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Πρόλογος 

Στόχος αυτής της μελέτης είναι να προβληθεί από μια ανεξάρτητη σκοπιά το χωροταξικό 
πλαίσιο της περιοχής και η συμβολή του στις βιομηχανικές προοπτικές όπως αυτές θα 
διαμορφωθούν στο εγγύς μέλλον. 

Η ΜΕ Αύλακα συνιστούσε στο παρελθόν πεδίο ακαδημαϊκής γεωλογικής έρευνας όπως 
και γεωφυσικής εξερεύνησης πιθανού κοιτάσματος φυσικού αερίου σε βάθη 2500 με 
3000 μέτρων. 

Επίσης, αργότερα, θεωρήθηκε ως μια περιοχή που θα μπορούσε να προσφέρει 
γεωλογικές δομές υπεδάφους για αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε βάθη που 
κυμαίνονται μεταξύ 1000 και 1200 μέτρων. 

Η διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου TAP από το βόρειο μέρος της περιοχής 
παρουσιάζει ένα επιπλέον υποστηρικτικό χαρακτηριστικό για την ανάπτυξη αυτής της 
περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τον αγωγό «Ποσειδών» 
αλλά και τις διασυνδέσεις Εγνατίας, Κεντρικής Ελλάδας και Ιόνιας οδών. 

Σήμερα με την προοδευτική απολιγνιτοποίηση των γειτονικών περιοχών, η ΜΕ Αύλακα θα 
μπορούσε να προσφέρει άλλες χρησιμότητες συμβάλλοντας κατά κάποιο τρόπο στην 
εξισορρόπηση του ενεργειακού ελλείματος που θα δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή 
για τα αμέσως επόμενα χρόνια. 

Κατά συνέπεια, το περιβαλλοντικό, ως μέρος του χωροταξικού, καταλαμβάνει μια 
εξέχουσα θέση στην παρούσα μελέτη καλύπτοντας πολλά στοιχεία τα οποία δεν έχουν 
συλλεχθεί μέχρι σήμερα για την περιοχή, όπως η χωρική καταγραφή των 
οικοσυστημάτων, λατομικών δραστηριοτήτων και χρήσης γης, και τα οποία θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για οποιαδήποτε μελλοντικό έργο της 
περιφέρειας. 

Γιάννης Μπασιάς 

Ιούνιος 2020 
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Εισαγωγή: Μεσοελληνική Αύλακα & Δυτική Μακεδονία 

Προοπτικές ανάπτυξης σε μία μεταβατική ενεργειακή εποχή και ο σκοπός της μελέτης 

Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από πολλούς ως η ενεργειακή καρδιά 
της Ελλάδας λόγω του γεγονότος πως μέχρι σήμερα παρήγαγε περί τα 2/3 της ενεργειακής 
παραγωγής της επικράτειας. Μάλιστα το ένα τρίτο του περιφερειακού ΑΕΠ (Δ. 
Μακεδονία) προέρχεται από την ηλεκτροπαραγωγή με λιγνίτη. Παρόλα αυτά η ανάπτυξη 
στην περιφέρεια είναι κάτι επιτακτικό καθώς σύμφωνα με την EURES το 2018 ήταν η 
ελληνική περιφέρεια με τον μεγαλύτερο δείκτη ανεργίας1. Λόγω της θέσης της όμως οι 
προοπτικές της είναι μεγάλες. Σύμφωνα με τα ειδικά χωροταξικά σχέδια των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ορυκτών πόρων, καθώς και τα περιφερειακά 
χωροταξικά σχέδια φαίνεται πως τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει πλήρης ανακατάταξη των 
ενεργειακών χαρακτηριστικών της περιοχής καθώς και όλης της χώρας. 

Πρόσφατα, σύμφωνα με έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται πως οι 
επιπτώσεις του κλεισίματος των λιγνιτικών σταθμών σε Δ. Μακεδονία και Μεγαλόπολη 
απειλεί 27.100 θέσεις εργασίας, για αυτό υπάρχει και σχέδιο να γίνουν τα εξής μέσω 
οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (Transition Fund)2: 

• Παραγωγικές επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
και των startups. 

• Ανάπτυξη τεχνολογιών και υποδομών για οικονομικά αποδοτική και καθαρή 
ενέργεια, για την ενεργειακή απόδοση και τις ΑΠΕ. 

• Την αποκατάσταση και αναγέννηση χώρων (ορυχεία) με αναδασώσεις. 

• Τη βελτίωση των δεξιοτήτων κι επανακατάρτιση των εργαζομένων 

• Την παροχή βοήθειας σε άτομα που αναζητούν εργασία. 

• Τις παραγωγικές επενδύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις. 

Όσο προχωράει η απολιγνιτοποίηση λοιπόν φαίνεται πως έρχεται μια μεταβατική 
περίοδος όπου ανοίγει χώρος για μεταβατικά καύσιμα όπως το φυσικό αέριο μέχρι οι ΑΠΕ 
να εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα. Επίσης όπως θα δούμε παρακάτω από την περιοχή 
περνάει ο αγωγός TAP, η εναντία οδός καθώς και άλλες υποδομές. Άρα, βάσει όλων των 
ανωτέρω, θα μπορούσε να ειπωθεί πως η περιβαλλοντική πίεση στην περιφέρεια είναι 
ήδη αισθητή και αναμένεται να γίνει ακόμα μεγαλύτερη τα επόμενα χρόνια. Χρειάζεται 
λοιπόν προσεκτικός σχεδιασμός για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την 
χωροταξική διαχείριση της περιοχής. Η παρούσα μελέτη έχει ακριβώς αυτόν τον σκοπό, 

 

1 
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=48&acro=lmi&lang=el&countryId=GR&regionId=GR1&nuts2Co
de=GR13&nuts3Code=null&regionName=%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C
%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1 

2 Euro2day (2020). https://www.euro2day.gr/news/economy/article/2010646/apolignitopoihsh-to-shedio-
komision-gia-d-makedoni.html 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=48&acro=lmi&lang=el&countryId=GR&regionId=GR1&nuts2Code=GR13&nuts3Code=null&regionName=%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=48&acro=lmi&lang=el&countryId=GR&regionId=GR1&nuts2Code=GR13&nuts3Code=null&regionName=%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=48&acro=lmi&lang=el&countryId=GR&regionId=GR1&nuts2Code=GR13&nuts3Code=null&regionName=%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://www.euro2day.gr/news/economy/article/2010646/apolignitopoihsh-to-shedio-komision-gia-d-makedoni.html
https://www.euro2day.gr/news/economy/article/2010646/apolignitopoihsh-to-shedio-komision-gia-d-makedoni.html
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την καταγραφή περιβαλλοντικών, χωροταξικών και τοπολογικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής και συγκεκριμένα της Μεσοελληνικής Αύλακας 

Από γεωλογική άποψη, είναι μία λεκάνη ιζηματογένεσης μήκους 130 χλμ. και πλάτους 30 
χλμ. παράλληλα στις ισοπικές ζώνες. Η αύλακα σχηματίζεται επί της ραφής της Απουλίας 
με την Πελαγονική Ζώνη και έχει ως υπόβαθρο οφιολίθους δηλαδή παλαιούς ωκεάνιους 
βασάλτες. Η βάση της είναι ο «φλύσχης της Κρανιάς» στα δυτικά περιθώριά της, με 
μέγιστο πάχος 1.300 μ. και ηλικία Άνω Ηωκαίνου (τουρβιδίτες). Το ανώτερο τμήμα της 
λεκάνης αποτελείται από μολασσικές αποθέσεις Ολιγοκαίνου έως Μειοκαίνου, με 
μέγιστο πάχος 3.500 μ. Απαντώνται ιζήματα ρηχής θάλασσας, λιμναίες και χερσογενείς 
αποθέσεις των τελευταίων 10-15 εκατομμυρίων ετών.3 

Η περιοχή μελέτης 

Το μεγαλύτερο μέρος της Μεσοελληνικής Αύλακας βρίσκεται εντός της περιφέρειας Δ. 
Μακεδονίας με τη νότια «μύτη» της να περνάει μέσα στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Στην 
παρούσα μελέτη επικεντρωνόμαστε στο βόρειο τμήμα λοιπόν της ΜΕ αύλακας και 
συγκεκριμένα στην περιοχή μελέτης που αποτυπώνεται στην εικόνα 1 και 2. Η  άμεση 
περιοχή μελέτης επιλέχθηκε έτσι ώστε: 

1. Να συμπεριλαμβάνει το γεωλογικά σημαντικότερο τμήμα της ΜΕ αύλακας 

2. Να είναι εντός ελληνικής επικράτειας (καθώς η ΜΕ αύλακα εκτείνεται και μετά τα 
βόρεια σύνορα μας) 

3. Να γενικεύεται η περιοχή γύρω από τα στενά όρια της αύλακας ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη γενικότερα περιβαλλοντικά, χωροταξικά, και τοπολογικά 
χαρακτηριστικά τα οποία είτε έμμεσα είτε άμεσα σχετίζονται ή και έχουν 
επηρεαστεί από τον σχηματισμό της αύλακας 

4. Να εμπίπτει στην μορφή συντεταγμένων κανάβου στοιχειωδών ορθογωνίων του 
Μεταλλευτικού Κώδικα του ‘73 όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 615/1995. 

Πρόκειται για μία περιοχή με εμβαδό 3.651 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης αποτελείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Οι συντεταγμένες της περιοχής μελέτης (φ,λ) δίνονται στον Πίνακα 1. 

  

 

3 Ιωάννης Κουκουβέλας, ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα, 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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X Y 

21° 10' 0.000" E 40° 40' 0.000" N 

21° 10' 0.000" E 40° 35' 0.000" N 

21° 20' 0.000" E 40° 35' 0.000" N 

21° 20' 0.000" E 40° 30' 0.000" N 

21° 30' 0.000" E 40° 30' 0.000" N 

21° 30' 0.000" E 40° 25' 0.000" N 

21° 35' 0.000" E 40° 25' 0.000" N 

21° 35' 0.000" E 40° 15' 0.000" N 

21° 40' 0.000" E 40° 15' 0.000" N 

21° 40' 0.000" E 40° 10' 0.000" N 

21° 45' 0.000" E 40° 10' 0.000" N 

21° 45' 0.000" E 40° 0' 0.000" N 

21° 5' 0.000" E 40° 0' 0.000" N 

21° 5' 0.000" E 40° 10' 0.000" N 

20° 55' 0.000" E 40° 10' 0.000" N 

20° 55' 0.000" E 40° 15' 0.000" N 

20° 50' 0.000" E 40° 15' 0.000" N 

21° 3' 15.093" E 40° 39' 59.988" N 

20° 50' 0.008" E 40° 27' 56.844" N 

Πίνακας 1: Οι συντεταγμένες της περιοχής μελέτης (φ,λ). 
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Εικόνα 1: Η θέση της μεσοελληνικής αύλακας (πράσινο) και η περιοχή μελέτης (γαλάζιο) 

 
Εικόνα 2: - Σχετική θέση της περιοχής μελέτης στον Ηπειρωτικό Ελλαδικό χώρο 
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Τοπογραφική Ανάλυση GIS 

Η επεξεργασία έγινε με το λογισμικό ArcGIS και κυρίως με χρήση του spacial analyst. Τα 
δεδομένα προέρχονται από την database της ΕΔΕΥ καθώς και από άλλες επίσημες πηγές 
όπως είναι η ΕΕ, η ΓΥΣ, οι περιφέρειες, δημόσιοι φορείς, πανεπιστήμια καθώς και ιδιώτες. 

Η περιοχή μελέτης αναλύθηκε με λογισμικό GIS ερευνώντας τα παρακάτω τοπογραφικά 
χαρακτηριστικά: 

• Υψόμετρο 

• Κλίσεις πλαγιών  

• Χρήσεις γης 

Αυτό έγινε διότι το ανάγλυφο έχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής. Μάλιστα, 
λόγω του γεωλογικού παρελθόντος της περιοχής, είναι γνωστό πως έχει έντονο ανάγλυφο 
άρα δεν ενδείκνυται σε μεγάλο μέρος της επιφάνειας του η κατασκευή εγκαταστάσεων, 
δρόμων, αγωγών κλπ. Επίσης, οι χρήσεις γης είναι μείζονος σημασίας καθώς η ίδια η 
εδαφοκάλυψη μαρτυρά συχνά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής καθώς 
και την περιβαλλοντική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. 

Γενικά χαρακτηριστικά της περιοχής είναι οι κοιλάδες μεγάλων ποταμών (Αλιάκμονας, 
Πηνειός) και τα βουνά της Πίνδου και εν γένει υπάρχει πολύ έντονο ανάγλυφο.  

Στον παρακάτω χάρτη (εικόνα 3) παρουσιάζεται το ανάγλυφο της περιοχής από ψηφιακό 
υψομετρικό μοντέλο (DEM) της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων.  

 
Εικόνα 3: Ανάγλυφο της περιοχής από Ψηφιακό Υψομετρικό Μοντέλο της ΕΔΕΥ ΑΕ 
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Υψομετρικές ζώνες 

Ο χάρτης της Εικόνας 4 παρουσιάζει τα όρια των υψομετρικών ζωνών και την επιφάνεια 
που καλύπτουν. Η ζώνη των 500m υποδεικνύει περιοχές με υψόμετρο μεταξύ 0m και 
500m μέτρων. Η ζώνη 1.000m δείχνει περιοχές από 500m μέχρι 1.000m κ.ο.κ. Ελάχιστες 
περιοχές ξεπερνάνε τα 2.500m. Πρόκειται για κορυφές της Πίνδου. 

 
Εικόνα 4: Υψομετρικές ζώνες. 

Παρατηρείται πως το μεγαλύτερο μέρος των υψομέτρων βρίσκεται μεταξύ 500 m και 
1.000 m. Πιο συγκεκριμένα, στον πίνακα 1 βλέπουμε αναλυτικά τα εμβαδά των 
επιφανειών που καλύπτουν οι υψομετρικές ζώνες καθώς και τα ποσοστά τους επί του 
συνόλου. 
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ΖΩΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ KM2 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 

0-500 m 36,00 0,99% 

500-1.000 m 2384,71 65,50% 

1.000-1.500 m 1038,23 28,52% 

1.500-2.000 m 179,23 4,92% 

2.000-2.500 m 2,80 0,08% 

ΣΥΝΟΛΟ 3640,97 100% 

Πίνακας 2: τα εμβαδά των επιφανειών που καλύπτουν οι υψομετρικές ζώνες καθώς και τα ποσοστά τους επί του 
συνόλου. 

Κλίσεις πλαγιών 

 
Εικόνα 5: Αναπαράσταση των κλίσεων του εδάφους. Η εικόνα δεν δείχνει υψόμετρο αλλά μεταβολή υψομέτρου. Στην 
εικόνα παρουσιάζονται οι κλίσεις του εδάφους σε μοίρες. Η πράσινη περιοχή υποδηλώνει κλίσεις μέχρι 10ο , η κίτρινη 
από 10ο μέχρι 30ο κ.ο.κ.  
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Οι κλίσεις από μόνες τους δεν μπορούν να δώσουν ασφαλή στοιχεία όσον αφορά στην 
διαθεσιμότητα της επιφάνειας για έργα και κατασκευές. Αυτό γίνεται σε συνδυασμό με 
τη σταθερότητα του εδάφους, το γεωλογικό υπόβαθρο και άλλους παράγοντες.  Όμως 
αποτελούν μια προκαταρκτική γενική εικόνα για την περιοχή. 

ΚΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (km2) ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ (%) 

0-10 1.931,17 52,89% 

10-30 72,00 1,97% 

30-45 1.642,09 44,97 % 

45-75 6,34 0,17% 

ΣΥΝΟΛΟ 3.651,59 100% 

Πίνακας 3: Ζώνες κλίσεων, επιφάνειες που καλύπτουν και ποσοστά κάλυψης. 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι ζώνες κλίσεων, οι επιφάνειες που καλύπτουν και τα 
ποσοστά κάλυψης. 

Εδαφοκάλυψη περιοχής μελέτης 

H ανάλυση της εδαφοκάλυψης έγινε με τα τελευταία δεδομένα του Corine Land Cover και 
συγκεκριμένα με την έκδοση του 2018. Το CLC χρησιμοποιεί στοιχεία του διαστημικού 
προγράμματος παρατήρησης της γης «Coppernicus» και με χρήση τηλεπισκόπισης χωρίζει 
την επιφάνεια της γης σε κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση γης και την εδαφοκάλυψη. 

Η ανάλυση μπορεί να γίνει σε τρία επίπεδα. Εφεξής levels 1, 2 και 3. Το πρώτο level είναι 
γενικό και αναφέρεται σε 5 κατηγορίες ανάλογα με το αν οι επιφάνειες εδάφους είναι 
τεχνητές, γεωργικές, φυσικές, υδάτινες κ.ο.κ. Τα επόμενα levels παρέχουν περισσότερη 
λεπτομέρεια και περισσότερες κατηγορίες εμβαθύνοντας στις 5 πρώτες βασικές. 

Στις παρακάτω εικόνες και πίνακες παρουσιάζεται το σύνολο της περιοχής μελέτες σε τρία 
επίπεδα ανάλυσης ξεκινώντας από το πιο γενικό και καταλήγοντας στο πιο λεπτομερές. 
Οι πίνακες αποτελούν ταυτόχρονα παράρτημα color coding ενώ καταγράφουν και τις 
επιφάνειες κάλυψης αλλά και τα ποσοστά επί της συνολικής περιοχής. 
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Εικόνα 6: Ανάλυση level 1. 

ΚΩΔ ΚΛΙΣΕΙΣ 
ΕΚΤΑΣΗ 

(km2) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

% 

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΠΑΛΕΤΑ 

1 Τεχνητές επιφάνειες 48,13 1,45%  

2 Γεωργικές περιοχές 1.212,38 36.53%  

3 Δάση και ημι-φυσικές περιοχές 2.019,38 60,84%  

4 Υγρότοποι 0,537287 0,02%  

5 Υδάτινες επιφάνειες 38,70 1,17%  

ΣΥΝΟΛΟ  3.319,13 100%  

Πίνακας 4: Ανάλυση level 1. 
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Εικόνα 7: Ανάλυση level 2. 

ΚΩΔ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗ 

(km2) 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

% 
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ 

ΠΑΛΕΤΑ 

1.1 Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση 24,75 0,74  

1.2 
Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες και 

δίκτυα μεταφορών 
18,09 0,54  

1.3 
Ορυχεία, χώροι απορρίψεως 

απορριμμάτων και χώροι οικοδόμησης 
5,28 0,16  

2.1 Αρόσιμη γη 584,41 17,61  
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ΚΩΔ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗ 

(km2) 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

% 
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ 

ΠΑΛΕΤΑ 

2.2 Μόνιμες καλλιέργειες 11,83 0,36  

2.3 Λιβάδια 24,52 0,74  

2.4 Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 591,61 17,82  

3.1 Δάση 994,70 29,97  

3.2 
Συνδυασμοί θαμνώδους ή/και ποώδους 

βλάστησης 
989,72 29,82  

3.3 
Ανοιχτοί χώροι με λίγη ή καθόλου 

βλάστηση 
34,95 1,05  

4.1 Υγρότοποι ενδοχώρας 0,53 0,02  

5.1 Χερσαία ύδατα 38,70 1,17  

ΣΥΝΟΛΟ  3.319,13 100  

Πίνακας 5: Ανάλυση level 2. 
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Εικόνα 8: Ανάλυση level 3. 

ΚΩΔ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗ (km2) 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

(%) 

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΠΑΛΕΤΑ 

1.1.2 Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση 24,75 0,75  

1.2.1 Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες 4,26 0,13  

1.2.2 
Οδικά σιδηροδρομικά δίκτυα και 

γειτνιάζουσα γη 
12,79 0,39  

1.2.4 Αεροδρόμια 1,04 0,03  
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ΚΩΔ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗ (km2) 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

(%) 

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΠΑΛΕΤΑ 

1.3.1 Χώροι εξορύξεως ορυκτών 4,42 0,13  

1.3.3 Χώροι οικοδόμησης 0,86 0,03  

2.1.1 Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη 553,89 16,69  

2.1.2 Μόνιμα αρδευόμενη γη 30,52 0,92  

2.2.1 Αμπελώνες 0,73 0,02  

2.2.2 
Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες με 

σαρκώδεις καρπούς 
11,10 0,33  

2.3.1 Λιβάδια 24,52 0,74  

2.4.2 Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας 65,97 1,99  

2.4.3 
Γη που καλύπτεται κυρίως από τη 

γεωργία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής 
βλάστησης 

525,63 15,84  

3.1.1 Δάσος πλατυφύλλων 607,90 18,32  

3.1.2 Δάσος κωνοφόρων 188,37 5,68  

3.1.3 Μικτό δάσος 198,43 5,98  

3.2.1 Φυσικοί  βοσκότοποι 334,03 10,06  
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ΚΩΔ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗ (km2) 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

(%) 

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΠΑΛΕΤΑ 

3.2.2 Θάμνοι και χερσότοποι 0,48 0,01  

3.2.3 Σκληροφυλλική βλάστηση 162,78 4,90  

3.2.4 
Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις 

εκτάσεις 
492,43 14,84  

3.3.1 Παραλίες αμμόλοφοι αμμουδιές 7,20 0,22  

3.3.2 Απογυμνωμένοι βράχοι 3,97 0,12  

3.3.3 Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 23,78 0,72  

4.1.1 Βάλτοι στην ενδοχώρα 0,54 0,02  

5.1.1 Ροές υδάτων/Υδατορρεύματα 8,55 0,26  

5.1.2 Επιφάνειες στάσιμου ύδατος 30,16 0,91  

ΣΥΝΟΛΟ  3.319,13 100  

Πίνακας 6: Ανάλυση level 3. 

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε πως η μεγαλύτερη επιφάνεια του εδάφους 
καλύπτεται από δάση και ημι-φυσικές περιοχές και πιο συγκεκριμένα από δάση 
πλατύφυλλων. Ακολουθούν οι γεωργικές περιοχές. 
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Εδαφοκάλυψη συνόλου μεσοελληνικής αύλακας 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΛΕΤΑ 

1 Τεχνητές επιφάνειες  

2 Γεωργικές περιοχές  

3 Δάση και ημι-φυσικές περιοχές  

4 Υγρότοποι  

5 Υδάτινες επιφάνειες  

Πίνακας 7: Color coding εδαφοκάλυψης συνόλου της ΜΕ αύλακας level 1. 

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για το σύνολο της ΜΕ αύλακας, όπως φαίνεται στην 
εικόνα 1, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές της Θεσσαλίας. 

 
Εικόνα 9: Ανάλυση Εδαφοκάλυψης ΜΕ αύλακας level 1. 
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Εικόνα 10: Ανάλυση Εδαφοκάλυψης ΜΕ αύλακας level 2. 
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΠΑΛΕΤΑ 

1.1 Aσυνεχής αστικός ιστός  

1.2 Βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες  

1.3 Ορυχεία, χώροι απορρίψεως απορριμμάτων και 
οικοδόμησης 

 

1.4 Τεχνητές μη γεωργικές ζώνες πρασίνου  

2.1 Αρόσιμη γη  

2.2 Μόνιμες καλλιέργειες  

2.3 Λιβάδια  

2.4 Ετερογενείς γεωργικές περιοχές  

3.1 Δάση  

3.2 Συνδυασμοί θαμνώδους ή/και ποώδους βλάστηση  

3.3 Ανοιχτοί χώροι με λίγη ή καθόλου βλάστηση  

4.1 Υγρότοποι ενδοχώρας  

5.1 Χερσαία ύδατα  

Πίνακας 8: Color coding εδαφοκάλυψης συνόλου της ΜΕ αύλακας level 2. 
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Εικόνα 11: Ανάλυση Εδαφοκάλυψης ΜΕ αύλακας level 3. 
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΠΑΛΕΤΑ 

1.1.1 Συνεχής αστικός ιστός  

1.1.2 Ασυνεχής αστικός ιστός  

1.2.1 Βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες  

1.2.2 Οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα  

1.2.4 Αεροδρόμια  

1.3.3 Χώροι οικοδόμησης  

1.4.1 Περιοχές αστικού πρασίνου  

1.4.2 Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής  

2.1.1 Μη αρδευόμενη γη  

2.1.2 Μόνιμα αρδευόμενη γη  

2.2.1 Αμπελώνες  

2.2.2 Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες με σαρκώδεις καρπούς  

2.3.1 Λιβάδια  

2.4.2 Σύνθετες καλλιέργειες  

2.4.3 Γη που χρησιμοποιείται για γεωργία μαζί με σημαντικά 
τμήματα φυσικής βλάστησης 

 

3.1.1 Δάση πλατύφυλλων  
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΠΑΛΕΤΑ 

3.1.2 Δάσος κωνοφόρων  

3.1.3 Μικτό δάσος  

3.2.1 Φυσικοί βοσκότοποι  

3.2.2 Θάμνοι και χερσότοποι  

3.2.3 Σκληροφυλλική βλάστηση  

3.2.4 Μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις  

3.3.1 Παραλίες, αμμόλοφοι, Αμμουδιές  

3.3.3 Εκτάσεις με αραιή βλάστηση  

4.1.1 Βάλτοι στην ενδοχώρα  

5.1.1 Υδατορρεύματα  

5.1.2 Επιφάνειες στάσιμου ύδατος  

Πίνακας 9: Color coding εδαφοκάλυψης συνόλου της ΜΕ αύλακας level 3. 
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Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος στην 
ευρύτερη περιοχή μελέτης, την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.  

Τα τμήματα του κεφαλαίου έχουν επιλεχθεί από την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της Αξιολόγησης, Αναθεώρησης & Εξειδίκευσης του Περιφερειακού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Δυτικής 
Μακεδονίας (2015). 

Kλίμα 

Το κλίμα της Περιφέρειας χαρακτηρίζεται γενικά ως ηπειρωτικό με βαρείς χειμώνες και 
ήπια καλοκαίρια. Στις ορεινές περιοχές, αυτό οφείλεται τόσο στο μεγάλο υψόμετρο, όσο 
και στην πυκνή δενδρώδη βλάστηση που καλύπτει μεγάλο τμήμα των εκτάσεων αυτών. 
Οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες είναι γενικά χαμηλές, με ψυχρότερο μήνα τον Ιανουάριο 
και θερμότερο τον Ιούλιο. Η ξηρά περίοδος εμφανίζεται τους θερινούς μήνες, από τα 
μέσα Μαΐου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Το μέσο ύψος βροχόπτωσης εμφανίζει μεγάλη 
χωρική διακύμανση με πολύ υψηλές τιμές στον ορεινό χώρο και σημαντικά μικρότερες 
στις πεδινές ζώνες. Γενικά, το μέσο ύψος βροχής δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, αλλά οι τιμές 
αυτής εμφανίζουν σταθερότητα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στη διάρκεια του 
χειμώνα πνέουν κυρίως βόρειοι ψυχροί άνεμοι μικρής έντασης, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι 
τόσο για τις χαμηλές θερμοκρασίες, όσο και για το μεγάλο αριθμό ημερών παγετού. Το 
καλοκαίρι, οι επικρατέστεροι άνεμοι είναι οι νοτιοδυτικοί, μικρής συνήθως έντασης. 

Η μεγάλη υψομετρική κλιμάκωση διαμορφώνει περιβάλλοντα με ποικίλη κλιματολογία. 
Στον ορεινό χώρο της Πίνδου και του Γράμμου για παράδειγμα το κλίμα χαρακτηρίζεται 
μεταβατικό, από μεσογειακό σε ηπειρωτικό, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά του 
μεσογειακού τύπου στις χαμηλές κυρίως περιοχές ενώ στις υψηλότερες ζώνες 
προσομοιάζει του μεσευρωπαϊκού τύπου. Στον αντίποδα, σε περιοχές με χαμηλό σχετικά 
υψόμετρο και περίκλειστες, όπως για παράδειγμα η ζώνη της λίμνης της Καστοριάς, το 
κλίμα αναγνωρίζεται ως ύφυγρο μεσογειακό με δριμείς χειμώνες. Στον άξονα Κοζάνης-
Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου το κλίμα είναι γενικά ηπειρωτικό με κρύους χειμώνες, ζεστά 
καλοκαίρια και συχνές χιονοπτώσεις. 

Ανθρωπογενείς συνθήκες διαμόρφωσης του μικροκλίματος συγκεκριμένων περιοχών της 
Περιφέρειας εντοπίζονται τόσο στην περιοχή της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου όσο και 
στον άξονα Κοζάνης-Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου από τη λειτουργία των θερμοηλεκτρικών 
σταθμών της ΔΕΗ. Έτσι, σε αυτές τις περιοχές παρατηρείται αύξηση της υγρασίας, των 
ημερών ομίχλης και πιθανώς ελάττωση της χιονόπτωσης. Γενικά, η ύπαρξη πολλών 
επιφανειακών υδάτων (φυσικές και τεχνητές λίμνες) επηρεάζουν το μικροκλίμα των εγγύς 
περιοχών λειτουργώντας, για παράδειγμα, ρυθμιστικά σε ακραίες τιμές θερμοκρασίας. 
Πιο συγκεκριμένα, η κλιματική αναγνώριση ανά Περιφερειακή Ενότητα έχει ως εξής: 

• Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών: Το κλίμα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών 
αναγνωρίζεται ως ηπειρωτικό με μεγάλες θερμομετρικές διαφορές μεταξύ 
χειμώνα και καλοκαιριού. Θεωρείται από τις ψυχρότερες περιοχές της Ελλάδας. 
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Οι βροχοπτώσεις, υψηλότατες στη βόρεια Πίνδο, είναι λιγότερες στην υπόλοιπη 
ορεινή και χαμηλή ζώνη. 

• Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς: Το κλίμα της Περιφερειακής Ενότητας 
Καστοριάς χαρακτηρίζεται ηπειρωτικό-μεσογειακό με την εναλλαγή μιας θερμής 
– ξηρής περιόδου με μια ψυχρή-υγρή. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από υψηλές 
βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, ξηρές περιόδους, παγετούς, χαλαζοπτώσεις και 
τοπικούς ανέμους. 

• Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης: Το κλίμα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 
είναι καθαρά ηπειρωτικό και χαρακτηρίζεται από το μεγάλο ετήσιο θερμομετρικό 
εύρος, τις χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τις σχετικά 
υψηλές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τους συχνούς παγετούς, την 
ομοιόμορφη κατανομή της βροχής στη διάρκεια του έτους και το συχνό χιόνι. 

• Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας: Το κλίμα της Περιφερειακής Ενότητας 
Φλώρινας αναγνωρίζεται ως ηπειρωτικό, ενώ κλίνει συγχρόνως προς το 
μεσευρωπαϊκό. Ο χειμώνας είναι δριμύς και είναι συχνό το φαινόμενο του ολικού 
παγετού. Το σχετικά μεγάλο βροχομετρικό ύψος και η ισοκατανομή του στη 
διάρκεια του έτους αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του κλίματος 
μεσευρωπαϊκού τύπου. 

Ορυκτός Πλούτος 

Η Περιφέρεια διακρίνεται για τον πλούτο των ορυκτών της πόρων. Εδώ εντοπίζονται τα 
μεγαλύτερα λιγνιτικά αποθέματα της χώρας ενώ επίσης ιδιαίτερης αξίας είναι τα ποικίλα 
αποθέματα μετάλλων και βιομηχανικών ορυκτών. Σύμφωνα με τη διάκριση των ορυκτών 
πόρων σε α) ενεργειακά αποθέματα, β) μεταλλεύματα - βιομηχανικά ορυκτά και γ) 
λατομικά αποθέματα, η κατάσταση της Περιφέρειας παρουσιάζεται ως εξής: 

Ενεργειακά ορυκτά 

Ως ενεργειακά ορυκτά χαρακτηρίζονται τα στερεά καύσιμα, τα ραδιενεργά ορυκτά και το 
γεωθερμικό δυναμικό. Στη τεκτονική τάφρο της Δυτικής Μακεδονίας εντοπίζονται τα 
μεγαλύτερα λιγνιτικά αποθέματα της χώρας, η αξιοποίηση των οποίων συμβάλει 
καθοριστικά στην εθνική παραγωγή ηλεκτρισμού. Η λιγνιτοφόρα λεκάνη Φλώρινας-
Αμυνταίου-Πτολεμαΐδας-Κοζάνης-Σερβίων-Ελασσώνας αποτελεί τμήμα της μεγάλης 
τεκτονικής τάφρου μήκους > 120 χλμ., που εκτείνεται από το Μοναστήρι (Σκόπια) μέχρι 
την Ελασσόνα, νότια του Αλιάκμονα. Τα λιγνιτικά αποθέματα είναι αυτά της κατώτερης 
σειράς, της μεσαίας σειράς και των τεταρτογενών οργανικών ιζημάτων. Πιο 
συγκεκριμένα: 

• Ο λιγνίτης της κατώτερης σειράς αφορά σε ξυλιτικό λιθότυπο. Απαντάται στα 
ανατολικά περιθώρια των λεκανών Φλώρινας-Αμυνταίου-Πτολεμαΐδας. Δεν 
σχηματίζει εκτεταμένα στρώματα, αλλά λόγω τεκτονισμού έχει αποτεθεί σε πολλά 
μικρά τμήματα των λεκανών, γειτονικά μεταξύ τους. Στη λεκάνη της Φλώρινας 
κυριαρχεί ο ξυλιτικός λιγνίτης. Τα βέβαια αποθέματα ανέρχονται σε 270 εκ. 
τόνους. Η εκμετάλλευση γίνεται από λιγνιτωρυχεία στις περιοχές της Βεύης και της 
Αχλάδας που τροφοδοτούν τους ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου της ΔΕΗ. Μεταξύ 
Βεύης και Αχλάδας υπάρχει επίσης το κοίτασμα Λόφων με ξυλιτικό λιγνίτη. Στα 
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ανατολικά περιθώρια της λεκάνης Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου υπάρχουν τρία 
ξυλιτικά κοιτάσματα: των Κομνηνών, του Ανατολικού-Καρυοχωρίου και της 
Βεγόρας. Το κοίτασμα Κομνηνών έχει βέβαια αποθέματα 264 εκ. τόνων, το 
κοίτασμα Ανατολικού-Καρυοχωρίου διαθέτει βέβαια αποθέματα 205 εκ. τόνων 
ενώ το κοίτασμα της Βεγόρας έχει αποθέματα που ανέρχονται σε 40 εκ. τόνους. 

• Ο λιγνίτης της μεσαίας σειράς εμφανίζεται κυρίως στη λεκάνη Πτολεμαΐδας-
Αμυνταίου. Πρόκειται για στιβάδες, που αποτελούνται από εναλλαγές στρωμάτων 
μικρού πάχους λιγνίτη με αργίλους και μάργες. Παρόμοια ποιοτικά 
χαρακτηριστικά διαθέτει και ο λιγνίτης Αναργύρων-Αμυνταίου με ελαφρά 
μικρότερη θερμαντική ικανότητα. Τα συνολικά αποθέματα ανέρχονται σε 3.100 
εκ. τόνους, από τα οποία το 60% περίπου είναι εκμεταλλεύσιμα. Ας σημειωθεί ότι 
στη λεκάνη Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου υπάρχει το 67% των εκμεταλλεύσιμων 
αποθεμάτων λιγνίτη της Χώρας. Η εκμετάλλευση γίνεται από τη ΔΕΗ σε 6 ορυχεία-
πεδία (Βόρειο Πεδίο, Πεδίο Κομάνου, Καρδιάς, Νότιο Πεδίο, Αναργύρων-
Αμυνταίου και Δυτικό Πεδίο). Επίσης στη λεκάνη Πτολεμαΐδας υπάρχει το 
κοίτασμα Προαστείου με βέβαια αποθέματα 337 εκ. τόνων ενώ νοτιότερα, στη 
λεκάνη Κοζάνης-Σερβίων έχουν βεβαιωθεί αποθέματα 509 εκ. τόνων, κατώτερης 
όμως ποιότητας. 

• Τα Τεταρτογενή οργανικά ιζήματα αφορούν σε μικρά κοιτάσματα τυρφοειδούς 
λιγνίτη. Βρέθηκαν στις περιοχές της Άρδασσας, καθώς και ΒΑ της λίμνης 
Χειμαδίτιδας. Πρόκειται για αποθέσεις μικρού πάχους, αλλά σημαντικής 
οριζόντιας εξάπλωσης με πολλά ενδιάμεσα στείρα υλικά. Τα αποθέματα δεν 
υπερβαίνουν τους 100 εκ. τόνους. Επίσης Ολοκαινικές αποθέσεις τύρφης υπήρχαν 
μέχρι πρόσφατα σε αρκετές περιοχές της λεκάνης Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου. Για 
παράδειγμα, ΒΑ της λίμνης Χειμαδίτιδας εκτεινόταν τυρφώνας σε έκταση 25 km2 
περίπου. Λόγω της αποξήρανσης του τυρφώνα και της εντατικής καλλιέργειας του 
εδάφους, η τύρφη οξειδώθηκε και ανεφλέγη (αυτανάφλεξη), με αποτέλεσμα όλο 
το κοίτασμα να έχει χαθεί. Πέραν, ωστόσο, από τον κεντρικό λιγνιτιφόρο άξονα 
Κοζάνης-Πτολεμαΐδας- Φλώρινας, αποθέσεις λιγνίτη έχουν εντοπιστεί σε περιοχές 
των Γρεβενών και της Καστοριάς. 
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Εικόνα 12: Ζώνες ενδιαφέροντος λιγνίτη. 

Μεταλλευτικά και βιομηχανικά ορυκτά 

Τα μεταλλεύματα αφορούν σε μέταλλα σε αυτοφυή κατάσταση καθώς και σε ενώσεις 
αυτών, στις σπάνιες γαίες, στους πολύτιμους λίθους κ.ά.. Τα βιομηχανικά ορυκτά 
αφορούν στα λατομικά ορυκτά πλην μαρμάρων και αδρανών. Ενδεικτικά αναφέρονται ο 
καολίνης, ο μπεντονίτης, η κιμωλία, ο γύψος, ο περλίτης, η κίσσηρις, η θηραϊκή γη, ο 
χαλαζίας κ.α. 
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Εικόνα 13: Ζώνες ενδιαφέροντος μεταλλευτικών και βιομηχανικών ορυκτών. 

Στην Περιφέρεια εντοπίζονται σημαντικά αποθέματα μεταλλευμάτων και βιομηχανικών 
ορυκτών καθώς και βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας τους. Πιο συγκεκριμένα: 

• Το σημαντικότερο κοίτασμα αμιάντου της Ευρώπης βρίσκεται στη θέση Ζιδάνι 
Κοζάνης. 

• Το μοναδικό εντός της Ε.Ε. κοίτασμα χρωμίτη και το σπανιότατης ποιότητας 
ορυκτό χουντίτης έχουν εντοπιστεί στην περιοχή του Τρανόβαλτου Κοζάνης. 
Επίσης, ο χουντίτης της περιοχής Λευκάρων Κοζάνης είναι η μοναδική απόθεση 
στον κόσμο, όπου γίνεται εξόρυξη. 

• Στην περιοχή Σερβίων Κοζάνης εντοπίζεται νικέλιο, ενώ στην περιοχή Βούρινο 
Κοζάνης εντοπίζονται πλατινοειδή μέταλλα. 

• Μεγάλες εμφανίσεις δουνίτη μέσα σε σερπεντινιωμένους περιδοτίτες 
οφιολιθικών συμπλεγμάτων έχουν εντοπιστεί στο Βούρινο Κοζάνης και στο 
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Περιβόλι Γρεβενών. Αυτοί οι ελαιοπράσινοι δουνίτες παρουσιάζονται συνήθως 
αλλοιωμένοι και όχι συνεκτικοί. Τα βέβαια αποθέματα είναι 25 εκ. τόνοι. 

• Εντοπίζονται επίσης εξορύξεις ολιβίνη στη Σκούμτσα Γρεβενών (Όρος Βούρινος). 

• Μεγάλα αποθέματα υψηλής ποιότητας αταπουλγίτη ανακαλύφθηκαν τα 
τελευταία χρόνια ΝΑ των Γρεβενών, στη λεκάνη του Βεντζίου. Ο αταπουλγίτης 
συνοδεύεται και από σμεκτίτη (σαπωνίτη), τα αποθέματα του οποίου θεωρούνται 
επίσης μεγάλα. Τα πιθανά αποθέματα των δύο αργιλικών ορυκτών ξεπερνούν τα 
50 εκ. τόνους. Εκμεταλλεύσεις εντοπίζονται στις θέσεις Πευκάκι και Πυλωροί. 

Με βάση το ενδιαφέρον δραστηριοποίησης για την εξόρυξη αυτών των ορυκτών, όπως 
αποτυπώνεται σε ποικίλες ενέργειες έρευνας, αδειοδότησης και αδειών εκμετάλλευσης, 
εντοπίζονται οι ακόλουθες γενικές ζώνες χωρικής αποτύπωσης των αποθεμάτων: 

• Περιοχή Αχλάδας - Αγ. Αθανασίου - Νίκης, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας 

• Περιοχή ορεινού χώρου μεταξύ Ιεροπηγής και Κρυσταλλοπηγής στις 
Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Καστοριάς 

• Περιοχή Τρανόβαλτου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 

•  Άξονας Κοζάνης-Σερβίων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 

• Περιοχή Βούρινου όρους ανατολικά και βόρεια της Κνίδης στην Περιφερειακή 
Ενότητα Γρεβενών. 

Λατομικά ορυκτά 

Αφορούν στις αποθέσεις μαρμάρων, σχιστόλιθου και αδρανών υλικών. Στην Περιφέρεια 
χωροθετείται περίπου το 10% των ενεργών λατομείων της χώρας ενώ μόνο η 
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ευθύνεται για το 3% (2007) της εθνικής παραγωγής σε 
αδρανή. Εντοπίζονται σημαντικά αποθέματα μαρμάρων ενώ διάσπαρτα σχεδόν 
εντοπίζονται αρκετά λατομεία αδρανών. Χαρακτηριστική είναι η Μαρμαροφόρος Ζώνη 
Κοζάνης-Βέροιας όπου από τον Τρανόβαλτο (νότια της Κοζάνης) μέχρι το Βέρμιο 
δραστηριοποιούνται πάνω από 15 λατομεία παράγοντας πάνω από 10.000 κ.μ. 
μαρμάρου. Άλλες περιοχές με σχετική συσσώρευση του ενδιαφέροντος 
δραστηριοποίησης εντοπίζονται: 

• Στην ευρύτερη περιοχή της Βεύης-Πελίτη και στην περιοχή Αγ. Παντελεήμονα στην 
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας 

• Στην περιοχή της Γέρμας, ΝΑ της λίμνης Καστοριάς στην Περιφερειακή Ενότητα 
Καστοριάς 

• Στη ζώνη Αλωνακίων-Ποντοκώμης-Άρδασας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 

• Στη ζώνη Κοκκινιάς-Πόρου-Αγάπης, στην περιοχή Παναγιάς και ΝΔ της πόλης των 
Γρεβενών στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. 
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Εικόνα 14: Ζώνες ενδιαφέροντος λατομικών ορυκτών. 

Η αναπτυξιακή διάσταση των ορυκτών πόρων 

Η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων, τόσο μέσω της εξόρυξής τους όσο και μέσω της 
τοπικής τους κατεργασίας, αποτελεί έναν σημαντικό οικονομικό κλάδο της Περιφέρειας 
με εθνική διάσταση. Η χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας, παρόλα τα νέα 
ζητήματα αποδέσμευσης της οικονομίας από τον άνθρακα, συμβάλει σημαντικά στη 
διαμόρφωση του αναπτυξιακού αποτελέσματος της Περιφέρειας, ενώ ταυτόχρονα 
προσφέρει καθοριστικά στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας. Τα μεταλλεύματα και τα 
λοιπά βιομηχανικά ορυκτά που εξορύσσονται στην Περιφέρεια συνιστούν πρώτες ύλες 
με σημαντική εμπορική δυναμική, ενώ παράλληλα τα προϊόντα πέτρας και λατομείου 
έχουν ένα σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό, δημιουργώντας εισοδήματα στα τοπικά 
κοινωνικοοικονομικά συστήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περίοδο από το 2003 
μέχρι σήμερα εκδόθηκαν 31 άδειες ΕΠΟ (νέες, τροποποιήσεις - ανανεώσεις και έρευνας) 
για την αξιοποίηση μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών (δολομίτης, ασβεστίτης, 
ολιβινίτης, χουντίτης, άργιλος, χαλαζίας, σιδηρονικέλιο, αμίαντος) που εστιάζουν στη 
δραστηριότητα της εξόρυξης. Την ίδια περίοδο εκδόθηκαν 25 άδειες ΕΠΟ (νέες, 
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τροποποιήσεις - ανανεώσεις και άδειες έρευνας) για την εξόρυξη ενεργειακών ορυκτών 
(λιγνίτης) από την ΔΕΗ ή από ιδιώτες. 

Επίσης, εκδόθηκαν 94 άδειες ΕΠΟ (νέες, τροποποιήσεις - ανανεώσεις και άδειες έρευνας) 
για την αξιοποίηση λατομικών ορυκτών όπως μάρμαρα, σχιστόλιθοι και αδρανή που 
στοχεύουν κυρίως στην υποστήριξη των κατασκευών. Στο σύνολό τους, εκδόθηκαν 150 
άδειες ΕΠΟ για την αξιοποίηση (εξόρυξη) του ορυκτού πλούτου της Περιφέρειας ή το 
13,4% του συνόλου των αδειών ΕΠΟ όλων των έργων και δραστηριοτήτων. Αν μάλιστα σε 
αυτά τα μεγέθη προστεθούν και οι αδειοδοτήσεις των συνοδών εργοταξίων, βιοτεχνικών 
και βιομηχανικών εγκαταστάσεων κατεργασίας των υλικών, τότε γίνεται αντιληπτή η 
βαρύτητα της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου στο αναπτυξιακό αποτέλεσμα της 
Περιφέρειας. Πράγματι, ο κλάδος εξόρυξης και αξιοποίησης των ορυκτών αποτελεί μια 
από τις βασικές αναπτυξιακές σταθερές της Περιφέρειας επιδεικνύοντας συνέχεια ως 
προς το ενδιαφέρον δραστηριοποίησης και ανθεκτικότητα σε ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.  

Οι νέες ωστόσο προκλήσεις αφορούν στα ζητήματα περιβαλλοντικής ένταξης αυτών των 
δραστηριοτήτων, διότι έστω τοπικά, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι ορατές, τόσο ως 
προς την αισθητική τους ένταξη όσο και ως προς τις παράπλευρες πιέσεις σε 
οικοσυστήματα, έδαφος και νερά. Ο τρόπος της περιβαλλοντικής ένταξης, ωστόσο, πέραν 
των τεχνικών ζητημάτων προστασίας ανά περίπτωση εκμετάλλευσης, είναι απαραίτητο 
να συνεκτιμά ζητήματα προσβασιμότητας των κοιτασμάτων, καθώς και ζητήματα 
σύγκρουσης χρήσεων με δεδομένο ότι πολλές από τις ζώνες ορυκτού ενδιαφέροντος 
βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών ή εντός δασικών εκτάσεων. Σε κάθε 
περίπτωση, η καταρχήν χωρική αναγνώριση και τεκμηρίωση των εδαφικών ζωνών 
ορυκτού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας συνιστά μια βάση επιλογών προτεραιότητας 
κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με δεδομένο πάντα ότι η χωροθέτηση και 
λειτουργία τέτοιων δραστηριοτήτων δημιουργεί άμεσες και δευτερεύουσες σημαντικές 
προστιθέμενες αξίες στο παραγωγικό σύστημα της Περιφέρειας. 

Υδατικοί Πόροι 

Εξαιρετικά σημαντικό θεωρείται το υδάτινο δυναμικό της Περιφέρειας καθώς εδώ 
εντοπίζεται το 65% των επιφανειακών υδάτων της χώρας, ενώ υπάρχει μεγάλος αριθμός 
λιμνών, σημαντικό υδρογραφικό δίκτυο ποταμών και εκτεταμένα υπόγεια αποθέματα. 
Στις παραγράφους που ακολουθούν παρατίθεται η γενική αναγνώριση των υδατικών 
πόρων της Περιφέρειας και των συνθηκών πίεσής τους, εξετάζοντας την υδρολογία της 
περιοχής, τα επιφανειακά και τα υπόγεια υδατικά συστήματα. 

Σχεδόν στο σύνολό της η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εμπίπτει στο ένατο Υδατικό 
Διαμέρισμα (ΥΔ9) της χώρας. Η έκταση του ΥΔ ανέρχεται στα 13.620,4 km2 εκ των οποίων, 
τα 8.874,0 km2 ή ποσοστό 65,1% συμπίπτει με την έκταση της Περιφέρειας (Πίνακας ΣΤ.3). 
Από τις Περιφερειακές Ενότητες, η Φλώρινα εμπίπτει εξολοκλήρου (100%) ενώ η Κοζάνη 
εμπίπτει σε ποσοστό 97,6%, η Καστοριά εμπίπτει σε ποσοστό 86,9% και τα Γρεβενά σε 
ποσοστό 87,7%. Τα υπόλοιπα των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και Γρεβενών 
εμπίπτουν στο ΥΔ Ηπείρου (ΥΔ5), ενώ το υπόλοιπο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 
εμπίπτει στο ΥΔ Θεσσαλίας (ΥΔ8). 



33 

Επιφανειακά Ύδατα 

Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες του ΥΔ εντός της Περιφέρειας είναι αυτές του Αλιάκμονα 
(5.800,3 km2), της κλειστής λεκάνης Πτολεμαΐδας (1.862,3 km2), της λεκάνης του Αξιού 
στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (857,2 km2) και της κλειστής λεκάνης των Πρεσπών 
(346,9 km2). Ένα μικρό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (7,3 km2) ανήκει στη 
λεκάνη Μαυρονερίου που εκβάλει στο Θερμαϊκό μέσω της Πιερίας. Τέλος, τμήμα  
395,4 km2 στα δυτικά της Περιφέρειας εμπίπτει στις λεκάνες Σαραντάπορου και Αώου 
(ΥΔ5) ενώ τμήμα 193,3 km2 στα νότια της Περιφέρειας εμπίπτει στη λεκάνη του Πηνειού 
(ΥΔ8). Η λεκάνη του Αλιάκμονα εντός Περιφέρειας συνίσταται από τις υπολεκάνες 
Αλιάκμονα, Βενέτικου, Γρεβενώτικου, Πραμόριτσα και λίμνης Καστοριάς. Η κλειστή 
λεκάνη της Πτολεμαΐδας αποτελείται από τις υπολεκάνες Σαριγκιόλ, Πτολεμαΐδας, 
Βεγορίτιδας, Χειμαδίτιδας και Πετρών. 

Σε επίπεδο διαχείρισης του υδατικού δυναμικού μεταξύ των υπολεκανών απορροής, 
εντοπίζονται σήμερα τεχνικά έργα - παρεμβάσεις μεταφοράς υδάτων από υπολεκάνη σε 
υπολεκάνη, κυρίως για την υποστήριξη της παραγωγής ενέργειας και την πολιτική 
προστασία.  

Τέτοιες παρεμβάσεις αφορούν σε αγωγούς εκτροπής και μεταφοράς των υδάτων και 
μπορούν να διακριθούν σε δυο γενικές κατηγορίες: 

• Τροποποίηση επιφανειακών υδατορευμάτων που αφορούν στη σημαντική 
διευθέτηση της κοίτης φυσικών ρεμάτων ώστε να δεχτούν επιπρόσθετες 
απορροές ανθρωπογενούς προέλευσης (Ρέμα Σουλού) ή να διευθετήσουν τη 
φυσική απορροή με στόχο την πολιτική προστασία (Ρέμα Δουπιάκος στη Λίμνη 
Καστοριάς). 

• Τεχνητοί αγωγοί εκτροπής και μεταφοράς νερού (από Λίμνη Πολυφύτου προς τους 
ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και Καρδίας, αγωγός σύνδεσης Λιμνών Πετρών και Βεγορίτιδας 
και Βεγορίτιδας -ΥΗΣ Άγρα). 

Ο σημαντικότερος όγκος υδάτινου δυναμικού είναι συγκεντρωμένος στην Περιφερειακή 
Ενότητα Φλώρινας και ιδιαίτερα στον υδροβιότοπο της περιοχής των Πρεσπών και της 
λίμνης Βεγορίτιδας. Η μεγαλύτερη λίμνη είναι η Βεγορίτιδα, η οποία διαμοιράζεται 
μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας και Πέλλας (Κ. Μακεδονία) και είναι η 3η 
σε επιφάνεια στην Ελλάδα με έκταση 54,3 km2. Υπάρχουν επίσης η λίμνη Μικρή Πρέσπα 
που διαμοιράζεται με την Αλβανία με το ελληνικό κομμάτι της να έχει έκταση 42,5 km2, η 
λίμνη Μεγάλη Πρέσπα που διαμοιράζεται μεταξύ Αλβανίας και Σκοπίων, με το ελληνικό 
κομμάτι να έχει έκταση 39,0 km2 και η Λίμνη της Καστοριάς με έκταση 28,7 km2. Από τη 
Δυτική Μακεδονία πηγάζει και ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της χώρας, ο ποταμός 
Αλιάκμονας. Με μήκος 297 km, διασχίζει το σύνολο σχεδόν της Περιφέρειας και εκβάλει 
στο Θερμαϊκό κόλπο. Εντός των ορίων της Περιφέρειας σχηματίζει την τεχνητή λίμνη 
Πολυφύτου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και πρόσφατα, τη τεχνητή λίμνη 
Ιλαρίωνα μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών. Επίσης 
εντοπίζονται άλλες δυο μικρές τεχνητές λίμνες, αυτές του Πραμόριτσα (Περιφερειακή 
Ενότητα Κοζάνης) και του Παπαδιά (Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας). 
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Αναφορικά με τη σημαντικότητα των επιφανειακών σωμάτων, οι φυσικές λίμνες Πρεσπών 
μπορούν να θεωρηθούν εθνικής σημασίας για την οικολογική τους σημασία και για το 
διασυνοριακό τους χαρακτήρα. Εθνικής σημασίας επίσης μπορούν να χαρακτηριστούν οι 
τεχνητές λίμνες Πολυφύτου και Ιλαρίωνα διότι ενισχύουν σημαντικά το ενεργειακό 
σύστημα της χώρας, υδροδοτούν τη Θεσσαλονίκη και τα νερά τους έχουν μια ευρεία 
πολλαπλή χρήση. Εθνικής σημασίας επίσης χαρακτηρίζεται ο Αλιάκμονας ακριβώς διότι 
κατέχει κεντρικό ρόλο στο ενεργειακό σύστημα της χώρας και στο παραγωγικό 
αποτέλεσμα των Περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Όλα τα υπόλοιπα 
επιφανειακά σώματα έχουν περιφερειακή και ίσως τοπική σημασία. 

Το κυριότερο υδατόρευμα της Περιφέρειας είναι ο ποταμός Αλιάκμονας. Έχει μήκος 297 
χλμ. και σχηματίζεται από τη συμβολή δυο μικρότερων ποταμών, ο ένας από τους οποίους 
πηγάζει από τις ανατολικές πλαγιές του Βοΐου όρους στη θέση Μαύρη Πέτρα και 
ονομάζεται Μπέλιτσα. Ο άλλος πηγάζει από το όρος Βαρνούς στην περιοχή Πισοδερίου 
και ονομάζεται Ζέλοβα. Ο Μπέλιτσα ενώνεται χαμηλότερα με τον παραπόταμο 
Μπίστριτσα (Μπρένιτσα) και συμβάλλει κοντά στο χωριό Μανιάκι, νοτιοδυτικά της 
Καστοριάς, στον ποταμό Ζέλοβα, για να σχηματίσουν τον Αλιάκμονα. Από εκεί ο ποταμός 
ακολουθεί νοτιοανατολική κατεύθυνση και δέχεται από δεξιά τα νερά του όρους Γηρούσα 
και από αριστερά τον παραπόταμο Δουπιάκο που μεταφέρει τα πλεονάζοντα νερά της 
λίμνης της Καστοριάς. Διασχίζει το λεκανοπέδιο των Γρεβενών ακολουθώντας πάντα 
νοτιοανατολική κατεύθυνση και όταν φτάσει στις βόρειες πλαγιές των Χασίων στρέφεται 
προς τα βορειοανατολικά περνώντας βόρεια από τα Σέρβια και νότια από τη Βέροια και 
εκβάλλει στο Θερμαϊκό κόλπο. Χείμαρροι και παραπόταμοι του Αλιάκμονα είναι ο 
Γράμμος, ο Στραβοπόταμος, η Πραμόριτσα, ο Γρεβενίτικος, ο Βενέτικος, ο Σαραντάπορος 
και άλλοι. Ο Αλιάκμονας είναι από τις πλουσιότερες υδάτινες πηγές της Δυτικής 
Μακεδονίας. Μαζί με τους παραποτάμους του (Σιατιστινός στη Σιάτιστα, Βέλος και 
Πραμόριτσας στο όρος Βόιο, Γρεβενιώτικος και Βενέτικος στην περιοχή των χωριών της 
Σαμαρίνας, Περιβόλι, Κρανιάς και Ξεριάς στα Χάσια) δημιουργεί μία εύφορη πεδινή 
παραποτάμια περιοχή που καλύπτεται από καλλιέργειες και βοσκότοπους. Επί της ροής 
του, έχουν κατασκευαστεί αρκετά φράγματα τα οποία καλύπτουν σειρά αναγκών, όπως 
η ρύθμιση της απορροής του ποταμού, η παραγωγή ενέργειας και η υποστήριξη 
αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών.  

Τα φράγματα αυτά είναι: 

• Φράγμα Πολυφύτου: Ο ΥΗΣ βρίσκεται 45 χλμ. ΝΑ της Κοζάνης επί του Αλιάκμονα. 
Ο ταμιευτήρας του είναι υπερετήσιας ρύθμισης με χωρητικότητα 2.244 εκ. κ.μ. Η 
επιφάνεια απορροής είναι 5.800 km2 ενώ η κατακλυζόμενη επιφάνεια 74 km2. Η 
ισχύς του υδροηλεκτρικού σταθμού είναι 375 MW. 

• Φράγμα Ιλαρίωνα. Τέθηκε σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2012 και περιλαμβάνει 
ΗΥΣ καθώς και την ομώνυμη προκύπτουσα λίμνη. Εκτός από την παραγωγή 
ενέργειας, θα εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς. Συγκεκριμένα, η λίμνη που θα 
δημιουργηθεί θα βοηθήσει στη διευθέτηση της ετήσιας απορροής του ποταμού, 
ενώ επίσης θα εξυπηρετεί ανάγκες υδροδότησης της πόλης της Θεσσαλονίκης. 
Επιπλέον, θα καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες των γειτονικών περιοχών στη λίμνη. 
Η επιφάνειά της καλύπτει περιοχή 21,9 km2. Η ισχύς του υδροηλεκτρικού 
σταθμού είναι 80 MW. 
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Πέρα από την κάλυψη σειράς αστικών και παραγωγικών αναγκών, τα φράγματα 
συνιστούν παρεμβάσεις εκτροπής των υδάτων και άρα πίεσης των επιφανειακών 
αποθεμάτων. Εκτός από τη λειτουργία των φραγμάτων, μικρών ή μεγάλων, στην 
Περιφέρεια εντοπίζεται επίσης πλήθος δραστηριοτήτων που κάνοντας χρήση νερού, το 
επαναποδίδουν στο περιβάλλον με τροποποιημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτός ο 
μηχανισμός χρήσης των υδατικών αποθεμάτων συνιστά ταυτόχρονα παράγοντα πίεσης 
των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών και άρα της συνολικής διαθεσιμότητας του πόρου. 
Συγκεκριμένα, καταγράφονται στην Περιφέρεια 146 έργα και δραστηριότητες των 
κλάδων της βιομηχανίας, της ενέργειας και του τουρισμού με βαρύτητα στη δέσμευση 
και τροποποίηση του ύδατος. Χωρικά, συσσωρεύονται στον άξονα Αμύνταιο - 
Πτολεμαΐδα - Φλώρινα, γύρω από τη λίμνη Καστοριάς, στα πεδινά της Φλώρινας, γύρω 
από τα Γρεβενά και στην ορεινή δυτική ζώνη της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Ο 
κυριότερος όμως μηχανισμός πίεσης των υδατικών αποθεμάτων σχετίζεται με τους 
κλάδους της γεωργοκτηνοτροφίας. Οι επιφανειακές αποπλύσεις των επιφανειακών 
εκροών οδηγούνται στα επιφανειακά νερά και τα επιβαρύνουν με ενώσεις του αζώτου, 
του φωσφόρου και με οργανικό φορτίο. Οι ζώνες με ένταση των γεωργικών πρακτικών 
καθώς και με σχετικά σημαντικές συσσωρεύσεις του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, 
αποτελούν τις πλέον ευπαθείς περιοχές. 

Οι τεχνητές λίμνες της Περιφέρειας, ταυτόχρονα με το ρόλο τους ως αποδέκτες των 
απορροών, αποτελούν παρεμβάσεις διαχείρισης του υδατικού δυναμικού, συμβάλλοντας 
μεταξύ άλλων στην παραγωγή ενέργειας, στην άρδευση των καλλιεργειών και στην 
υδροδότηση του πληθυσμού. Πέραν όμως από αυτά τα μεγάλα έργα, έχουν λάβει χώρα 
διαχρονικά πολλές μικρότερες παρεμβάσεις υδρονομίας, οι οποίες αποθεματοποιούν τις 
υδατικές απορροές συμβάλλοντας στην υποστήριξη τοπικών παραγωγικών επιδιώξεων. 
Έτσι έχουν κατασκευαστεί ή βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης, φράγματα και 
υδατοδεξαμενές με στόχο την άρδευση των καλλιεργειών, την ύδρευση των οικισμών, την 
αντιπλημμυρική προστασία, την παραγωγή ενέργειας κ.α. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα 
στοιχεία, στην Περιφέρεια λειτουργούν 42 φράγματα και λιμνοδεξαμενές. Άλλα 14 
παρόμοια έργα βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης ενώ υπάρχουν προτάσεις για 26 
ακόμη. 

Υπόγεια Ύδατα 

Στο υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας αναπτύσσονται σημαντικοί υδροφορείς 
στις αμμοχαλικώδεις αποθέσεις του Τεταρτογενούς, στους καρστικοποιημένους 
ανθρακικούς σχηματισμούς, στους ψαμμίτες και στα κροκαλοπαγή του Νεογενούς. Οι 
τραβερτινοειδείς σχηματισμοί, παρά τη μεγάλη περατότητα, σχηματίζουν υδροφορείς 
περιορισμένης δυναμικότητας που εκδηλώνονται με τη μορφή πηγών. Τα τεταρτογενή 
που καλύπτουν τις κοίτες των ποταμών, χειμάρρων και τις παραλίμνιες περιοχές, 
δημιουργούν υδροφορείς σημαντικής δυναμικότητας με μεγάλη εξάπλωση στις λεκάνες 
Πτολεμαΐδας και Φλώρινας. Εκτός των ελευθέρων υδροφορέων, λόγω της παρεμβολής 
λεπτόκοκκων αργιλικών υλικών, σχηματίζονται και υδροφορείς υπό πίεση. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λεκάνη της Φλώρινας, όπου τον υπό πίεση 
υδροφορέα εκμεταλλεύονται υδρογεωτρήσεις με αξιόλογες παροχές που 
χρησιμοποιούνται για την άρδευση των καλλιεργειών. Μεγάλος αριθμός 
υδρογεωτρήσεων και φρεάτων εκμεταλλεύεται τους προσχωματικούς υδροφορείς όλων 
των ποταμών και των λιμνών. Εκτεταμένοι υδροφορείς με τεράστια ανανεώσιμα 
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αποθέματα, οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη καρστικοποίηση, δημιουργούνται στα 
ανθρακικά πετρώματα της Δυτικής Μακεδονίας. Οι καρστικές πηγές που δημιουργούνται 
στο υδατικό διαμέρισμα τροφοδοτούν τους μεγάλης παροχής επιφανειακούς άξονες 
αποστράγγισης και τις λίμνες (φυσικές ή τεχνητές), ενώ αρκετές από αυτές 
χρησιμοποιούνται για την ύδρευση οικισμών. Οι πιο αξιόλογες πηγές είναι αυτές της 
Νεράιδας, οι οποίες έχουν κατακλυστεί από τα νερά της τεχνητής λίμνης του φράγματος 
Πολυφύτου Κοζάνης. Στο υδατικό διαμέρισμα υπάρχουν καρστικές υδρογεωλογικές 
ενότητες με σημαντικό υδατικό δυναμικό, το σύνολο των ρυθμιστικών αποθεμάτων των 
οποίων εκτιμάται σε 1.076 εκ. κ.μ. 

Οι σημαντικότερες από αυτές είναι: 

• Η ενότητα Νοτιοδυτικού Βερμίου και Ασκίου όρους, με ρυθμιστικά αποθέματα 
350 εκ. κ.μ., που εκφορτίζεται στις πηγές Νεράιδας. 

• Η ενότητα βορειοδυτικού Βερμίου, με ρυθμιστικά αποθέματα 130 εκ. κ.μ., που 
εκφορτίζεται στις πηγές Βόδα. Μικρότερα ρυθμιστικά αποθέματα έχουν οι 
ενότητες Τρικλαρίου όρους Καστοριάς (45 εκ. κ.μ.), δυτικού κεντρικού Βερμίου (31 
εκ. κ.μ.), Κορησού-Βογατσικού Καστοριάς (20 εκ. κ.μ.) και Πρεσπών (15 εκ. κ.μ.). 

Επίσης, στο διαμέρισμα υπάρχουν υδρογεωλογικές ενότητες κοκκωδών αποθέσεων 
μικρότερης δυναμικότητας σε σχέση με τους καρστικούς σχηματισμούς. Τα συνολικά 
ρυθμιστικά αποθέματά τους εκτιμώνται σε 278 εκ. κ.μ. Οι σημαντικότερες ενότητες είναι 
αυτές του Άνω Ρου Αλιάκμονα-Πτολεμαΐδας-Φλώρινας (70 εκ. κ.μ.). 

Οι πιέσεις από υδροληψίες - αντλήσεις σχετίζονται με την ανόρυξη υδρογεωτρήσεων. Από 
τα διαθέσιμα στοιχεία αυτών, φαίνεται ότι στην Περιφέρεια υπάρχουν 641 
καταγεγραμμένες γεωτρήσεις που αφορούν σε ύδρευση, άρδευση, κτηνοτροφική χρήση, 
βιομηχανική χρήση, μικτή χρήση και χρήση έρευνας - παρακολούθησης. Χωρικά 
συσσωρεύονται στο ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας με εξάρσεις στον άξονα Αμυνταίου 
- Πτολεμαΐδας - Κοζάνης, γύρω από τη λίμνη της Καστοριάς, στα πεδινά της Φλώρινας, 
γύρω από τα Γρεβενά και τις Πρέσπες.  

Ειδικότερα, σημειώνονται τα εξής: 

• Η άρδευση μαζί με τη σταδιακή καταστροφή των υδροφόρων οριζόντων συνέπεια 
των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ στο ευρύτερο λεκανοπέδιο 
Πτολεμαΐδας προκαλεί τη σταδιακή ταπείνωση της στάθμης των κοκκωδών 
υδροφόρων Αμυνταίου και Σαριγκιόλ. 

• Οι υπεραντλήσεις για αγροτική κυρίως χρήση, που παρατηρούνται στον καρστικό 
υδροφορέα του Β.Δυτικού Βερμίου, έχουν προκαλέσει τη συνεχιζόμενη 
ταπείνωση της στάθμης που επηρεάζει τη στάθμη της λίμνης Βεγορίτιδας. 

• Υπεραντλήσεις αρδευτικής χρήσης παρατηρούνται επίσης στον κοκκώδη 
υδροφόρο πέριξ της λίμνης Καστοριάς, με συνέπεια την φθίνουσα πορεία του 
υδροφόρου. 
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• Μεγάλες επίσης πιέσεις από υπεραντλήσεις νερού δέχονται τα υδροσυστήματα 
Φλώρινας, με συνέπεια τη στείρευση σε μερικές λεκάνες των αβαθών φρεατίων 
υδροφόρων. 

Οι πιέσεις από διάχυτες και σημειακές πηγές ρύπανσης, διακρίνονται σε εκείνες που 
οφείλονται αφενός σε πρωτογενή αίτια και στο γεωχημικό χαρακτήρα των πετρωμάτων, 
μέσω των οποίων διέρχονται ή αποταμιεύονται τα υπόγεια νερά και αφετέρου σε εκείνες 
που προέρχονται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Λεπτομερής περιγραφή 
παρουσιάζεται στο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται τις πηγές ρύπανσης και την 
κατάσταση των αποδεκτών. 

Δασικός Πλούτος 

Τα δάση της Δυτικής Μακεδονίας, λόγω της μεγάλης έκτασης και της χωρικής συνέχειάς 
τους, αποτελούν σημαντικούς βιότοπους ειδών, αλλά και παράγοντες προστασίας του 
ευρύτερου περιβάλλοντος, μέσω των αντιρρυπαντικών και αντιδιαβρωτικών τους 
λειτουργιών. Ο Εθνικός Δρυμός Βάλια Κάλντα στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών είναι 
το σημαντικότερο δασικό οικοσύστημα. Η ποικιλία των ειδών χλωρίδας και πανίδας και η 
σπανιότητά τους τον καθιστούν μοναδικό. Άλλα σημαντικά δασικά οικοσυστήματα είναι 
αυτά του Βιτσίου, του Σινιάτσικου και του Βούρινου (μοναδικό από πλευράς ποικιλίας 
στην περιοχή του Μεσιανού Νερού), καθώς επίσης και το δάσος των Πιερίων από 
πλευράς μεγέθους. Μεγάλο τμήμα των δασικών συστημάτων της Περιφέρειας βρίσκεται 
υπό καθεστώς προστασίας ενώ πέρα από τον σημαντικό τους οικολογικό ρόλο και αξία, 
συνιστούν παραγωγικό κεφάλαιο. Η ένταξη αυτού του κεφαλαίου στις παραγωγικές 
επιδιώξεις της Περιφέρειας δεν σχετίζεται μόνο με την αξιοποίηση του ξυλοαποθέματος 
αλλά και με τη δυναμική του δασικού - ορεινού χώρου στην ενίσχυση δραστηριοτήτων 
οικοτουρισμού και περιήγησης. 

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Corine 2000, οι δασικές εκτάσεις της Περιφέρειας 
καταλαμβάνουν 5.163,05 km2 καλύπτοντας το 54,6% της συνολικής της έκτασης. Η πλέον 
δασωμένη Περιφερειακή Ενότητα είναι αυτή της Καστοριάς με τις δασικές εκτάσεις να 
καλύπτουν το 66,7% της επιφάνειας ενώ στον αντίποδα, η λιγότερο δασωμένη 
Περιφερειακή Ενότητα είναι αυτή της Κοζάνης με τις δασικές εκτάσεις να καλύπτουν το 
43,9% της επιφάνειάς της. 

Σημειώνεται ότι ως δασικές εκτάσεις λαμβάνονται οι κατηγορίες κάλυψης γης που 
χαρακτηρίζονται ως δάση (κωνοφόρα, πλατύφυλλα και μικτά) και ως συνδυασμοί 
θαμνώδους - ποώδους βλάστησης (φυσικοί βοσκότοποι, σκληροφυλλική βλάστηση και 
μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις). 

Με βάση την αξιολόγηση της ίδιας βάσης δεδομένων αναφορικά με την καταγραφή του 
1990, προκύπτει ότι σε σχέση με τις δασικές εκτάσεις, οι μεταβολές που σημειώνονται 
αφορούν στα εξής: 

• Στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών σημειώνεται ανεπαίσθητη μείωση (<0,8%) 
σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες των δασικών εκτάσεων εκτός από τις μεταβατικές 
εκτάσεις οι οποίες σημείωσαν αύξηση περίπου 1%. 
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• Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σημειώνεται ανεπαίσθητη αύξηση (<0,3%) 
στα δάση εκτός από τους βοσκότοπους και τις μεταβατικές εκτάσεις που 
σημείωσαν ανεπαίσθητη μείωση (<0,4%). 

• Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης η εικόνα είναι μικτή με τις κατηγορίες των 
δασικών εκτάσεων να αυξομειώνονται ανεπαίσθητα (±0,2%). 

• Στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας η εικόνα είναι παρόμοια με τα δάση να 
εμφανίζουν ανεπαίσθητη αύξηση (<0,3%) και τις υπόλοιπες κατηγορίες να 
εμφανίζουν ανεπαίσθητη μείωση (<0,4%). Σε επίπεδο Περιφέρειας η γενική 
εικόνα είναι μάλλον σταθεροποιητική, με τις δασικές εκτάσεις να μην εμφανίζουν 
αξιόλογη μεταβολή, τουλάχιστον ως προς την έκταση που καταλαμβάνουν. 

Διαχείριση δασών 

Το βασικό πρότυπο της διαχείρισης των δασών είναι συνυφασμένο με το ιδιοκτησιακό 
τους καθεστώς. Τα δάση, έχουν ένα ποικίλο ιδιοκτησιακό καθεστώς όπως δημόσια, 
κοινοτικά, συνιδιόκτητα, ιδιωτικά κλπ.. Σε όλες τις περιπτώσεις, η βάση της διαχείρισης 
είναι η "Διαχειριστική Μελέτη", η οποία ανάλογα με την περίπτωση, έχει ισχύ (χρόνος 
περιφοράς) που διαρκεί από 5 έως 10 χρόνια. Στα δημόσια δάση φορέας εκπόνησης και 
εφαρμογής των μελετών είναι οι Δ/νσεις Δασών των Περιφερειακών Ενοτήτων. Στα 
υπόλοιπα, μη δημόσια δάση, φορέας εκπόνησης και εφαρμογής μπορεί να είναι κάποιος 
μη δημόσιος φορέας (Δήμος, συνεταιρισμός, ιδιώτης κλπ.), ωστόσο το δημόσιο ασκεί 
έλεγχο και εποπτεία (δασοπονική επιτήρηση) μέσω των Δ/νσεων Δασών. Το αντικείμενο 
της διαχείρισης των δασών, βάσει διαχειριστικών μελετών, συνίσταται σε ένα πλήθος 
παραμέτρων που διαμορφώνουν τη προστασία και βιώσιμη αναπαραγωγή των χερσαίων 
δασικών οικοσυστημάτων. Τέτοιες παρεμβάσεις αφορούν σε ξυλεύσεις, διευθετήσεις 
ορεινών υδάτων, διαχείριση πανιδικών αποθεμάτων και ιχθυαποθεμάτων, δασική 
οδοποιία, δασοτεχνικά έργα κλπ.. Επιδίωξη είναι η αειφορική διαχείριση του δασικού 
συστήματος γεγονός που προδιαγράφει παρεμβάσεις στα δομικά του χαρακτηριστικά, τα 
οποία διαμορφώνονται από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες σε αυτοτέλεια αλλά και 
εξάρτηση. Στόχος είναι η ισόρροπη και αυτοσυντηρούμενη εξέλιξη των ανωτέρω 
παραγόντων και των μεταξύ τους σχέσεων. 

Επιγραμματικά, τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν σαφώς έναν πλουτοπαραγωγικό 
πόρο καθώς εντάσσονται στους κανόνες της παραγωγικής και οικονομικής αξιοποίησης, 

δημιουργώντας θέσεις εργασίας και προστιθέμενες αξίες κυρίως στα ορεινά συστήματα 
της Περιφέρειας. Αν και ο βαθμός εκμετάλλευσης του δασικού πλούτου εξαρτάται πολλές 
φορές από συγκυριακούς παράγοντες (ύπαρξη ή μη εναλλακτικών υποκατάστασης), το 
προϊόν του δάσους συνιστά αξιόλογη και διαχρονική οικολογική - παραγωγική αξία. 
Κεντρικό στοιχείο του προτύπου διαχείρισης αποτελεί η δημόσια ρύθμιση (Δ/νσεις 
Δασών - Δασαρχεία των Περιφερειακών Ενοτήτων) η οποία εκφράζεται με τη 
χωροχρονική τεκμηρίωση και έλεγχο της παρέμβασης βάσει των δασικών διαχειριστικών 
μελετών. Την ευθύνη της διαχείρισης των δασών στην Περιφέρεια την έχουν οι Δ/νσεις 
Δασών των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων. Εξαίρεση αποτελεί η Περιφερειακή 
Ενότητα Κοζάνης όπου η ευθύνη διαμοιράζεται στα Δασαρχεία Κοζάνης και Τσοτυλίου. 
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Έκθεση σε φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους 

Σεισμοί 

Η Περιφέρεια στο σύνολό της μέχρι το 1995 εθεωρείτο από τις πιο ασφαλείς από πλευράς 
σεισμικής επικινδυνότητας, αφού δεν είχε καταγραφεί καμία σοβαρή δόνηση. Το 1995, 
όμως, σημειώθηκε μεταξύ Κοζάνης και Γρεβενών ένας ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,5 
Ρίχτερ και έκτοτε το ζήτημα της σεισμικότητας της περιοχής τέθηκε σε νέα βάση έρευνας. 
Άλλοι σημαντικοί σεισμοί που έχουν σημειωθεί είναι το 1984 στην Κοζάνη ισχύος 5,5 
Ρίχτερ και το 2007 στα Γρεβενά ισχύος 5,4 Ρίχτερ. Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ο σεισμός 
των 6,5 Ρίχτερ στην Καστοριά το 1812. Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με 
τα διαθέσιμα σεισμολογικά στοιχεία των τελευταίων δεκαετιών χαρακτηρίστηκε από τους 
σεισμολόγους ως ασεισμική ή πολύ χαμηλής σεισμικότητας και κατατάχθηκε στο νέο 
αντισεισμικό κανονισμό στη ζώνη χαμηλότερης σεισμικότητας. Στη Δυτική Μακεδονία η 
γεωλογική έρευνα και η νεοτεκτονική χαρτογράφηση έδειξε την ύπαρξη πολλών και 
σημαντικών γεωλογικών ρηγμάτων με πρόσφατη γεωλογική δράση, που μπορούσαν να 
χαρακτηρισθούν πιθανά ενεργά ή ενεργά, δηλαδή ικανά να δώσουν σεισμούς μεγέθους 
της τάξης των 6 έως 7 Ρίχτερ, με σημαντικότερο το ρήγμα Σερβίων. 

Πρόσφατες μελέτες για τη σεισμικότητα και τη σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής 
αναφέρουν ότι: 

• Σεισμοί όπως αυτός του 1995 σε Κοζάνη-Γρεβενά συμβαίνουν μια φορά στα 300 
χρόνια. Το πιθανότερο μέγιστο μέγεθος σεισμού είναι της τάξης των 6,0 R. σε 
διάστημα 100 ετών ενώ το πιθανότερο μέγιστο μέγεθος σεισμού είναι της τάξης 
των 6,76 R. με σφάλμα 0,22 R. 

• Αναφορικά με τη σεισμική επικινδυνότητα εκφρασμένη ως σεισμική επιτάχυνση 
(g) και με βάση το σεισμό του 1995, η Κοζάνη έχει τιμή 0,22g και τα Γρεβενά έχουν 
τιμή 0,24g. Με βάση το σεισμό του 1812, η Καστοριά παίρνει τιμή 0,25g και η 
Φλώρινα 0,09g. Στο σύνολό της η Περιφέρεια έχει τιμή σεισμικής επιτάχυνσης 
0,16g. 

Στο σχετικό Σχέδιο παρουσιάζονται οι κύριοι σεισμοί στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας από το 1900 μέχρι το 2009. Από τους 175 κύριους σεισμούς της περιόδου 
1900-2009, δύο είχαν ισχύ > 6,1,δεκαπέντε  είχαν ισχύ μεταξύ 5,3 και 6,0 ενώ οι υπόλοιποι 
είχαν ισχύ χαμηλότερη των 5,2 βαθμών. Προκύπτει συνεπώς ότι ο μεγάλος όγκος των 
σεισμών που σημειώνονται είναι χαμηλής σχετικά έντασης ενώ λίγοι μόνο μπορούν να 
χαρακτηριστούν μεσαίας και μεγάλης έντασης. Με βάση την εκτίμηση χωρικής 
συσσώρευσης των σεισμικών επεισοδίων, φαίνεται ότι υπάρχει ένας βασικό πόλος 
μεταξύ Γρεβενών και Κοζάνης όπου έχει σημειωθεί η πλειονότητα των σεισμών. Επίσης, 
εντοπίζεται μια δευτερεύουσα ζώνη σεισμικής εκδήλωσης στο τρίγωνο Καστοριά-
Αμύνταιο-Πτολεμαΐδα. Ωστόσο, μεγάλα τμήματα της Περιφέρειας όπως οι ορεινοί όγκοι 
στα δυτικά και στα βόρεια δεν εμφανίζουν σημαντική σεισμική δραστηριότητα. 

Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή δεν μπορεί να θεωρηθεί πρωτεύοντας 
παράγοντας εκδήλωσης φυσικού κινδύνου, με εξαίρεση ίσως τον άξονα Γρεβενών - 
Κοζάνης. Όμως, σποραδικά σεισμικά επεισόδια μέτριας έως ισχυρής έντασης που 
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σημειώθηκαν ιστορικά, συντηρούν έναν βαθμό επικινδυνότητας για την ευρύτερη 
περιοχή. 

Αγροδασικές πυρκαγιές 

Οι πυρκαγιές αποτελούν ανέκαθεν το σοβαρότερο πρόβλημα των ελληνικών δασών με 
την τάση να επιδεινώνεται τα τελευταία 30 χρόνια. Θεωρείται ένα διαρκές 
περιβαλλοντικό πρόβλημα που αποδίδεται στις κλιματολογικές συνθήκες, στις 
ανθρώπινες δραστηριότητες, στην έλλειψη θεσμικών μέτρων, στον ανεπαρκή εξοπλισμό 
πυρόσβεσης και στον συνδυασμό των παραπάνω. Μάλιστα, στην περίοδο από το 1980 
και μετά ο αριθμός των πυρκαγιών διπλασιάστηκε και ο αριθμός των καμένων εκτάσεων 
τριπλασιάστηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρονική περίοδο. Σημειώθηκε, επίσης, 
μεταβολή αναφορικά με τις αιτίες εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Ειδικότερα, αυξήθηκε 
το ποσοστό των "άγνωστων αιτιών" γεγονός που αποδίδεται σε εμπρησμούς, των οποίων 
η υπόθεση δεν διαλευκάνθηκε. Συνολικά, δηλαδή, παρατηρείται αύξηση των εμπρησμών 
των δασικών εκτάσεων, γεγονός που αποδίδεται, μεταξύ άλλων, και στον ανταγωνισμό 
των χρήσεων γης λόγω αστικής και τουριστικής ανάπτυξης αλλά και λόγω των 
γεωργοκτηνοτροφικών αναγκών. Ακόμη, εντοπίζεται συσχέτιση των αιτιών εκδήλωσης 
πυρκαγιάς με τις ιδιαίτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των γεωγραφικών 
διαμερισμάτων της χώρας. 

Σε σχετικά αραιοκατοικημένες Περιφέρειες, όπως για παράδειγμα η Δυτική Μακεδονία, 
όπου η γεωργία και η κτηνοτροφία αποτελούν κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα, η 
καύση αγρών και η δημιουργία βοσκοτόπων αποτελούν τις κύριες αιτίες. Επίσης, το είδος 
των δασικών οικοσυστημάτων σε συνδυασμό με το υψόμετρο και το χωρικό πρότυπο 
συσσώρευσης δραστηριοτήτων διαμορφώνουν καθοριστικά την εκδήλωση πυρκαγιών ως 
αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης αλλά και φυσικής προδιάθεσης. Για το μεγαλύτερο 
τμήμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω της δομής μεγάλου μέρους των 
δασικών οικοσυστημάτων της Περιφέρειας (κυρίως δρυς και οξιά) αλλά και λόγω των 
κλιματικών συνθηκών όπου η ξηρή περίοδος είναι πολύ περιορισμένη, οι αγροδασικές 
πυρκαγιές δεν συνιστούν παράγοντα ισχυρής πίεσης των δασικών συστημάτων και άρα 
εκδήλωσης σημαντικών φυσικών κινδύνων. Σε σύνολο 51 Περιφερειακών Ενοτήτων της 
Χώρας, οι Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας καταλαμβάνουν 
θέσεις από τη 44 και κάτω, πράγμα που δείχνει ότι ο μέσος ετήσιος αριθμός πυρκαγιών 
είναι χαμηλός. Εξαίρεση αποτελεί η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης η οποία 
καταλαμβάνει τη 15 θέση με σχεδόν 240 πυρκαγιές το χρόνο ή το 2,37% όσων πυρκαγιών 
σημειώνονται στη χώρα. Ως συνέπεια, η Περιφέρεια καταλαμβάνει μια από τις τελευταίες 
θέσεις αναφορικά με τον αριθμό των αγροδασικών πυρκαγιών, οι οποίες ανέρχονται σε 
περίπου 493 το χρόνο, αποτελώντας το 4,86% των συνολικών πυρκαγιών της χώρας. Με 
βάση όμως την έκταση των καμένων εκτάσεων, η εικόνα διαφοροποιείται αρκετά. 

Μεταξύ των 51 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, οι Περιφερειακές Ενότητες 
Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών καταλαμβάνουν τις μεσαίες σχετικά θέσεις με 
περίπου 4.500 στρέμματα μέσης καμένης έκτασης, η καθεμιά ανά έτος. Εξαίρεση 
αποτελεί η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης όπου καταγράφονται υπερδιπλάσιες καμένες 
εκτάσεις σε σύγκριση με τις άλλες Περιφερειακές Ενότητες, γεγονός που την κατατάσσει 
υψηλά σε σχέση με τα δεδομένα της χώρας. Κατά συνέπεια, η Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας καταλαμβάνει τη μεσαία θέση στο επίπεδο της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί 
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ότι μπορεί ο αριθμός των πυρκαγιών στην Περιφέρεια να καταγράφεται χαμηλός, οι 
καμένες όμως εκτάσεις είναι σχετικά μεγάλες, πράγμα που σημαίνει ότι οι πυρκαγιές που 
εκδηλώνονται χαρακτηρίζονται ως σημαντικές ενώ και η πυρόσβεσή τους μπορεί να 
θεωρηθεί δυσχερής, διότι πολλές από αυτές σημειώνονται σε ορεινές και 
απομακρυσμένες περιοχές. Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης αναδεικνύεται ως η πιο 
ευπαθής περιοχή της Περιφέρειας έχοντας σημειώσει τη δεκαετία 2000 - 2010 μεγάλα και 
καταστροφικά συμβάντα. 

Πλημμύρες 

Οι πλημμύρες συνιστούν ένα σύνθετο φαινόμενο το οποίο σχετίζεται με την 
αλληλεπίδραση φυσικών επεισοδίων, όπως για παράδειγμα η έντονη βροχόπτωση και 
των χωρικών συνθηκών, οι οποίες αποτελούν απόρροια των ανθρώπινων παρεμβάσεων 
και ρυθμίσεων. Επίσης η έκφραση τέτοιων συμβάντων δεν είναι σταθερή στο χώρο και 
στο χρόνο διότι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή εξέλιξη των ανθρωπογενών 
χωρικών διαμορφώσεων. Πλημμυρικά επεισόδια που έχουν καταγραφεί στην Περιφέρεια 
τα τελευταία χρόνια συνηγορούν στο γεγονός της ανωτέρω σχέσης. Για παράδειγμα, οι 
πλημμύρες εντός της πόλης της Κοζάνης το 2012 σχετίζονται με τις ανεπάρκειες της 
πολεοδομικής οργάνωσης. Στον ίδιο λόγο καθώς και στο μη καθαρισμό κρίσιμων ρεμάτων 
αποδίδονται οι πλημμύρες στο Άργος Ορεστικό το 2010. 

• Οι πλημμύρες στην Καστοριά το 2010 σχετίζονται με την αδυναμία ομαλής 
παροχέτευσης της λίμνης με αποτέλεσμα την υπερχείλισή της στους παραλίμνιους 
οικισμούς και αγροτικές εκτάσεις. 

• Ο κίνδυνος πλημμύρας στη Φλώρινα το 2010 σχετίζεται με την παραλίγο 
υπερχείλιση του Ποταμού Σακουλέβα που διέρχεται εντός αστικού ιστού. Ομοίως, 
για την πεδινή ζώνη Κάτω Κλεινών και Αετού της Περιφερειακής Ενότητας 
Φλώρινας, οι πλημμύρες της ίδιας χρονιάς αποδίδονται στην αδυναμία 
ικανοποιητικής αποστράγγισης των εκεί γεωργικών εδαφών. 

Η πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων δεν σχετίζεται απλά με την 
προστασία του πληθυσμού αλλά αφορούν στην προστασία των δραστηριοτήτων και άρα 
των παραγωγικών προοπτικών των τοπικών συστημάτων. Για το λόγο, αυτό έχει 
δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια βάση δεδομένων καταγραφής των σημαντικών 
πλημμυρικών επεισοδίων (ΕΙΟΝΕΤ). Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτής της βάσης, στην 
περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας έχουν καταγραφεί δυο σημαντικά πλημμυρικά 
επεισόδια: 

• Το 2003 στον οικισμό Κεφαλάρι Καστοριάς και 

• Το 2009 στον οικισμό Πόρου Γρεβενών 

Ταυτόχρονα, εντοπίζεται σημαντική δραστηριοποίηση της δημόσιας παρέμβασης με 
στόχο την πρόληψη και διευθέτηση των αιτιών που διαμορφώνουν υψηλό κίνδυνο 
εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Δείκτης και στοιχείο αναφοράς της δημόσιας 
παρέμβασης προς αυτή τη κατεύθυνση μπορούν να αποτελέσουν οι ΑΕΠΟ 
αντιπλημμυρικών και συναφών έργων της τελευταίας δεκαετίας. Έτσι, από το 2003 μέχρι 
σήμερα έχουν δοθεί 22 άδειες ΕΠΟ (νέες και ανανεώσεις - τροποποιήσεις) ή το 2% του 
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συνόλου, οι οποίες αφορούν σε αντιπλημμυρικά έργα και εστιάζουν σε διευθετήσεις 
ρεμάτων και σε πολεοδομικές παρεμβάσεις παροχέτευσης ομβρίων, κατανεμημένες σε 
όλο το γεωγραφικό εύρος της Περιφέρειας. 

Γενικά, δεν προκύπτει κάποιο συγκεκριμένο χωρικό πρότυπο εκδήλωσης πλημμυρικών 
επεισοδίων, ώστε να καθορίζονται με ασφαλή τρόπο ζώνες ευπάθειας. Ωστόσο, με βάση 
την καταγεγραμμένη εμπειρία, περιοχές με αυξημένο κίνδυνο μπορούν να οριστούν οι 
αστικές ζώνες με σχετικά μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού και έντονες τις ανθρωπογενείς 
παρεμβάσεις στη ρύθμιση του χώρου, όπως για παράδειγμα οι μεγάλες πόλεις της 
Περιφέρειας. 

Κατολισθήσεις 

Οι κατολισθήσεις είναι φαινόμενα που μπορούν να εμφανιστούν σε αστικές, ημιαστικές 
και ορεινές περιοχές ανάλογα με τη γεωμορφολογία, τη γεωλογία, την υδρογεωλογία, το 
κλίμα, την βλάστηση κλπ.. Τα αίτια πρόκλησής τους κατατάσσονται σε φυσικά (π.χ. 
σεισμός, έντονη βροχόπτωση, λιώσιμο πάγων) και ανθρωπογενή (π.χ. εκσκαφές, 
ανατινάξεις, αλλαγή ροής χειμάρρων, εκτεταμένη άρδευση με απότομη αλλαγή στάθμης 
υδροφόρου ορίζοντα, 

χρήση εκρηκτικών, δονήσεις από μηχανήματα ή κυκλοφορία, απομάκρυνση βλάστησης). 
Οι επιπτώσεις των κατολισθήσεων μπορεί να είναι σοβαρές και συνδέονται συνήθως με 
σημαντικές άμεσες επιπτώσεις όπως απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, εκτεταμένες ζημίες 
σε ιδιοκτησίες αλλά και με έμμεσες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Για τους λόγους 
αυτούς, είναι επιβεβλημένη η εκτίμηση των περιοχών που είναι επιρρεπείς σε 
κατολισθήσεις και η ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης της επικείμενης καταστροφής. 
Παράλληλα, είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εκτίμηση της πιθανότητας εκδήλωσης 
μιας κατολίσθησης (ιδίως σε φυσικά πρανή που δεν έχουν αστοχήσει στο παρελθόν) είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση και εμπεριέχει σημαντικές αβεβαιότητες. Για τους παραπάνω 
λόγους, είναι συνήθης πρακτική να αναφέρεται η πιθανότητα εκδήλωσης μιας 
κατολίσθησης με ποιοτικούς όρους όπως «πιθανή», «δυνατή» ή «μη πιθανή». 

Για την εκτίμηση των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας με ευπάθεια ως προς τον 
παράγοντα της κατολίσθησης χρησιμοποιήθηκαν τα σημαντικά καταγεγραμμένα 
συμβάντα των τελευταίων ετών. Αυτά μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: 

• Η πρώτη κατηγορία αφορά σε συμβάντα επί των τεχνικών έργων (π.χ. οδικό 
δίκτυο). 

•  Η δεύτερη κατηγορία αφορά σε συμβάντα λόγω σημαντικής αλλοίωσης του 
ανάγλυφου από την ανθρώπινη παρέμβαση (π.χ. ορυχεία λιγνίτη). 

•  Η τρίτη κατηγορία αφορά σε συμβάντα δομημένου χώρου (οικισμών) λόγω 
ρηγματώσεων, ολισθήσεων και μετατοπίσεων του υπεδάφιου ορίζοντα από 
φυσικά ή ανθρωπογενή αίτια. 

Σε σχέση με κατολισθήσεις επί των τεχνικών έργων, εντοπίζονται σε διάφορα σημεία του 
επαρχιακού αλλά και εθνικού οδικού δικτύου, κυρίως των ορεινών περιοχών της 
Περιφέρειας. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις των τελευταίων ετών αναφέρονται: 
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• Στην Εγνατία Οδό από Γρεβενά σε Παναγιά στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. 

• Στην Επ.Ο Γρεβενών-Μ. Σειρήνιου στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. 

• Στις οδικές συνδέσεις Πανοράματος - Περιβολίου, Σαμαρίνας, Βασιλίτσας και 
Αβδελλών στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. 

• Σε οδικές προσβάσεις της πόλης της Καστοριάς. 

• Στην Επ.Ο Βελβεντού_Καταφυγίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. 

• Στην Επ.Ο Ρυμνίου-Καμβουνίων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. 

• Στην Επ.Ο Νεάπολης-Σκαλοχωρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. 

• Στην Επ.Ο Παλαιογρατσάνου-Καταφυγίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. 

• Στην ΠΕΟ Κοζάνης-Ιωαννίνων στον οικισμό Δίλοφος της Περιφερειακή Ενότητα 
Κοζάνης. 

• Στον κόμβο Πύργων της ΕΟ Φλώρινας-Έδεσσας στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φλώρινας. 

• Σε διάφορα σημεία της ΕΟ Φλώρινας-Πισοδερίου-Καστοριάς στην Περιφερειακή 
Ενότητα Φλώρινας και Καστοριάς. 

• Στην Επ.Ο Φλώρινας-Αλώνων στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. 

Σε σχέση με κατολισθήσεις λόγω αλλοίωσης του αναγλύφου καταγράφονται αυτές που 
οφείλονται στις εξορύξεις των ορυχείων της ΔΕΗ. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις των 
τελευταίων ετών αναφέρονται: 

• Στο ορυχείο της Πτολεμαΐδας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. 

• Στη δυτική ζώνη του ορυχείου του Αμυνταίου στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φλώρινας.  

Σε σχέση, τέλος, με κατολισθήσεις των περιοχών οικισμών με σημαντικές επιπτώσεις στην 
ασφάλεια των κατοίκων αναφέρονται χαρακτηριστικά: 

• Στους οικισμούς Φιλιππαίων, Πολυνερίου και Πανοράματος της Περιφερειακής 
Ενότητας Γρεβενών. 

• Στον οικισμό Κεφαλαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. 

• Στον οικισμό Μαυροπηγής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 

• Στον οικισμό Αλώνων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. 

Από τα καταγεγραμμένα κύρια συμβάντα των τελευταίων ετών προκύπτει ως γενικό 
συμπέρασμα ότι οι κατολισθήσεις στην Περιφέρεια σχετίζονται κυρίως με ανθρωπογενή 
αίτια, όπως μικρής και μεγάλης έκτασης παρεμβάσεις αλλοίωσης του ανάγλυφου και του 
τοπίου. Χωρικά εντοπίζονται σε διάφορα σημεία του ορεινού οδικού δικτύου αλλά και 
στις πεδινές ζώνες των ορυχείων Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας. Οι πλέον ανησυχητικές 
περιπτώσεις εκδήλωσης του φαινομένου αφορούν σε οικισμούς όπου τίθεται σε άμεσο 
κίνδυνο η ασφάλεια των κατοίκων. 
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Ναρκοπέδια 

Στην Περιφέρεια καταγράφονται περιοχές όπου εντοπίζονται κίνδυνοι από την ύπαρξη 
ναρκοπεδίων τα οποία είτε είναι ακόμη ενεργά, είτε έχουν εκκαθαριστεί μερικώς, είτε 
έχουν εκκαθαριστεί πλήρως. Οι χωρικές ζώνες, όπου εντοπίζονται αφορούν: 

• Στον ορεινό χώρο Βιτσίου-Βαρνούς, μεταξύ Φλώρινας και Καστοριάς. 

• Στον ορεινό χώρο του Γράμμου. 

• Στον ορεινό χώρο του Βοΐου. 

 
Εικόνα 15: Ζώνες και θέσεις ναρκοπεδίων. 

Επίσης εντοπίζεται μια μικρή ζώνη ύπαρξης ναρκοπεδίων πέριξ της Νεάπολης Κοζάνης. 
Στο σύνολό τους, τα καταγεγραμμένα ναρκοπέδια (ενεργά ή εκκαθαρισμένα) ξεπερνούν 
τα 400, ενώ σύμφωνα με πηγές του στρατού, στην περιοχή υπάρχει επίσης άγνωστος 
αριθμός αποθηκευμένων πυρομαχικών. Το γεγονός αυτό συντηρεί έναν αυξημένο βαθμό 
επικινδυνότητας για ανθρώπους και δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα συνιστά δέσμευση 
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χώρου διότι η κινητικότητα του πληθυσμού και η πιθανότητα δραστηριοποίησης και 
χωροθέτησης επενδύσεων τίθεται "υπό αίρεση".  

Είναι σημαντικό, για την αναπτυξιακή προοπτική του ορεινού χώρου της Περιφέρειας, να 
επιδιωχθεί η πλήρης εκκαθάριση και απόδοση αυτών των εκτάσεων. Φυσικά για λόγους 
εθνικής ασφάλειας, τέτοια ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη συμβολή και 
σύμφωνη γνώμη του στρατού. Στο Σχέδιο που ακολουθεί παρουσιάζεται η χωρική 
απεικόνιση των ναρκοπεδίων. 

Φυσικό Περιβάλλον – Οικοσυστήματα και Πιέσεις Διατάραξης 

Η Περιφέρεια αναγνωρίζεται για την ποικιλία και τη συνθετότητα του γεωλογικού 
υποβάθρου και της γεωμορφολογικής της κλιμάκωσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά 
διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερο ανάγλυφο με επικλινείς πλαγιές και μεγάλες υψομετρικές 
διαφορές. Το τοπίο διαμορφώνεται από χαρακτηριστικές κοιλάδες των κύριων ποταμών, 
οι οποίες σχηματίζουν μικρότερες διακλαδώσεις που διασχίζονται από ισάριθμους 
παραποτάμους και ρέματα, με συχνά ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά. Κατά 
συνέπεια, παρατηρείται ένα σύνθετο μωσαϊκό βιοτόπων, το οποίο με τη σειρά του 
αντιστοιχεί σε μια επίσης πολυποίκιλη δομή οικοσυστημάτων με κύριο χαρακτηριστικό 
τους τη μεγάλη ποικιλία ειδών. 

 
Εικόνα 16: Βασικές κατηγορίες Οικοσυστημάτων. 
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Εντός των ορίων της Περιφέρειας καταγράφονται οι ακόλουθοι γενικοί τύποι 
οικοσυστημάτων: 

Δασικά οικοσυστήματα 

Καταλαμβάνουν κυρίως τα μεσαία και υψηλότερα υψόμετρα και εντοπίζονται σε όλους 
τους ορεινούς όγκους. Περιλαμβάνουν αμιγώς δασώδεις εκτάσεις αλλά και εκτάσεις με 
θαμνώδη ή διάσπαρτη βλάστηση, καθώς και ζώνες μετάβασης αγρών σε φυσική 
βλάστηση. Στα υψηλότερα υψόμετρα εντοπίζονται συμπαγή αλλά και μικτά δάση οξιάς, 
δρυός, μαύρης και λευκόδερμης πεύκης, ελάτης, καστανιάς και σημύδας ενώ 
παρεμβάλλονται συστήματα χασμοφυτικής βλάστησης και παραποτάμια πλατύφυλλα. 
Εντοπίζονται επίσης ορεινά και αλπικά λιβάδια. Στις μεσαίες υψομετρικές ζώνες 
κυριαρχούν τα συστήματα χαμηλών και υψηλών θαμνώνων, όπως αείφυλλοι 
σκληρόφυλλοι σχηματισμοί, θαμνώνες φυλλοβόλων και μικτοί θαμνώνες αείφυλλων και 
φυλλοβόλων πλατύφυλλων. Επίσης, εντοπίζονται αρκετά μεταβατικά συστήματα. 
Πρόκειται για αγρούς που εγκαταλείφθηκαν και σήμερα βρίσκονται σε φάση 
επανάκαμψης της φυσικής βλάστησης. Οι εκτάσεις αυτές βρίσκονται σε φάση εποικισμού 
στα μεσαία στάδια δευτερογενούς διαδοχής (κυρίως θαμνώνες). 

Το σύνολο σχεδόν των δασικών οικοσυστημάτων κατατάσσονται στα βιοκλιματικά 
καθοριζόμενα, καθώς η ισορροπία τους εξαρτάται από την εξέλιξη του εδάφους, της 
βλάστησης και της πανίδας υπό την επίδραση του βιοκλίματος. Η βλάστηση αυτών των 
συστημάτων ονομάζεται ζωνική καθώς συνδέεται με συγκεκριμένες κλιματικές ζώνες. 
Ωστόσο, εντοπίζονται θύλακες συστημάτων τα οποία μπορούν να καταταχθούν στα 
εδαφικά εξαρτώμενα διότι υπόκεινται σε καθορισμό λόγω μορφολογικής ιδιαιτερότητας 
του εδάφους (π.χ. σημεία συγκέντρωσης ή ροής νερού). Σημαντικά τμήματα των δασικών 
οικοσυστημάτων της Περιφέρειας βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας. Αυτές οι 
περιοχές χαρακτηρίζονται σημαντικές για τη βιοποικιλότητα της χλωρίδας και τη 
σπανιότητα - μοναδικότητα των φυτικών ειδών. Μάλιστα, το πλήθος των οικοτόπων που 
αναγνωρίζονται και οριοθετούνται υποστηρίζει μεγάλη ποικιλία πανιδικών ειδών, από 
μεγάλα θηλαστικά (αρκούδα, λύκος, αγριόγιδο κλπ.) μέχρι σπάνια και απειλούμενα 
ερπετά και αμφίβια.  

Πιέσεις διατάραξης των δασικών συστημάτων εντοπίζονται: 

• Στις αγροδασικές πυρκαγιές, με την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 
να εμφανίζει μεγάλη ευπάθεια. Γενικά, στον ορεινό χώρο της Περιφέρειας η δομή 
των δασικών συστημάτων δεν ευνοεί την εξάπλωση της φωτιάς. 

• Σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εκτατικού χαρακτήρα (υπερβόσκηση) αν και η 
τάση βαίνει μειούμενη ακριβώς λόγω εγκατάλειψης των παραδοσιακών 
αγροτικών πρακτικών. 

• Σε παράνομες υλοτομίες, οι οποίες εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια έξαρση λόγω 
της αύξησης της ζήτησης σε καύσιμη ξυλεία 

• Στη βελτίωση της προσβασιμότητας του ορεινού χώρου, τόσο με τη κατασκευή 
σημαντικών οδικών συνδέσεων όσο και με τη δασική οδοποιία που έχει ως 
επακόλουθο την αύξηση της επισκεψιμότητας και άρα όχλησης των 
προστατευόμενων περιοχών, ενώ επίσης βοηθά τη λαθροθηρία. 
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• Στην κατασκευή μεγάλων έργων υδρονομίας (φράγματα, ΥΗΣ) που επηρεάζουν τη 
συνεκτικότητα διαφόρων οικοτόπων, την απώλεια ενδιαιτημάτων, την 
κινητικότητα της πανίδας (κυρίως ιχθυοπανίδας) και το μικροκλίμα του ορεινού 
χώρου. 

Αγροτικά οικοσυστήματα 

Καταλαμβάνουν τις χαμηλότερες υψομετρικά ζώνες της Περιφέρειας και αφορούν σε 
εκτάσεις ετησίων και δενδρωδών καλλιεργειών, αρδευόμενων ή μη. Οι εκτάσεις αυτές, 
σε συνδυασμό με τα ακαλλιέργητα τμήματα, τις χέρσες περιοχές και τα δίκτυα των μικρών 
και μεγάλων χειμάρρων, συγκροτούν τα αγροτικά οικοσυστήματα, στα οποία καθοριστικό 
χαρακτήρα δίνουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες, κυρίως η γεωργία και η κτηνοτροφία. 
Η συχνή εναλλαγή πεδινών και ημιορεινών περιοχών, καθώς και μικρών υψωμάτων και 
λόφων, οδηγεί εκ των πραγμάτων σε μία ποικιλία καλλιεργειών, αλλά και σε εναλλαγή 
μικροενδιαιτημάτων με αποτέλεσμα την αύξηση της βιοποικιλότητας στα οικοσυστήματα 
αυτού του τύπου. Επιπρόσθετα, ζωτικό ρόλο στη λειτουργία τους παίζουν τα διάφορα 
ποτάμια συστήματα, οι ρεματιές, τα δίκτυα άρδευσης και αποστράγγισης καθώς και οι 
φυσικοί φυτοφράκτες. Πρόκειται για συστήματα ελεγχόμενης δυναμικής που 
καθορίζονται από τους ετήσιους κύκλους των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (κυρίως 
γεωργία). Η πρωτογενής παραγωγικότητα των χλωριδικών ειδών είναι συνυφασμένη με 
τον κύκλο ζωής των καλλιεργειών. Το πανιδικό απόθεμα έχει προσαρμοστεί στη 
λειτουργία του συστήματος, αποτελούμενο κυρίως από λαγόμορφα, ερπετά, αμφίβια, 
στρουθιόμορφα και αρπακτικά (γεράκι των αγρών) και μεγάλα θηλαστικά (αλεπού). Η 
αξία αυτών των συστημάτων απορρέει και από το ρόλο τους στη διαμόρφωση τοπίων με 
δεδομένη πλέον αισθητική αξία. Επίσης, στις ζώνες μετάβασης, τα αγροτικά 
οικοσυστήματα συμβάλουν στην υποστήριξη της άγριας ζωής λόγω των ευκαιριών 
τροφοληψίας - θήρευσης που προσφέρουν. Μάλιστα, έχει επισημανθεί η μεγάλη 
βιοποικιλότητα της πανίδας σε τέτοιες ζώνες.  

Η ισορροπία των αγροτικών οικοσυστημάτων είναι γενικά ασταθής, λόγω των ισχυρών 
εξωτερικών επιδράσεων που δέχονται και που αφορούν στην παρουσία ή απουσία του 
νερού, στη χρήση φυτοφαρμάκων, στη συχνή άροση κλπ. Πιέσεις διατάραξης αποτελούν: 

• Η ρύπανση των φυσικών αποδεκτών (ρεμάτων) και του στραγγιστικού δικτύου, 
τόσο λόγω των γεωργικών αποπλύσεων όσο και των αστικών και βιομηχανικών 
λυμάτων. 

• Οι καταστροφές των φρακτών φυσικής βλάστησης των αγροτεμαχίων. 

Υδάτινα οικοσυστήματα 

Περιλαμβάνουν το σύνολο των επιφανειακών υδάτων της Περιφέρειας καθώς και τις 
παρόχθιες ζώνες των υδάτινων σωμάτων. Τα επιφανειακά ύδατα αφορούν τόσο στα 
ρέοντα (ποτάμια, χείμαρροι κλπ.) όσο και στα σημεία συλλογής ύδατος (λίμνες, 
υδατοδεξαμενές κλπ.). Υψομετρικά, τέτοια συστήματα εντοπίζονται σε όλο το εύρος της 
Περιφέρειας και γειτνιάζουν είτε με δασικά, είτε με αγροτικά οικοσυστήματα. Τα υδάτινα 
συστήματα της Περιφέρειας χαρακτηρίζονται για την ποικιλότητα της ιχθυοπανίδας και 
την ιδιαιτερότητα των αμφίβιων. Στον Αλιάκμονα, για παράδειγμα, ενώ 2 από αυτά 
προστατεύονται από την κοινοτική νομοθεσία. Η ποικιλότητα της ιχθυοπανίδας του 
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Αλιάκμονα θεωρείται υψηλή σε σχέση με άλλα ποτάμια οικοσυστήματα ενώ 
περιλαμβάνει είδη που έχουν περιορισμένη παγκόσμια κατανομή και είναι αυστηρά 
προστατευόμενα. Επίσης, σε μικρές φυσικές λίμνες του ορεινού χώρου καταγράφεται 
πληθώρα ερπετών και αμφιβίων, όπως για παράδειγμα ο σπάνιος αλπικός τρίτωνας. Στις 
όχθες των υδατορευμάτων και των λιμνών αναπτύσσονται παρόχθια οικοσυστήματα. 
Αυτά συνίστανται σε μια λεπτή δενδρώδη μάζα υδρόβιων φυτών και καλαμιώνων που 
ξεδιπλώνεται κατά μήκος των όχθεων και προσφέρουν καταφύγιο στην πανίδα (κυρίως 
ορνιθοπανίδα) αλλά και προστασία των εδαφών από την διάβρωση. Τυπικές χλωριδικές 
διαπλάσεις είναι αυτές της ιτιάς, του πλατάνου, της λεύκης και του σκλήθρου. Κάποια 
από αυτά τα υδάτινα οικοσυστήματα της Περιφέρειας οφείλουν την ύπαρξή τους στην 

ανθρώπινη παρέμβαση. Η λίμνη του Πολυφύτου, για παράδειγμα, αποτελεί στην ουσία 
τεχνικό έργο που όμως έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς του φυσικού πλούτου της 
περιοχής. 

Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για τεχνητό υδάτινο οικοσύστημα, οι 
απειλές είναι κοινές και εντοπίζονται γενικά στα ακόλουθα: 

• Στην εκτροπή της φυσικής πορείας των υδατορευμάτων με αποτέλεσμα τη 
διατάραξη των φυσικών ενδιαιτημάτων της υδρόβιας και παρόχθιας ζωής.  

• Σε αμμοληψίες εντός κοίτης, ειδικά όταν αυτά τα τμήματα των ποταμών 
θεωρούνται κρίσιμα για τον κύκλο ζωής των ιχθύων. 

• Σε κατασκευή μεγάλων έργων υδρονομίας (π.χ. φράγματα) τα οποία μεταβάλλουν 
το βιότοπο ιχθύων και παρυδάτιων οργανισμών. 

• Στη κατασκευή μικρών αλλά πολλών και συγκεντρωμένων έργων υδρονομίας (π.χ. 
μικρά φράγματα, ΜΥΗΣ), τα οποία αθροιστικά μεταβάλλουν τη δομή του 
οικοσυστήματος μιας περιοχής. 

• Στη ρύπανση από γεωργικά και κτηνοτροφικά παραπροϊόντα και αποχετεύσεις 
βιομηχανιών. 

• Στη ρύπανση από αστικά λύματα, αν και η κατάσταση βαίνει προς βελτίωση μετά 
από την κατασκευή και λειτουργία ΕΕΛ σε όλες τις βασικές πόλεις της Περιφέρειας. 

Αξιόλογα και ευαίσθητα οικοσυστήματα - ευρείες ζώνες φυσικής κληρονομιάς και τοπίου 

Η ύπαρξη πολλών και αξιόλογων οικοσυστημάτων σε όλο το εύρος της Περιφέρειας 
καθιστά την αξιολόγησή τους, ως προς το βαθμό σημαντικότητας, ιδιαίτερα δύσκολη. 
Ωστόσο, εντοπίζονται ζώνες φυσικών συστημάτων με συνέχεια, μεγάλη αξία (οικολογική 
και αισθητική) και ποικίλο καθεστώς προστασίας.  

Αυτές αφορούν: 

• Στο σύστημα των Λιμνών Πρεσπών (Εθνικό Πάρκο Πρεσπών) 

• Στη δυτική ορεινή ζώνη Γρεβενών (Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου) 

• Στη ζώνη Βόρα - Βεγορίτιδας 

• Στη ζώνη Βιτσίου - Χειμαδίτιδας 
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• Στο σύμπλεγμα Όρους Γράμμου 

• Στο σύμπλεγμα Όρους Βούρινου 

• Στα Στενά Αλιάκμονα - Πιέρια 

• Στην περιοχή Καστοριάς. 

Στις παραγράφους που ακολουθούν αναλύεται η σύνθεση αυτών των ζωνών, οι οποίες 
αποτυπώνονται στον χάρτη που ακολουθεί. 

 
Εικόνα 17: Βασικά οικοσυστήματα της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

Σύστημα Λιμνών Πρεσπών (Εθνικό Πάρκο Πρεσπών) 

Στο ευρύτερο σύστημα των Λιμνών Πρεσπών περιλαμβάνονται οι ομώνυμες λίμνες, η 
ζώνη του Εθνικού Δρυμού, η ορεινή ζώνη δασικών εκτάσεων και οι παρόχθιες ζώνες των 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των οικισμών. Ακριβώς αυτή η εναλλαγή 
οικοσυστημάτων σε μικρή σχετικά έκταση - κάποια εκ των οποίων είναι μεγάλης αξία - 
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καθιστούν το σύνολο ένα αξιόλογο και ευαίσθητο οικοσύστημα. Η περιοχή των Πρεσπών 
ανακηρύχθηκε Εθνικός Δρυμός το 1974.  

Πρόκειται για το μεγαλύτερο εθνικό δρυμό στην Ελλάδα, με έκταση 19.400 Ha, από την 
οποία, η ζώνη απόλυτης προστασίας, ο πυρήνας δηλαδή, καταλαμβάνει το 20%. Η 
περιοχή διακρίνεται για τη μεγάλη ποικιλομορφία σε φυσικές διαπλάσεις και τύπους 
ενδιαιτημάτων όπως καλαμιώνες, υγρολίβαδα, αγροτικές εκτάσεις, δάση, υποαλπικά και 
αλπικά λιβάδια. Αυτή ακριβώς η ποικιλία των βιοτόπων υποστηρίζει μεγάλο αριθμό 
διαφορετικών ειδών χλωρίδας και πανίδας. Στις Πρέσπες απαντάται το 25% των ειδών της 
Ελληνικής χλωρίδας. Από αυτά, κάποια έχουν εξέχουσα σημασία. Η κενταύρια της 
Πρέσπας (Centaura prespana) είναι ενδημικό είδος. Το παράσιτο Phelypaea prespana 
φύεται μόνο σε δύο σημεία των Βαλκανίων, το ένα είναι η Πρέσπα. Τα βουνοκυπάρισσα 
ή κέδρα ή άρκευθοι απαντώνται σε σημεία των υψηλότερων υψομέτρων με την πολύ 
σπάνια μορφή των υπεραιωνόβιων δέντρων. Άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία της χλωρίδας 
είναι τα επιφανειακά νούφαρα και τα νεροκάστανα στη Μικρή Πρέσπα, οι καλαμιώνες, 
οι ίριδες των βάλτων, οι βελανιδιές, οι οξιές και τα μακεδονίτικα έλατα.  

Στην πανίδα της περιοχής, εξέχουσα θέση καταλαμβάνουν τα πουλιά, με τους πελεκάνους 
να αποτελούν σύμβολο του δρυμού. Στην Ελλάδα ο αριθμός των πουλιών που έχουν 
παρατηρηθεί ξεπερνά τα 420 είδη. Απ' αυτά, περίπου τα 260 απαντούνται στις Πρέσπες. 
Τα 140 περίπου είδη φωλιάζουν στην περιοχή, ενώ τα υπόλοιπα είτε διαχειμάζουν, είτε 
είναι μεταναστευτικά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι από τα 7 είδη πελεκάνων που 
υπάρχουν στον κόσμο, ο αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) και ο ροδοπελεκάνος 
(Pelecanus onocrotalus) είναι τα δύο είδη που αναπαράγονται στην περιοχή. Εκτός όμως 
από τα πουλιά, στις Πρέσπες φιλοξενούνται και άλλες ομάδες ζώων. Υπάρχουν γύρω στα 
45 είδη θηλαστικών, από τα οποία 8 είναι νυχτερίδες, ενώ από τα ερπετά έχουν 
παρατηρηθεί 21 είδη, από τα οποία δύο είναι χελώνες, 9 είναι σαύρες και 10 είναι φίδια. 
Από τα αμφίβια έχουν παρατηρηθεί 11 είδη. Σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα των 
λιμνών παίζει επίσης και η μοναδική ιχθυοπανίδα με 20 είδη και δύο υβρίδια. Από αυτά, 
τα 11 είναι αυτόχθονα, ενώ τα υπόλοιπα έχουν εισαχθεί. Η μπράνα των Πρεσπών (Barbus 
prespensis) είναι ενδημικό είδος ψαριού και θεωρείται ως "κινδυνεύον" είδος στο 
Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλοζώων της Ελλάδας. Διοικητικά, η περιοχή 
ελέγχεται και προστατεύεται από το Φορέα Διαχείρισης Πρεσπών (Ν. 3044/2002), του 
οποίου τα όρια ευθύνης καλύπτουν το σύνολο της λεκάνης απορροής των λιμνών. Το 
καθεστώς προστασίας της περιοχής προκύπτει, από εθνικές διατάξεις και διεθνείς 
δεσμεύσεις και είναι ποικίλο και πολυεπίπεδο.  

Το σύνολο ή τμήματα της περιοχής χαρακτηρίζονται ως: 

• Εθνικό Πάρκο Πρεσπών που καλύπτει τη λεκάνη απορροής των λιμνών και έχει 
έκταση 32.700 Ha (ΦΕΚ 302Δ/23.7.09). 

• Περιοχές Προστασίας Φύσης στις ζώνες Β1-Β7 του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΦΕΚ 
302Δ/23.7.09). 

• Περιοχές Απόλυτης Προστασίας στις ζώνες Α1-Α3 του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών 
(ΦΕΚ 302Δ/23.7.09). 
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• Εθνικός Δρυμός Πρεσπών. Περιλαμβάνει τρεις ζώνες προστασίας, τη χαμηλή, τη 
μεσαία και την υψηλή, καλύπτοντας τη Μικρή Πρέσπα και τα ανατολικά της 
υψώματα και οικισμούς. Έχει έκταση 19.400 Ha. 

• Natura 2000, SPA-SCI, GR1340001, Εθνικός Δρυμός Πρεσπών με έκταση 26.622 Ha. 
Η ζώνη προστασίας περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή των λιμνών. 

• Natura 2000, SPA-SCI, GR1340003, Όρος Βαρνούντα με έκταση 6.071 Ha. Η ζώνη 
προστασίας περιλαμβάνει τον ορεινό χώρο βορειοανατολικά των λιμνών. 

• Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Σφήκας Δήμου Πρεσπών (ΦΕΚ 
425Β/11.4.03, έκταση 6.941,9 Ha). Εκτείνεται νότια της Μικρής Πρέσπας μέχρι τον 
οικισμό Κρυσταλλοπηγής και ανατολικά μέχρι τον οικισμό Βατοχωρίου. 

• Περιοχή της Σύμβασης Ραμσάρ, όπου εμπίπτει η Μικρή Πρέσπα. 

• Περιοχή της Σύμβασης για τα Βιογενετικά Αποθέματα όπου εμπίπτει δάσος 
κέδρων έκτασης 13 Ha στον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών. 

Κίνδυνοι υποβάθμισης εντοπίζονται: 

• Στην εισαγωγή στο χερσαίο - υδάτινο σύστημα, ουσιών παραπροϊόντων της 
γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής. 

• Στη συρρίκνωση κρίσιμων παραλίμνιων ζωνών (π.χ. υγρολίβαδα, καλαμιώνες) από 
ποικίλες ανθρωπογενείς χρήσεις. 

• Σε αντλήσεις του υπόγειου υδροφόρου για την κάλυψη των αγροτικών αναγκών 
με αποτέλεσμα την πιθανότητα πτώσης της στάθμης των λιμνών. 

• Στην εισαγωγή ξενικών ειδών ιχθυοπανίδας. 

• Στη λαθροϋλοτομία και λαθροθηρία της ορεινής ζώνης και στην υπεραλίευση των 
λιμνών. 

• Στις αγροδασικές πυρκαγιές. 

• Στη διασυνοριακή ρύπανση των λιμνών. 

Δυτική ορεινή ζώνη Γρεβενών (Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου) 

Αφορά στην ευρεία ορεινή ζώνη της βόρειας Πίνδου και εκτείνεται από τα δυτικά της 
Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (Όρος Λύγκος) μέχρι την περιοχή του Μετσόβου στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Χαρακτηρίζεται για την υψηλή φυσική, βιολογική και 
πολιτιστική της αξία. Περιλαμβάνει πλήθος ορεινών - δασικών οικοσυστημάτων με πυκνά 
δάση, φαράγγια, χαραδρώσεις και ορεινά λιβάδια που διαμορφώνουν 34 διαφορετικούς 
τύπους οικοτόπων. Η δασική βλάστηση καταλαμβάνει το 80% της έκτασης. Στα 
χαμηλότερα υψόμετρα εμφανίζεται βλάστηση με μεσογειακά στοιχεία (αείφυλλα 
πλατύφυλλα), ακολουθεί η ζώνη δρυός και στα αμέσως μεγαλύτερα υψόμετρα 
κυριαρχούν τα κωνοφόρα (μαύρη πεύκη), ενώ πιο ψηλά εμφανίζονται δάση οξιάς και 
ρόμπολου. Οι λιβαδικές και στεπόμορφες εκτάσεις εμφανίζονται πάνω από τα δασοόρια. 

Η περιοχή θεωρείται από τις πλουσιότερες σε αριθμό ειδών της χλωρίδας. Έχουν 
καταγραφεί 1.700 είδη και υποείδη, εκ των οποίων 6 τοπικά ενδημικά. Στην περιοχή, 
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επίσης, υπάρχουν άλλα 35 είδη ενδημικά της Ελλάδας και 121 είδη ενδημικά των 
Βαλκανίων. Ο κυρίαρχος δασικός χαρακτήρας της περιοχής διαμορφώνει βιότοπους για 
μεγάλα απειλούμενα θηλαστικά όπως η αρκούδα, το ζαρκάδι και το αγριόγιδο. Επίσης 
καταγράφηκαν στην περιοχή 167 είδη 

ορνιθοπανίδας, εκ των οποίων 48 είναι είδη προτεραιότητας, 84 είναι μόνιμα στην 
περιοχή και 22 είναι διερχόμενα. Η πανίδα των αμφιβίων και των ερπετών είναι επίσης 
πολύ σημαντική. Εντοπίστηκαν 20 είδη ερπετών και 10 είδη αμφιβίων, ανάμεσά τους και 
ο αλπικός τρίτωνας. Ιδιαίτερο οικολογικό και αισθητικό ενδιαφέρον έχει το δάσος της 
Βάλια Κάλντα. Πρόκειται για δάσος μαύρης πεύκης και ρόμπολου που διακρίνεται για τη 
χαρακτηριστική τοπογραφία, τη σπάνια γεωλογία και την αξιόλογη πανίδα. Χαράδρες, 
ρέματα και κοιλάδες χαρακτηρίζουν το τοπίο, ώστε το 1966 ανακηρύχθηκε Εθνικός 
Δρυμός. Αποτελεί σημαντικό βιότοπο για την αρκούδα και πολλά αρπακτικά της 
ορνιθοπανίδας. Το καθεστώς προστασίας τόσο του Δρυμού όσο και όλου του Πάρκου 
είναι σύνθετο και εκτεταμένο. Διοικητικά, η περιοχή ελέγχεται και προστατεύεται από το 
Φορέα Διαχείρισης Βόρειας Πίνδου (Ν. 3044/2002), του οποίου τα όρια ευθύνης 
καλύπτουν μεγάλο μέρος του ορεινού χώρου της βόρειας Πίνδου, όπου εμπίπτουν και τα 
δυτικά ορεινά της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Το καθεστώς προστασίας της 
περιοχής προκύπτει από εθνικές διατάξεις και διεθνείς δεσμεύσεις, είναι ποικίλο και 
πολυεπίπεδο.  

Το σύνολο ή τμήματα της περιοχής χαρακτηρίζονται ως (με έμφαση στην Περιφερειακή 
Ενότητα Γρεβενών): 

• Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου που καλύπτει μεγάλο τμήμα της βόρειας Πίνδου όπου 
εμπίπτουν τα δυτικά ορεινά των Γρεβενών. Έχει έκταση 208,5 χιλ. Ha (ΦΕΚ 
639Δ/14.6.05). 

• Περιοχές Προστασίας Φύσης στη ζώνη Ιγ (Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών) του 
Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου (ΦΕΚ 639Δ/14.6.05) που συμπίπτει με τον πυρήνα του 
Εθνικού Δρυμού. 

• Εθνικός Δρυμός Πίνδου. Περιλαμβάνει δυο ζώνες προστασίας, την εσωτερική και 
την εξωτερική και καλύπτει το δάσος Βάλια Κάλντα στα νοτιοδυτικά της 
Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Έχει έκταση 6.927 Ha (ΦΕΚ 120Α/1966). 

• Natura 2000, SPA, GR1310004, Όρη Όρλιακας και Τσούργιακας με έκταση 
10.231Ha. Η ζώνη προστασίας αποτελείται από δυο ανεξάρτητα τμήματα. 

• Natura 2000, SCI, GR1310001, Βασιλίτσα με έκταση 8.013 Ha. Η ζώνη προστασίας 
περιλαμβάνει τον ορεινό χώρο στην οριογραμμή Γρεβενών - Ιωαννίνων. 

• Natura 2000, SPA, GR1310002, Εθνικός Δρυμός Πίνδου με έκταση 3.294 Ha. 

• Natura 2000, SPA, GR1310003, Εθνικός Δρυμός Πίνδου (Βάλια Κάλντα) Ευρύτερη 
περιοχή με έκταση 6.838 Ha. 

• Natura 2000, SPA-SCI, GR2130002, Κορυφές Όρους Σμόλικα με έκταση 19.976 Ha. 
στην περιοχή Σαμαρίνας Γρεβενών. 

• Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Τσούκα Καραλί - Βελόνι (ΦΕΚ 321Β/81, 
έκταση 2.042 Ha). Εκτείνεται μεταξύ των οικισμών Κρανιάς και Πριονιών. 
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• Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Κυρά Καλή - Τρυπημένη (ΦΕΚ 522Β/86, 
έκταση 2.547 Ha). Εκτείνεται στην περιοχή Μοναστηρίου - Κρανιάς. 

• Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Φλαμπουράριο - Βοβούσα (ΦΕΚ 
594/24.7.86, έκταση 1.324 Ha). Εκτείνεται στα όρια Γρεβενών - Ιωαννίνων. 

• Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Παλαιομονάστηρο - Μπατεφούρλο (ΦΕΚ 
522Β/86, έκταση 1.187 Ha). Εκτείνεται δυτικά του οικισμού Περιβολίου μέχρι το 
όριο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. 

• Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Βάλια Κύρνα (ΦΕΚ 522Β/88, έκταση 1.710 
Ha). Εκτείνεται δυτικά της Σαμαρίνας. 

• Περιοχή της Σύμβαση για τα Βιογενετικά Αποθέματα όπου εμπίπτει ο πυρήνας του 
Εθνικού Δρυμού Πίνδου με έκταση 3.393 Ha. 

Κίνδυνοι υποβάθμισης εντοπίζονται: 

• Στη βελτίωση της προσβασιμότητας του ορεινού χώρου, τόσο με την κατασκευή 
σημαντικών οδικών συνδέσεων όσο και με τη δασική οδοποιία, που ως 
επακόλουθο έχει την αύξηση της επισκεψιμότητας και άρα όχλησης των 
προστατευόμενων περιοχών, ενώ επίσης ενθαρρύνει τη λαθροθηρία. 

• Στην κατασκευή μικρών έργων υδρονομίας (φράγματα, ΜΥΗΣ) που επηρεάζουν τη 
συνεκτικότητα διαφόρων οικοτόπων, την απώλεια ενδιαιτημάτων, την 
κινητικότητα της πανίδας (κυρίως ιχθυοπανίδας) και το μικροκλίμα του ορεινού 
χώρου. 

• Σε παράνομες υλοτομίες, οι οποίες εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια έξαρση λόγω 
της αύξησης της ζήτησης σε καύσιμη ξυλεία, καθώς και η λαθροθηρία. 

• Σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εκτατικού χαρακτήρα (υπερβόσκηση) αν και η 
τάση βαίνει μειούμενη ακριβώς λόγω εγκατάλειψης των παραδοσιακών 
αγροτικών πρακτικών. 

Ζώνη Βόρα – Βεγορίτιδας 

Περιλαμβάνει γεωγραφικά τις δυτικές πλαγιές και υπώρειες του Όρους Βόρας καθώς και 
τα λιμναία συστήματα της Βεγορίτιδας και Πετρών στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φλώρινας. Μορφολογικά, διακρίνεται για τις σημαντικές μεταβολές του ανάγλυφου και 
του υψομέτρου και περιλαμβάνει δασικά, υδάτινα και αγροτικά οικοσυστήματα, καθώς 
και την άνω λεκάνη του ρέματος Παλαιού, παραπόταμο του Λύγκου. Η περιοχή αποτελεί 
λειτουργική συνέχεια μιας αντίστοιχης ζώνης στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.  

Ο ορεινός όγκος του Βόρα διακρίνεται για τη μεγάλη ποικιλία οικοτόπων, με εκτεταμένες 
περιοχές από συνεχόμενα δάση δρυός, οξιάς, καστανιάς, ελάτης και πεύκου ενώ το τοπίο 
συμπληρώνεται μορφολογικά από βαθιές κοιλάδες, χαράδρες και βοσκότοπους. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα την παρουσία πολλών ειδών της χλωρίδας, πάνω από 150, όσο και 
της πανίδας. Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι τα απομεινάρια δάσους του πεύκου Ρinus 
peuce, όπως και της βελανιδιάς Quercus trojana. Αξιοσημείωτα είδη της πανίδας είναι το 
ενδημικό είδος της χελώνας Testudo graeca. Επίσης, έχουν καταγραφεί σημαντικά είδη 
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ορνιθοπανίδας όπως ο βασιλαετός (Aquila heliaca), ο γυπαετός (Gypaetus barbatus) και ο 
χιονόστρουθος (Montifringilla nivalis).  

Ιδιαίτερη σημασία έχει η περιοχή για τα αρπακτικά, καθώς έχουν παρατηρηθεί 23 είδη 
από τα οποία 13 φωλιάζουν, αλλά και για τους δρυοκολάπτες που αντιπροσωπεύονται 
εδώ με 9 είδη. Αν και οι λίμνες Βεγορίτιδας και Πετρών θεωρούνται ότι διατρέχουν 
κίνδυνο υποβάθμισης, παρουσιάζουν μία σημαντική ποικιλία οργανισμών και ιδιαίτερα 
πτηνών. Στη λίμνη Πετρών έχουν παρατηρηθεί περισσότερα από 90 είδη πουλιών, ενώ 
στο σύμπλεγμα των δύο λιμνών περισσότερα από 130, πολλά από τα οποία είναι 
απειλούμενα. Μάλιστα, στη λίμνη των Πετρών, αναπαράγονται σπάνια είδη, όπως η 
λαγγόνα (Phalacrocorax pygmaeus), η οποία έχει δημιουργήσει στην περιοχή μία δεύτερη 
αποικία, μετά από αυτή των Πρεσπών. Από τα θηλαστικά εξέχουσα σημασία έχει η 
παρουσία της βίδρας (Lutra lutra), ενώ εξέχουσα θεωρείται η παρουσία ενός ψαριού στη 
Βεγορίτιδα, του κορήγωνου (Coregonus lavaretus).  

Αναφορικά με το καθεστώς προστασίας, τμήματα της περιοχής χαρακτηρίζονται ως (με 
έμφαση στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας): 

• Natura 2000, SPA, GR1240008, Όρος Βόρας με έκταση 79.454 Ha. στην ορεινή ζώνη 
βόρεια των λιμνών Βεγορίτιδας και Πετρών. 

• Natura 2000, SCI, GR1240001, Κορυφές Όρους Βόρα με έκταση 40.435 Ha. Στα 
υψηλότερα υψόμετρα του όρους. 

• Natura 2000, SCI, GR1340004, Λίμνες Βεγορίτιδα - Πετρών με έκταση 12.569 Ha. 

• Natura 2000, SPA, GR1340007, Λίμνη Πετρών με έκταση 6.696 Ha. 

• Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Σκοπού (ΦΕΚ 540Β/90, έκταση 5.256 Ha). 
Εκτείνεται στην άνω λεκάνη του Ρέματος Παλαιού. 

• Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Καρά Ντουρού Δήμου Αμυνταίου (ΦΕΚ 
425Β/11.4.03, έκταση 736 Ha). Εκτείνεται νότια του οικισμού της Βεύης. 

• Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Αμπέλια Δήμου Αμυνταίου (ΦΕΚ 540Β/90 
έκταση 3.231 Ha). Εκτείνεται μεταξύ των οικισμών Αμυνταίου και Αγ. 
Παντελεήμονα. 

Κίνδυνοι υποβάθμισης εντοπίζονται: 

• Στη διατάραξη της υδρολογικής ισορροπίας των λιμνών Βεγορίτιδας και Πετρών 
διότι τα νερά τους εκτρέπονται σε άλλη υδρολογική λεκάνη. 

• Στην πτώση στάθμης των λιμνών λόγω υπεράντλησης των υδροφόρων της 
περιοχής για την κάλυψη αγροτικών αναγκών. 

• Στην ποιοτική επιβάρυνση των νερών των λιμνών από τις απορροές της 
γεωργοκτηνοτροφίας. 

• Στην ποιοτική επιβάρυνση της Βεγορίτιδας από τα βιομηχανικά απόβλητα του 
ρέματος Σουλού. 
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• Στην πίεση διατάραξη των δασικών συστημάτων από την τουριστική ανάπτυξη της 
ευρύτερης ορεινής ζώνης ως χειμερινού προορισμού. 

• Στη τροποποίηση των υδάτινων σωμάτων (ρέμα Παλαιό) με φράγματα και 
λιμνοδεξαμενές. 

Ζώνη Βιτσίου – Χειμαδίτιδας 

Πρόκειται για μια χωρική ενότητα με σημαντική υψομετρική κλιμάκωση όπου 
εντοπίζονται δασικά, αγροτικά και υδάτινα οικοσυστήματα. Χαρακτηριστικά στοιχεία του 
περιβάλλοντος της περιοχής είναι οι λίμνες Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης καθώς και ο όγκος 
του Όρους Βέρνου. Στο Όρος Βέρνον, με την κορυφή του Βίτσι, εντοπίζονται αρκετά 
εγκαταλελειμμένα χωριά και βοσκότοποι που δημιουργούν κατάλληλο βιότοπο για την 
αρκούδα. Η σημασία της περιοχής οφείλεται στο μικρό πληθυσμό αρκούδας που υπάρχει. 
Επειδή η περιοχή είναι στρατιωτική (υπάρχουν πολλά ναρκοπέδια), εντοπίζεται μικρή 
δραστηριότητα στα υπαλπικά λιβάδια, έτσι ώστε να διατηρούνται ανεπηρέαστα, η 
βλάστηση και η άγρια ζωή.  

Το δάσος οξιάς που υπάρχει στην περιοχή συμβάλλει στην κατακράτηση μέρους των 
αερίων ρύπων, αποφορτίζοντας το ήδη υποβαθμισμένο περιβάλλον της πεδιάδας του 
Αμυνταίου. Στα ρέοντα ύδατα της περιοχής υπάρχουν αξιόλογοι πληθυσμοί της άγριας 
πέστροφας Salmo macrostigma. Σε κοντινή απόσταση στα νοτιοανατολικά εντοπίζεται το 
σύστημα λιμνών Χειμαδίτιδας - Ζάζαρης. Οι καλαμιώνες που κυριαρχούν αποτελούν 
σημαντικό βιότοπο για τα πουλιά ενώ στο βυθό τους ριζοβολεί υφυδατική και 
επιπλέουσα εφυδατική βλάστηση. Κυρίαρχοι τύποι οικοτόπων είναι αυτοί των σκληρών 
ολιγο-μεσοτροφικών υδάτων με βενθική βλάστηση χαροειδών, ευτροφικές φυσικές 
λίμνες, μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες και βούρλα, μικτά δάση δρυός, φτελιάς και 
φράξου κατά μήκος των υδάτινων επιφανειών. Ο υγρότοπος συντηρεί ποικίλη 
ορνιθοπανίδα και χρησιμεύει ως περιοχή φωλεοποίησης, διατροφής και ανάπαυσης για 
μεγάλο αριθμό πτηνών. Είναι επίσης πολύ σημαντικός για τα αρπακτικά πτηνά. Επιπλέον, 
στην περιοχή υπάρχει πλούσια ερπετοπανίδα.  

Αναφορικά με το καθεστώς προστασίας, τμήματα της περιοχής χαρακτηρίζονται ως: 

• Natura 2000, SCI, GR1340006, Όρος Βέρνον - Κορυφή Βίτσι με έκταση 8.202 Ha. 

• Natura 2000, SCI, GR1340005, Λίμνες Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη με έκταση 4.064 Ha. 

• Natura 2000, SPA, GR1340008, Λίμνες Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη με έκταση 5.193 Ha. 

• Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Χίντσκο και Χειμαδίτιδα (ΦΕΚ 540Β/90, 
έκταση 4.404 Ha). 

Κίνδυνοι υποβάθμισης εντοπίζονται: 

• Στην πτώση στάθμης των λιμνών λόγω υπεράντλησης των υδροφόρων της 
περιοχής για την κάλυψη αγροτικών αναγκών. 

• Στην ποιοτική επιβάρυνση των νερών των λιμνών από τις απορροές της 
γεωργοκτηνοτροφίας. 

• Στην επιδείνωση του ευτροφικού τους χαρακτήρα. 
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• Στη λαθροϋλοτομία, λαθροθηρία και αγροδασικές πυρκαγιές, καθώς και στην 
ύπαρξη ναρκοπεδίων (ορεινός χώρος Βιτσίου). 

Σύμπλεγμα Όρους Γράμμου 

Πρόκειται για μια ορεινή περιοχή κατά μήκος των Ελληνοαλβανικών συνόρων με 
εκτεταμένα λιβάδια, που βρίσκονται πάνω από τα δασοόρια και βόσκονται συχνά. Τα 
οπωροφόρα δέντρα που βρίσκονται σε αρκετά εγκαταλελειμμένα χωριά, εμπλουτίζουν 
την περιοχή προσφέροντας τροφή στις αρκούδες. Εδώ έχει τις πηγές του ο Αλιάκμονας. Η 
περιοχή διαμοιράζεται μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς - Ιωαννίνων. 
Τύποι οικοτόπων που εντοπίζονται μεταξύ άλλων, αφορούν σε δάση οξιάς, δρυός και 
πεύκου, αλπικούς και στεπόμορφους λειμώνες. Πρόκειται για περιοχή αδιατάρακτη με 
εκτεταμένα δάση και αλπικά λιβάδια. Ενδιαφέρον εντοπίζεται στα απειλούμενα είδη 
όπως η αρκούδα, ο αίγαγρος και πολλά αρπακτικά της πτηνοπανίδας. Στα ρέοντα ύδατα 
εντοπίζεται το σπάνιο για την Ελλάδα είδος Pachychilon pictus καθώς και η άγρια 
πέστροφα (Salmo macrostigma). Η οικολογική σημασία της περιοχής τεκμηριώνεται από 
το πλήθος των προστατευτικών ρυθμίσεων που εντοπίζονται.  

Το σύνολο ή τμήματα της περιοχής χαρακτηρίζονται ως (με έμφαση στην Περιφερειακή 
Ενότητα Καστοριάς): 

• Natura 2000, SPA-SCI, GR1320002, Κορυφές Όρους Γράμμος με έκταση 34.357 Ha. 
Η ζώνη προστασίας περιλαμβάνει τον ορεινό χώρο του Γράμμου στα 
Ελληνοαλβανικά σύνορα. 

• Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Καταφίκι - Μ. Πέτρα - Σκάλα Γράμμου (ΦΕΚ 
522Β/86, έκταση 1.233 Ha). Εκτείνεται ανατολικά του οικισμού Γράμμος. 

•  Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Αρεννών (Γράμμου) (ΦΕΚ 527Β/86, έκταση 
1.233 Ha). Εκτείνεται βόρεια του οικισμού Πευκόφυτο στα όρια με την 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. 

• Περιοχή της Σύμβασης για τα Βιογενετικά Αποθέματα όπου εμπίπτει το μικτό 
δάσος Γράμμου έκτασης 130 Ha. 

Η περιοχή είναι γενικά αδιατάρακτη λόγω της περιορισμένης ανθρώπινης παρουσίας. 
Κίνδυνο ωστόσο αποτελούν οι αγροδασικές πυρκαγιές, η παράνομη υλοτομία και η 
λαθροθηρία. 

Σύμπλεγμα Όρους Βούρινου 

Περιλαμβάνει τον όγκο του Βούρινου, τις κορυφές του Σνιάτσικου και καταλήγει νότια 
στην πρόσφατα κατασκευασμένη τεχνητή λίμνη του Ιλαρίωνα. Πρόκειται για μια ορεινή - 
ημιορεινή ζώνη όπου εντοπίζονται κυρίως δασικά και υδάτινα οικοσυστήματα, με 
εξέχουσα περίπτωση τη λίμνη του Ιλαρίωνα και τις νέες οικολογικές - περιβαλλοντικές – 
αισθητικές συνθήκες που δημιουργεί. 

Ο Βούρινος σχηματίζεται από δυο παράλληλες οροσειρές όπου μεταξύ τους 
δημιουργείται η κοιλάδα του Μεσιανού Νερού (400 Ha) με μεγάλη οικολογική αξία, στην 
οποία οι ανθρώπινες παρεμβάσεις όπως κυνήγι, δασοπονία, κτηνοτροφία έχουν 
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διατηρηθεί έντονες για πολλές δεκαετίες. Τύποι οικοτόπων που εντοπίζονται αφορούν σε 
θαμνώνες, λειμώνες, δάση οξιάς, δρυός και πεύκης. Τα γεωλογικά υποστρώματα του 
όρους δημιουργούν πλούσια χλωρίδα με σημαντικό ταξινομικό και φυτογεωγραφικό 
ενδιαφέρον. Απαντώνται 8 ενδημικά είδη και υποείδη φυτών. Η κοιλάδα του Μεσιανού 
Νερού συγκεντρώνει τη βοτανική, ζωολογική και οικολογική αξία της περιοχής. 
Επιπρόσθετα, οι κορυφές του Σνιάτσικου συνιστούν σημαντική περιοχή για τα αρπακτικά 
πτηνά ενώ επίσης παρουσιάζει έντονο βοτανικό ενδιαφέρον. Οι οικότοποι που 
εντοπίζονται αφορούν σε λίγα δάση οξιάς και σε βραχώδη λιβάδια. Η οικολογική σημασία 
της περιοχής τεκμηριώνεται από το πλήθος των προστατευτικών ρυθμίσεων που 
εντοπίζονται.  

Το σύνολο ή τμήματα της περιοχής χαρακτηρίζονται ως: 

• Natura 2000, SCI, GR1330001, Όρος Βούρινος (Κορυφή Ασπροβούνι) με έκταση 
764 Ha. 

• Natura 2000, SPA, GR1330002, Όρη Βορείου Βούρινου και Μελλιά με έκταση 
17.856 Ha. 

• Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Λάριο (ΦΕΚ 354Β/12.6.90, έκταση 2.162 Ha). 
Εκτείνεται νότια του οικισμού Χρώμιο μέχρι τη Λίμνη Ιλαρίωνα. 

• Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Κίσσαβος (ΦΕΚ 492Β/76, έκταση 3.904 Ha). 
Εκτείνεται μεταξύ των οικισμών Έξαρχος και Ποντινή. 

• Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Τσερβένα - Μπούρινος Δήμου Σιάτιστας 
(ΦΕΚ 622Β/25.5.01, έκταση 2.384 Ha). Εκτείνεται ανατολικά του οικισμού 
Παλαιόκαστρο. Ιστορικά η περιοχή έχει δεχτεί σημαντικές ανθρώπινες 
παρεμβάσεις γεωργοκτηνοτροφίας και υλοτομίας.  

Σύγχρονοι ωστόσο κίνδυνοι εντοπίζονται: 

• Στην κατασκευή μεγάλων έργων υδρονομίας (φράγμα και ΥΗΣ Ιλαρίωνα) που 
επηρεάζουν τη συνεκτικότητα διαφόρων οικοτόπων, την απώλεια ενδιαιτημάτων, 
την κινητικότητα της πανίδας (κυρίως ιχθυοπανίδας) και το μικροκλίμα της 
περιοχής. 

• Στις εξορυκτικές δραστηριότητες των μεταλλείων και των βιομηχανικών ορυκτών 
καθώς η περιοχή παρουσιάζει σημαντικά ορυκτά αποθέματα και συγκεντρώνει το 
ενδιαφέρον δραστηριοποίησης. Τέτοιες δραστηριότητες προκαλούν αλλοίωση της 
μορφολογίας του τοπίου και επιδρούν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά εδαφών και 
νερών. 

• Στις αγροδασικές πυρκαγιές. Σημειώνεται ότι η περιοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Κοζάνης έχει εμφανίσει σημαντική ευπάθεια στην εκδήλωση πυρκαγιών. 

Στενά Αλιάκμονα – Πιέρια 

Πρόκειται για μια χωρική ζώνη με έντονη μορφολογική κλιμάκωση που διαμορφώνεται 
από το φράγμα του Πολυφύτου, την αρχή των στενών του Αλιάκμονα και τα Πιέρια όρη. 
Εντοπίζονται δασικά, αγροτικά και υδάτινα οικοσυστήματα σε μια μεγάλη σχετικά 
πυκνότητα και εναλλαγή. Η ζώνη αναφοράς εστιάζει στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 
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αλλά επεκτείνεται στις γειτονικές Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας. Η 
περιοχή των Πιερίων καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της από δάση πλατύφυλλων και 
κωνοφόρων. Τα δάση διακόπτονται από μεγάλα κενά που καλύπτονται από θάμνους και 
ξηρά λιβάδια, ενώ πάνω από τα δασοόρια υπάρχουν υπαλπικά λιβάδια. Τύποι οικοτόπων 
που εντοπίζονται αφορούν σε θαμνώνες, βραχώδεις και στεπόμορφοι λειμώνες, δάση 
οξιάς, καστανιάς, πλατάνου και κωνοφόρων. Η περιοχή είναι ενδιαφέρουσα για τη σπάνια 
χλωρίδα και για τα άριστης ποιότητας δάση μαύρης πεύκης. Στις υπώρειες των Πιερίων 
αναπτύσσεται η αγροτική ζώνη του Βελβεντού καθώς και η Λίμνη Πολυφύτου. Παρότι 
τεχνητή, η αξία της πλέον είναι δεδομένη, τόσο σε σχέση με τα οικολογικά της 
χαρακτηριστικά, όσο και σε συνάρτηση με την αισθητική του τοπίου που δημιουργεί. Η 
οικολογική σημασία της περιοχής τεκμηριώνεται από το πλήθος των προστατευτικών 
ρυθμίσεων που εντοπίζονται.  

Το σύνολο ή τμήματα της περιοχής χαρακτηρίζονται ως (με έμφαση στην Περιφερειακή 
Ενότητα Κοζάνης): 

• Natura 2000, SCI, GR1250002, Πιέρια Όρη με έκταση 16.640 Ha. Εκτείνεται 
ανατολικά του Βελβεντού. 

• Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Ακτής - Ίμερα Κοζάνης (ΦΕΚ 506Β/97, 
έκταση 3.932 Ha). Εκτείνεται μεταξύ των οικισμών Πολύμυλου και Πολυφύτου. 

• Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Βελβεντού (ΦΕΚ 405Β/9.7.81, έκταση 2.722 
Ha). Εκτείνεται μεταξύ των οικισμών Πολύμυλου και Πολυφύτου. 

Κίνδυνοι υποβάθμισης εντοπίζονται: 

• Στην ποιοτική επιβάρυνση των νερών της λίμνης και του Αλιάκμονα από τις 
απορροές της γεωργοκτηνοτροφίας. 

• Στη λαθροϋλοτομία, λαθροθηρία και αγροδασικές πυρκαγιές, καθώς και σε 
πιέσεις διατάραξης των ορεινών οικοσυστημάτων από τουριστικές 
δραστηριότητες (χιονοδρομικό κέντρο στο Ελατοχώρι Πιερίας - στα όρια με την 
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης). 

Περιοχή Καστοριάς 

Περιλαμβάνει την παραλίμνια ζώνη και τον ορεινό όγκο στα δυτικά και βόρεια, όπως 
επίσης την πόλη της Καστοριάς. Οι βασικοί τύποι φυσικών οικοσυστημάτων που 
εντοπίζονται αφορούν στα υδάτινα και στα δασικά. Ωστόσο, το ενδιαφέρον προκύπτει 
από τη διάδραση και εναλλαγή των φυσικών με τα ανθρωπογενή συστήματα. Η λίμνης 
της Καστοριάς περιβάλλεται μερικώς από δασοσκεπή βουνά. Σημαντικούς οικότοπους 
σχηματίζουν στη λίμνη υδρόβια φυτά που ριζοβολούν στο βυθό, με βυθισμένα ή 
επιπλέοντα φύλλα. Υπάρχουν επίσης καλαμιώνες που πλαισιώνουν τη λίμνη. Πρόκειται 
για υγρότοπο μεγάλης αξίας για τα πουλιά και χρησιμεύει ως τόπος αναπαραγωγής, 
διατροφής και διαχείμασης. Συντηρεί πλούσια ορνιθοπανίδα που περιλαμβάνει σπάνια 
και απειλούμενα είδη. Είναι επίσης σημαντική περιοχή για τα αρπακτικά πτηνά. Η 
οικολογική σημασία της περιοχής τεκμηριώνεται από το πλήθος των προστατευτικών 
ρυθμίσεων που εντοπίζονται.  
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• Το σύνολο ή τμήματα της περιοχής χαρακτηρίζονται ως: 

• Περιοχή Προστασίας της Φύσης, Λίμνη Καστοριάς (ΦΕΚ 226ΑΑΠ/19.6.21012). 

• Natura 2000, SCI, GR1320001, Λίμνη Καστοριάς με έκταση 4.732 Ha. 

• Natura 2000, SPA, GR1320003, Λίμνη Καστοριάς με έκταση 3.833 Ha. 

• Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Λίμνη - Βουνό Καστοριάς (ΦΕΚ 717Β/97 
έκταση 9.422 Ha). Εκτείνεται δυτικά της πόλης της Καστοριάς. 

• Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Λάπανα Καποδιστριακών Δήμων Καστοριάς 
- Κορεστίων (ΦΕΚ 1103Β/22.8.01, έκταση 3.503 Ha). Εκτείνεται βορειοδυτικά της 
πόλης της Καστοριάς. 

Κίνδυνοι υποβάθμισης εντοπίζονται:  

• Στην ποιοτική επιβάρυνση των νερών της λίμνης κυρίως από τις απορροές της 
γεωργοκτηνοτροφίας. Σημειώνεται ότι η πόλη της Καστοριάς και πολλοί 
παραλίμνιοι οικισμοί εξυπηρετούνται από ΕΕΛ. 

• Στη μη ομαλή παροχέτευση των πλεοναζόντων της λίμνης, μετά από ακραία 
φυσικά γεγονότα, με αποτέλεσμα τη διατάραξη των παραλίμνιων φυσικών και 
ανθρωπογενών συστημάτων. 

• Στη λαθροϋλοτομία, λαθροθηρία και αγροδασικές πυρκαγιές της ορεινής 
περιμέτρου. 
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Κίνδυνοι υποβάθμισης της ευρύτερης περιοχής μελέτης 

Τα παραπάνω στοιχεία φυσικής κληρονομιάς καθώς και ο φυσικός πλούτος που 
αναφέρθηκε, σε μεγάλο βαθμό εμπίπτουν σε ζώνες με πολυδιάστατο καθεστώς 
προστασίας.  

 
Εικόνα 18: Περιοχές προστασίας της φύσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

Συνοπτικά, οι μηχανισμοί πίεσης αφορούν στα εξής: 

• Στη βελτίωση της προσβασιμότητας του ορεινού χώρου, τόσο με την κατασκευή 
σημαντικών οδικών συνδέσεων όσο και με τη δασική οδοποιία που έχει ως 
επακόλουθο την αύξηση της επισκεψιμότητας και άρα όχλησης των 
προστατευόμενων περιοχών, ενώ επίσης ενθαρρύνει τη λαθροθηρία. 

• Στην κατασκευή μικρών αλλά πολλών και συγκεντρωμένων έργων υδρονομίας 
(π.χ. μικρά φράγματα, ΜΥΗΣ), τα οποία αθροιστικά μεταβάλλουν τη δομή του 
οικοσυστήματος μιας περιοχής. 
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• Στη ρύπανση των φυσικών αποδεκτών (λιμνών, ρεμάτων) και του στραγγιστικού 
δικτύου, τόσο λόγω των γεωργικών αποπλύσεων όσο και των αστικών και 
βιομηχανικών λυμάτων. Η αλλοίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
υδάτινων σωμάτων θέτει σε κίνδυνο την πανίδα που διαβιεί και θηρεύει. 

• Σε καταπατήσεις, εκχερσώσεις των παραλίμνιων περιοχών και γενικά στην άναρχη 
επέκταση διαφόρων ανθρωπογενών χρήσεων που επιφέρουν μείωση των 
παρόχθιων λιμναίων βιοτόπων. 

• Στη μείωση της στάθμης των λιμνών από ανθρωπογενή αίτια, όπως οι 
υπεραντλήσεις των γεωτρήσεων της εγγύς αγροτικής ζώνης και οι τεχνητές 
εκτροπές υδάτων σε άλλη υδρολογική λεκάνη. 

• Στις αγροδασικές πυρκαγιές οι οποίες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τόσο τους 
δασικούς πυρήνες των προστατευόμενων ζωνών, όσο και παραλίμνιες ζώνες με 
πυκνή δενδρώδη βλάστηση. 

• Σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εκτατικού χαρακτήρα (υπερβόσκηση) αν και η 
τάση βαίνει μειούμενη ακριβώς λόγω εγκατάλειψης των παραδοσιακών 
αγροτικών πρακτικών. 

• Σε παράνομες υλοτομίες, οι οποίες εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια έξαρση λόγω 
της αύξησης της ζήτησης σε καύσιμη ξυλεία. 

• Στη γενικότερη έκπτωση της ποιότητας και αισθητικής αξίας κάποιων φυσικών\ 
περιοχών με σημαντική επισκεψιμότητα (ρύπανση, αυθαίρετη συγκομιδή φυτικού 
υλικού όπως βότανα και μανιτάρια, οχλήσεις από οχήματα κλπ.) 
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Περιβαλλοντική Ανάλυση GIS 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα της μελέτης της ΕΔΕΥ για τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της άμεσης περιοχής μελέτης. H μελέτη έγινε με 
λογισμικό ArcGIS και αναλύει το φυσικό και το πολιτισμικό περιβάλλον της περιοχής σε 
διάφορα επίπεδα.  

Περιλαμβάνονται οι επιφάνειες που καταλαμβάνουν, το ποσοστό τους στην περιοχή 
μελέτης και λοιπές πληροφορίες. Η επεξεργασία έγινε με το λογισμικό ArcGIS και κυρίως  
με χρήση του spacial analyst. Τα δεδομένα προέρχονται από την database της ΕΔΕΥ ΑΕ και 
προέρχονται από διάφορες επίσημες πηγές. Ανάμεσα τους η ΕΕ, η ΓΥΣ, οι περιφέρειες, 
δημόσιοι φορείς, πανεπιστήμια καθώς και ιδιώτες. 
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α/α KALCODE Ονομασία 
Έκταση 
Δήμων 
(τ. χλμ.) 

Περίμετρος 
εντός περιοχής 
μελέτης (χλμ.) 

Έκταση Δήμων 
εντός περιοχή 

μελέτης 
(τ. χλμ.) 

0 1401 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 
1.072,84 36,95 36,51 

1 1402 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1.007,72 220,73 960,42 

2 1403 
ΔΗΜΟΣ 

ΕΟΡΔΑΙΑΣ 
709,05 26,74 15,31 

3 1501 
ΔΗΜΟΣ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
1.862,40 202,07 1.144,32 

4 1502 
ΔΗΜΟΣ 

ΔΕΣΚΑΤΗΣ 
433,31 17,85 7,64 

5 1601 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
763,89 154,43 409,38 

6 1602 
ΔΗΜΟΣ 

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 
620,17 158,89 562,06 

7 1603 
ΔΗΜΟΣ 

ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ 
342.55 146,31 342,55 

8 1703 
ΔΗΜΟΣ 

ΠΡΕΣΠΩΝ 
518,69 29,88 51,94 

9 1806 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
953,58 69,49 126,00 
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FID SITECODE SITETYPE 
Συνολική περίμετρο 

ανά GR (χλμ.) 
Συνολικό εμβαδό ανά 

GR (τ.χλμ.) 
Κατηγορία Natura 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

(χλμ.) 

Έκταση εντός περιοχής 
μελέτης  (τ.χλμ.) 

Ποσοστό κάλυψης επί 
της συνολικής έκτασης 

(%) 

0 GR1310001 SCI 60,67 80,43 SCI 36,44 39,76 1,09% 

1 GR1320001 SCI 31,98 46,66 SCI 29,67 46,02 1,26% 

2 GR1320002 SCISPA 112,07 340,35 SCISPA 87,65 189,03 5,18% 

3 GR1330001 SCI 16,05 7,74 SCI 6,95 1,88 0,05% 

4 GR1340010 SCI 60,75 76,40 SCI 17,61 14,26 0,39% 

5 GR1310004 SPA 93,98 98,48 SPA 10004 73,84 61,63 1,69% 

6 GR1320003 SPA 31,71 37,67 SPA 31,71 37,67 1,03% 

7 GR1330002 SPA 107,87 180,79 SPA 30002 89,28 105,76 2,90% 

   515,08 868,53  373,15 496,01 13,58% 

Από τον παραπάνω πίνακα ανάλυσης των περιοχών Natura παρατηρείται πως το 13,6% της περιοχής μελέτης καλύπτεται από Natura 2000. 
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FID ΚΩΔΙΚΟ Ονομασία Θέσης ΦΕΚ Αναθεώρηση 
Περίμετρος  εντός 

περιοχής μελέτης (χλμ.) 
Έκταση εντός περιοχής 

μελέτης  (τ.χλμ.) 

Ποσοστό κάλυψης επί 
της συνολικής έκτασης 

(%) 

0 K112 Λίμνη-Βουνό Καστοριάς 717/Β/97 2000 57,96 94,06 2,58% 

1 K148 
Πράσινα (Εράτυρας-

Γαλατινής-Καλονερίου) 
433/Β/85 2000 21,39 22,93 0,63% 

2 K139 
Καταφίκη-Μεγάλη 

Πέτρα-Σκάλα Γράμου 
522/Β/86 2000 16,22 12,33 0,34% 

3 K145 Αρρενών (Γράμμου) 527/Β/86 2000 29,5 28,01 0,77% 

4 K156 Αγία Σωτήρα 178/Β/89 2000 22,52 21,31 0,58% 

5 K159 
Τρία Αλώνια-Μαντάνι-

Βουνοπικά 
(Επταχωρίου) 

464/Β/81 2000 12,99 9,5 0,26% 

6 K164 
Κίσσαβος (Εξάρχου-

Κνίδης-Ποντίνης-
Πυλώρων) 

492/Β/76 2000 35,67 39,04 1,07% 

7 K169 Λάριο 354/12-6-90 2000 8,36 2,31 0,06% 

8 K174 
Προφ. Ηλίας-Σταυρός 

(Γρεβενών) 
447/B/83 2000 12,12 5,65 0,15% 

9 K185 
Σμιξιώματα-Αχυρώνες 

(Καπερού-Φελλίου) 
492/Β/76 2000 1,45 0,12 0,00% 

10 K884 
Σισάνι - Νάματα Δήμου 

Ασκίου 
636/Β/28-05-01 Ίδρυση 2006 15,85 9,68 0,27% 
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FID ΚΩΔΙΚΟ Ονομασία Θέσης ΦΕΚ Αναθεώρηση 
Περίμετρος  εντός 

περιοχής μελέτης (χλμ.) 
Έκταση εντός περιοχής 

μελέτης  (τ.χλμ.) 

Ποσοστό κάλυψης επί 
της συνολικής έκτασης 

(%) 

11 K894 
Τσερβένα - Μπούρινος 

Δήμου Σιάτιστας 
622/Β/25/05/01 

Τροποποίηση 
2006 28,92 16,38 0,45% 

12 K913 
Ζαρκανίκι Αυγερινού 

Δήμου Τσοτυλίου 
636/Β/28-05-01 Ίδρυση 2006 24,37 16,98 0,46% 

13 K589 Αετομηλίτσα 516/14-6-95 2000 15,46 8,17 0,22% 

14 K614 

Καστανόφυτο-
Μελάνθιο-

Ζευγοστάσιο-Νίκη-
Λάγκα 

717/Β/97 2000 24,04 26,86 0,74% 

15 K713 
Σφήκας Δήμου 

Πρεσπών 
425/Β/11-04-03 

Τροποποίηση 
2006 19,75 16,39 0,45% 

16 K754 
Όντρια Ζώνης 

Δραγασιάς Δήμου 
Τσοτυλίου 

636/Β/28-05-01 Ίδρυση 2006 27,06 22,44 0,61% 

17 K834 
Λάπανα Δήμων 

Καστοριάς - Κορεστίων 
1103/Β/22-08-01 

Ίδρυση 
2006 10,27 5,05 0,14% 

     383,9 357,21 9,78% 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

( Έχουν θεσμοθετηθεί με ΦΕΚ απόφασης αναγνώρισης τους ) 

 



70 

To 10% περίπου της περιοχής μελέτης καταλαμβάνεται από Καταφύγια Άγριας Ζωής. 
Αυτά είναι διάσπαρτα στον χώρο, αντίθετα με τις περιοχές Natura, οι οποίες βρίσκονται 
στα περιθώρια της περιοχής.  

 

Στον παραπάνω χάρτη αναγνωρίζονται τα ΚΑΖ ανάλογα με τα είδη που τα χαρακτηρίζουν. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

( Έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και οριοθετήθηκαν με τα στοιχεία των Δασικών Υπηρεσιών ) 

α/α Θέση Περιφέρεια 
Εποπτεύουσ

α Αρχή 
Δήμος-Κοινότητα Νομός Απόφαση ΦΕΚ Πανίδα PTH Πανίδα THI 

Περίμετρος  
εντός 

περιοχής 
μελέτης 

(χλμ.) 

Έκταση εντός 
περιοχής 
μελέτης 
(τ.χλμ.) 

Ποσοστό 
κάλυψης επί 

της 
συνολικής 

έκτασης (%) 

0 

ΣΜΙΞΙΩΜΑΤΑ -
ΑΧΥΡΩΝΕΣ - ΑΓΙΟΙ 

ΘΕΟΔΩΡΟΙ Δ.Δ. 
ΚΑΡΠΕΡΟ 

ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ 
ΔΑΣΩΝ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΚΑΡΠΕΡΟΥ-
ΦΕΛΛΙΟΥ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
22516/122
3/27-3-76 

492/13-4-76   5,46 1,01 0,03% 

1 
ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ - 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ 
ΔΑΣΩΝ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

159184/11
-7-83 

447/3-8-83   12,14 5,03 0,14% 

2 ΛΑΡΙΟΥ 
ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ 
ΔΑΣΩΝ 

ΚΟΖΑΝΗΣ - 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΑΙΑΝΗΣ-ΡΥΜΝΙΟΥ-
ΜΙΚΡΟΒΑ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 
91981/323
0/1-6-1990 

354/12-6-90  
Λαγός, Πέρδικα, 
Ορτύκι, Λύκος, 
Αλεπού, Φάσα 

9,23 2,45 0,07% 

3 
ΚΙΣΣΑΒΟΣ Δ.Σ. 

ΕΞΑΡΧΟΥ - ΚΝΙΔΗΣ - 
ΠΟΝΤΙΝΗΣ 

ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ 
ΔΑΣΩΝ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΕΞΑΡΧΟΥ-ΚΝΙΔΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

22516/122
3/27-3-76 

492/13-4-76   35,13 42,38 1,16% 

4 
ΤΣΕΡΒΕΝΑ - 
ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Δ/ΝΣΗ 
ΔΑΣΩΝ 

ΚΟΖΑΝΗΣ - 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ-
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 
160270/2-

7-82 
698/21-9-82   27,3 16,35 0,45% 

5 ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Δ/ΝΣΗ 
ΔΑΣΩΝ 

ΚΟΖΑΝΗΣ - 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ-
ΜΟΡΦΗΣ- 

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-
ΒΥΘΟΥ- 

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 
75981/123
8/27-2-89 

178/10-3-89   24,09 21,68 0,59% 



72 

α/α Θέση Περιφέρεια 
Εποπτεύουσ

α Αρχή 
Δήμος-Κοινότητα Νομός Απόφαση ΦΕΚ Πανίδα PTH Πανίδα THI 

Περίμετρος  
εντός 

περιοχής 
μελέτης 

(χλμ.) 

Έκταση εντός 
περιοχής 
μελέτης 
(τ.χλμ.) 

Ποσοστό 
κάλυψης επί 

της 
συνολικής 

έκτασης (%) 

6 ΖΑΡΚΑΝΙΚΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Δ/ΝΣΗ 
ΔΑΣΩΝ 

ΚΟΖΑΝΗΣ - 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

 ΚΟΖΑΝΗΣ 
26ΔΑΣ-

544/30-4-
2001 

636/28-5-
2001 

  23,94 16,72 0,46% 

7 ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Δ/ΝΣΗ 
ΔΑΣΩΝ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
1691/3-7-

95 
205/75 

φάσα, τσίχλες, 
κότσυφας, 

κάργια, 
κουρούνα, 

ορεινή 
πέρδιακ, 

χρυσαετός, 
γερακίνα, 
ξεφτέρι, 

πράσινος, 
δρυοκολάπτης, 

κίσσα, 
νεροκότσυφας, 

κόρακα 

Αγριογούρουνο, 
λαγός, αλεπού, 

κουνάβι. 
Αρκούδα, λύκος, 

αγριόγιδο, 
ζαρκάδι 

18,71 9,91 0,27% 

8 
ΑΡΡΕΝΩΝ 
ΓΡΑΜΜΟΥ 

ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ 
ΔΑΣΩΝ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΓΡΑΜΜΟΥ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
153404/39
8/10-6-85 

409/4-7-85  

Αγριογούρουνο, 
λαγός, 

αγριοκάτσικο, 
ζαρκάδι, καφέ 

αρκούδα, ορεινή 
πέρδικα, 

μπεκάτσα, 
πάπια, φάσσα, 

τριγώνι 

31,71 32 0,88% 

9 ΟΝΤΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Δ/ΝΣΗ 
ΔΑΣΩΝ 

ΚΟΖΑΝΗΣ - 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

 ΚΟΖΑΝΗΣ     23,93 21,01 0,58% 
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α/α Θέση Περιφέρεια 
Εποπτεύουσ

α Αρχή 
Δήμος-Κοινότητα Νομός Απόφαση ΦΕΚ Πανίδα PTH Πανίδα THI 

Περίμετρος  
εντός 

περιοχής 
μελέτης 

(χλμ.) 

Έκταση εντός 
περιοχής 
μελέτης 
(τ.χλμ.) 

Ποσοστό 
κάλυψης επί 

της 
συνολικής 

έκτασης (%) 

10 ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Δ/ΝΣΗ 
ΔΑΣΩΝ 

ΚΟΖΑΝΗΣ - 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

ΕΡΑΤΥΡΑ-
ΓΑΛΑΤΙΝΗ- 

ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

172213/23
89/27-6-85 

433/10-7-85   23,7 24,68 0,68% 

11 ΣΙΣΑΝΙ - ΝΑΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Δ/ΝΣΗ 
ΔΑΣΩΝ 

ΚΟΖΑΝΗΣ - 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

 ΚΟΖΑΝΗΣ     18,76 9,09 0,25% 

12 
ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΥ - 

ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ - 
ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΣ 

ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ 
ΔΑΣΩΝ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΗ/2519/1

4-7-97 
  

Αγριογούρουνο, 
λαγός, 

αγριοκάτσικο, 
ζαρκάδι, καφέ 

αρκούδα, ορεινή 
πέρδικα, 

μπεκάτσα, 
πάπια, φάσσα, 

τριγώνι 

36,04 36,46 1,00% 

13 
ΝΕΣΤΟΡΙΟ – ΠΕΥΚΟ 

- ΝΕΑ ΚΟΤΥΛΗ - 
ΝΕΣΤΟΡΙΟ 

ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ 
ΔΑΣΩΝ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

22/ΔΑΣ/10
73/29-3-99 

811/1999  

Αγριογούρουνο, 
λαγός, 

αγριοκάτσικο, 
ζαρκάδι, καφέ 

αρκούδα, ορεινή 
πέρδικα, 

μπεκάτσα, 
πάπια, φάσσα, 

τριγώνι 

47,41 58,51 1,60% 

14 ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ 
ΔΑΣΩΝ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 27881 
19548/1216/

22-4-69 
 Λαγός, Πέρδικα, 

πάπια, ερωδιός, 
κύκνος, 

60,19 13,93 0,38% 
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α/α Θέση Περιφέρεια 
Εποπτεύουσ

α Αρχή 
Δήμος-Κοινότητα Νομός Απόφαση ΦΕΚ Πανίδα PTH Πανίδα THI 

Περίμετρος  
εντός 

περιοχής 
μελέτης 

(χλμ.) 

Έκταση εντός 
περιοχής 
μελέτης 
(τ.χλμ.) 

Ποσοστό 
κάλυψης επί 

της 
συνολικής 

έκτασης (%) 

πελεκάνος, 
κορμοράνος 

15 ΛΑΠΑΝΑ 
ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ 
ΔΑΣΩΝ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
22/ΔΑΣ/44
24/17-7-01 

1103/22-8-01  

Αγριογούρουνο, 
λαγός, 

αγριοκάτσικο, 
ζαρκάδι, καφέ 

αρκούδα, ορεινή 
πέρδικα, 

μπεκάτσα, 
πάπια, φάσσα, 

τριγώνι 

9,73 4 0,11% 

16 ΣΦΗΚΑ 
ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ 
ΔΑΣΩΝ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΣΦΗΚΑ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

3570/14-8-
2002 

425/11-4-
2003 

Γεράκι, Αετός, 
Ορτύκι, 

Αγριοπερίστερ
α, Αρκούδα 

Αγριογούρουνο, 
Ζαρκάδια, 

Λαγός, Ορεινή 
Πέρδικα, 

Φάσσα, Κίσσα, 
Αλεπού, Λύκος 

19,82 16,6 0,45% 

          427,29 331,81 9,09% 

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις, στις περισσότερες περιπτώσεις, μεταξύ των Καταφυγίων Άγριας Ζωής που έχουν θεσμοθετηθεί με ΦΕΚ της Ελληνικής Νομοθεσίας και των Καταφυγίων 
Άγριας Ζωής που έχουν οριστεί βάσει στοιχείων των Δασικών Υπηρεσιών. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως δεν αλληλοεπικαλύπτονται στο χώρο. Για παράδειγμα η περιοχή στη Θέση: ΝΕΣΤΟΡΙΟ - ΠΕΥΚΟ- ΝΕΑ ΚΟΤΥΛΗ 
– ΝΕΣΤΟΡΙΟ της περιοχής του Δήμου Καστοριάς του Νομού Καστοριάς, της οποίας εποπτεύουσα αρχή είναι η Δ/Νση Δασών Καστοριάς, χωροθετείται με βάση τα στοιχεία των δασικών υπηρεσιών αλλά δεν 
εμπεριέχεται στα ΚΑΖ με σύστημα Κωδικοποίησης  βάσει της νομοθεσίας, οπότε και δεν καταγράφεται σε αυτά. Επίσης υπάρχουν αρκετές διαφορές χωροθετικά στα όρια των δύο κατηγοριών ΚΑΖ. Έτσι για να 
πραγματοποιηθεί μια δραστηριότητα εντός όλων των περιοχών αυτών, χρειάζεται έγκριση των αρμόδιων Υπηρεσιών και να λαμβάνονται υπόψη οι προστατευτικές τους διατάξεις και στις δύο περιπτώσεις.  
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Εικόνα 19: Η περιοχή «Μικτό Δάσος του Γράμμου». 

α/α Ονομασία Κωδικός ΦΕΚ Πηγή 
Κωδικός 
BIOGEN 

Περίμετρος 
(χλμ.)1 

Έκταση 
(τ.χλμ.)2 

0 
ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΔΑΣΟΣ 
ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ 

Γ14  BIOGEN Μ51 4,8 1,33 

Πίνακας 10: Περιοχές προστατευόμενες από διεθνείς συνθήκες. 

 

1,2 Βρίσκεται εντός περιοχής Μελέτης ολόκληρη η επιφάνεια του δάσους. 
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Εικόνα 20: Εθνικό Πάρκο Πίνδου. 
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α/α Κωδικός Ονομασία ΦΕΚ 
Έτος 

ενημέρωσης 
Ζώνη 

Συνολική 
περίμετρος 

(χλμ.) 

Συνολική 
έκταση (τ.χλμ.) 

Περίμετρος 
εντός περιοχής 
μελέτης (χλμ.) 

Έκταση εντός 
περιοχής 

μελέτης (τ.χλμ.) 

Ποσοστό 
κάλυψης επί της 

συνολικής 
έκτασης (%) 

0 ΕΠ6 
Εθνικό Πάρκο 

Πίνδου 
639 / 14-06-05 2006 Εξωτερικά όρια 300,86 1.462,59 50,41 62,21 1,70% 

1 ΕΠ6 
Εθνικό Πάρκο 

Πίνδου 
639 / 14-06-05 2006 

Π3 - 
Περιφερειακή 

ζώνη 
182,34 311,85 73,94 122,69 3,36% 

        124,35 184,9 5,06% 

 

Αποτελεί το μεγαλύτερο χερσαίο Εθνικό Πάρκο της χώρας μας, με έκταση που προσεγγίζει τα 2 εκατομμύρια στρέμματα. Πρόκειται για μια από τις περιοχές με σπουδαία οικολογική και περιβαλλοντική αξία σε 
εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς συνδυάζει μοναδικά το φυσικό με το ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Η ύπαρξη πλήθους ενδημικών ειδών χλωρίδας, όλων σχεδόν των μεγάλων άγριων θηλαστικών που διαβιούν στη χώρα μας, καθώς και σπάνιων ειδών ορνιθοπανίδας, προσδίδουν στο Εθνικό Πάρκο ιδιαίτερη 
οικολογική αξία. 
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Εικόνα 21: Αρχαιολογικοί χώροι εντός περιοχής μελέτης. 

α/α Ονομασία 

0 Αρχαιολογικός Χώρος «Καστρί», Δ.Δ. Πολυνερίου - Δ.Δ. Αλα 

1 Πέτρινο γεφύρι στο Bενέτικο ποταμό 

2 Γέφυρα «Λιάτισσας» στο Bενέτικο ποταμό 

3 Γέφυρα Δασυλλίου Αγ. Κοσμά Γρεβενών 

4 Γέφυρα Ζιάκα στο Bενέτικο ποταμό 

Οι αρχαιολογικοί χώροι εντός της περιοχής Μελέτης έχουν εντοπιστεί ενδεικτικά γιατί δεν 
υφίσταται ελληνικό αρχαιολογικό Κτηματολόγιο και περισσότερες καταγραφές θα 
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σύνταξης ενδεχόμενων Σ.Μ.Π.Ε. για τα εκάστοτε 
έργα. 
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Εικόνα 22: Διατηρητέα μνημεία φύσεως. 

α/α Όνομα ΦΕΚ Νομός Χ Υ 

0 

Αιωνόβια δρυς 
(είδος Quercus 

petraea), 
Λόχμη Γρεβενών 

3940/Β/17.10.2019 Γρεβενών 277333.141 4449244.399 

Περιγραφή 

Έχει ηλικία 870 έτη περίπου (με απόκλιση/τυπικό σφάλμα 30-50 έτη), ύψος 24 m, 
διάμετρος (στο στηθαίο ύψος) 172 cm (1,72 m), περιφέρεια κορμού (στο στηθαίο ύψος) 
540 cm (5,4 m), ύψος έναρξης κόμης 3 m, μήκος και πλάτος κόμης (σε εδαφική κάτοψη) 
23,5 m και 22,5 m αντίστοιχα. 

Θέση 

Βρίσκεται στη Λόχμη Γρεβενών στη θέση «Λόφος» πλησίον του Ιερού Ναού των Αγίων 
Ταξιαρχών, 1 χλμ ΝΔ του οικισμού Λόχμης. 
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Εικόνα 23: Βιότοποι 

Αναλυτικά πίνακες βιοτόπων, στο Παράρτημα. 

Η περιοχή επίσης είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία. Σε αυτήν, 
βρίσκονται παραδοσιακοί οικισμοί, πέτρινα τοξωτά γεφύρια, περίτεχνοι ναοί και 
μοναστήρια, νερόμυλοι κ.α. 

• Μονή Ευαγγελισμού Παναγίας Μπουνάσιας 

• Μονή Κοίμησης Θεοτόκου 

• Μονή Κοίμησης Θεοτόκου Τορνικίου 

• Ναός Αγίας Παρασκευής 

• Ναός Αγίου Νικολάου Διπόρου 

• Ναός Αγίου Νικολάου Σαρακήνας 

• Ναός Αγίου Νικολάου στο Περιβόλι 

• Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου Νουμπενίτσας 
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Υπάρχοντα αναπτυξιακά έργα της περιοχής 

Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται δύο από τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της επικράτειας 
που διασχίζουν την περιοχή μελέτης. Αυτά είναι η Eγνατία οδός και ο αγωγός ΤAP. Αυτά 
(και ειδικά ο ΤAP), μελετήθηκαν στην παρούσα μελέτη διότι παρέχουν πολλές 
πληροφορίες για τις διαδικασίες οι οποίες συνοδεύουν ένα έργο τέτοιας κλίμακας και 
ίσως φανούν χρήσιμες σε αντίστοιχα αναπτυξιακά έργα. Μάλιστα οι διαδικασίες που 
παρατίθενται παρακάτω (όπως ενδελεχείς μελέτες, δημόσια διαβούλευση, 
απαλλοτριώσεις γης κλπ) είναι λεπτομερείς και έχουν πολλά κοινά με μεγάλα έργα για 
ΑΠΕ, ορυκτά, υδρογονάνθρακες κ.α. με αποτέλεσμα να αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για 
αντίστοιχες μελλοντικές δραστηριότητες. 

Α) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Ένα μικρό τμήμα της Εγνατίας διασχίζει την άμεση περιοχή μελέτης 
αλλά η σημασία της για την περιφέρεια και την Ελλάδα είναι κομβική. Όσον αφορά το 
περιβαλλοντικό κομμάτι, μετά από μελέτη συνεργατών της ΕΔΕΥ ΑΕ, οι μελέτες της 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ εκπονήθηκαν τη δεκαετία 1993 - 2003 και δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον ως προς την παρούσα μελέτη. Συγκεκριμένα στην περιοχή μελέτης υπάρχουν 
37 km ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ περίπου από κόμβο Σιάτιστας έως την περιοχή Κοσμάτι - 
Πηγαδίτσα και 70km κάθετος άξονας Σιάτιστας - Κρυσταλλοπηγής. Το όριο 
απαλλοτρίωσης της οδού είναι περίπου 25 μέτρα εκατέρωθεν του άξονα και αυξάνεται 
τοπικά στους κόμβους. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει συρματοπερίφραξη κατά μήκος 
του άξονα της Εγνατίας Οδού στη ζώνη απαλλοτρίωσης και δυσχεραίνει την πρόσβαση 
εκατέρωθεν.  Ο άξονας των οδών ψηφιοποιήθηκε σε πληροφορική βάση δεδομένων στο 
λογισμικό GIS και φαίνεται στο χάρτη στο τέλος του κεφαλαίου. 

Β) TAP: Από τα 550 km αγωγού TAP στην Ελλάδα τα 37km διέρχονται από την περιοχή 
μελέτης. Ο άξονας του αγωγού έχει ψηφιοποιηθεί από συνεργάτες της ΕΔΕΥ και φαίνεται 
σε σχετικό χάρτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγχρονη μελέτη 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων όπως και η διαχείριση των επιπτώσεων 
στην γη, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και οι αποζημιώσεις. 

 Στις 7 Ιουνίου 2011, ο Διακρατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) ξεκίνησε τη 
διαδικασίας Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων στην Ελλάδα.  Τελικά 
τον Σεπτέμβριο του 2014 το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής έδωσε την επίσημη έγκρισή του και υπέγραψε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών και 
Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) που είχε υποβάλει ο ΤAP για το ελληνικό τμήμα του 
αγωγού. Η ΜΠΚΕ περιελάμβανε αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης όδευσης του 
αγωγού στην Ελλάδα, μόνιμες και προσωρινές κατασκευές που θα οικοδομηθούν κατά τη 
φάση υλοποίησης (όπως οδοί πρόσβασης και εργοτάξια), καθώς και λειτουργικές 
εγκαταστάσεις που θα είναι έτοιμες όταν η κατασκευή ολοκληρωθεί. 

Προηγήθηκαν τέσσερα χρόνια εντατικών εργασιών για την επιλογή, τον καθορισμό και τη 
διαβούλευση της όδευσης του αγωγού με ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, όπως οι 
εθνικές, οι περιφερειακές και οι δημοτικές αρχές, οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι 
τοπικές κοινότητες και οι ΜΚΟ. 

Η ΜΠΚΕ εκπονήθηκε από κοινού από Έλληνες και ξένους ειδικούς, σε πλήρη συμμόρφωση 
με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και σύμφωνα με τις αυστηρές απαιτήσεις 
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της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και του Διεθνούς 
Οργανισμού Χρηματοδότησης (IFC), που θεωρούνται μέτρο αναφοράς για τις διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές. 

Βασικό στοιχείο της διαδικασίας της ΜΚΠΕ είναι η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη δηλαδή τους εμπλεκόμενους φορείς ή άτομα που ενδέχεται να επηρεαστούν ή να 
επηρεάσουν ένα έργο. Στο Δυτικό τμήμα που βρίσκεται η περιοχή μελέτης μας η 
διαδικασία διαβούλευσης περιλάμβανε 12 Εθνικούς φορείς, 8 Περιφερειακούς, 14 
δήμους, 20 τοπικές αρχές οικισμών και 3 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.  

Τα βασικά σχόλια που τέθηκαν αφορούν σε: 

Επιπτώσεις στην Γη, την Ιδιοκτησία και τα μέσα διαβίωσης και Αποζημίωση: Επιπτώσεις  
στα μέσα διαβίωσης που βασίζονται στη γη και η αποζημίωση που ενδέχεται να λάβουν 
ήταν ένα βασικό σημείο ανησυχίας, ιδίως στις Σέρρες, Καβάλα, Μαρώνεια – Σάπες, 
Πέλλα, Σκύδρα, Νάουσα και Εορδαία, όπου το επίπεδο της αγροτικής παραγωγής είναι 
υψηλό. Επιπλέον, τέθηκαν ανησυχίες σχετικά με πιθανή υποβάθμιση της αξίας της γης 
και τους περιορισμούς στη δόμηση. Παλιότερες εμπειρίες σχετικά με την μη 
ικανοποιητική αποζημίωση, ιδίως σε σχέση με την κατασκευή της Εγνατίας Οδού και τα 
ορυχεία λιγνίτη της ΔΕΗ, συνέβαλαν επίσης στις ανησυχίες των τοπικών ιδιοκτητών γης 
για το Έργο του ΤΑΡ. 

Λεπτομέρειες του Έργου: τέθηκε μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με το έργο, τα τεχνικά 
στοιχεία του, καθώς και τα θέματα κατασκευής του και το χρονοδιάγραμμα. Τα 
ενδιαφερόμενα μέρη ζήτησαν πληροφορίες για τις λεπτομέρειες του έργου, 
συμπεριλαμβανομένων των: βάθος του αγωγού, μεθοδολογία κατασκευής και ακριβής 
όδευση. Άλλες ερωτήσεις αφορούσαν την όδευση και την θέση των βαλβιδοστασίων.  

 Επιπτώσεις του Έργου και μέτρα αντιμετώπισης: η αποκατάσταση της γης ήταν επίσης 
ένας βασικός παράγοντας ανησυχίας, ιδίως σε περιοχές υψηλής γεωργικής παραγωγής 
και γόνιμου εδάφους. Η υποβάθμιση των δασών, ο θόρυβος και οι οχλήσεις, η πιθανή 
ρύπανση των υδάτινων πόρων, η διακοπή στην πρόσβαση των οδών, η αλληλεπίδραση 
με τις τοπικές περιοχές ανάπτυξης, η πολιτιστική κληρονομιά, και οι επιπτώσεις στην 
δασοκομία ήταν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. 

Οφέλη του Έργου: πολλά ενδιαφερόμενα μέρη έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τα οφέλη 
που ενδέχεται να λάβουν από το Έργο, ιδίως, για το πώς τα έσοδα που θα εισπραχθούν 
από το Έργο θα διανεμηθούν στις τοπικές κοινότητες και τις πιθανές επενδύσεις από την 
εταιρεία TAP AG. Η δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου και η απασχόληση στον αγωγό 
θεωρήθηκαν ως οφέλη. Αναφέρθηκε ότι η παροχή φυσικού αερίου θα βελτιώσει την 
ποιότητα ζωής, παρέχοντας μια φθηνότερη πηγή ενέργειας για θέρμανση, καθώς και ότι 
θα μειωθεί η κοπή δένδρων από τα δάση για καύσιμη ξυλεία. Η απασχόληση αποτελεί 
σήμερα ένα σημαντικό θέμα καθώς το ένα τρίτο περίπου των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών 
είναι άνεργα και ως εκ τούτου τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με το μέγεθος των ευκαιριών 
απασχόλησης και το είδος των διαθέσιμων θέσεων εργασίας μέσω του Έργου. 

Υγεία και Ασφάλεια: εκφράστηκε κάποια ανησυχία όσον αφορά στη δημόσια υγεία και 
σε θέματα ασφάλειας του αγωγού φυσικού αερίου, ιδίως σε σχέση με την πίεση του 
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αερίου και με το πώς τα βαλβιδοστάσια θα αποτρέψουν εκρήξεις αερίου και διαρροές. 
Οι ενδιαφερόμενοι εξέφρασαν επίσης ανησυχία, για τους χειρισμούς σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. 

Ρόλος της Πολιτείας: οι ενδιαφερόμενοι έδειξαν πρόθυμοι να ενημερώνονται για το Έργο 
και να είναι σε θέση να παράσχουν περαιτέρω απόψεις καθώς το Έργο θα εξελίσσεται. 
Εκφράστηκε ένας γενικός σκεπτικισμός σχετικά με την ορθή διαχείριση των θεμάτων 
αποζημίωσης και των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων. Η τρέχουσα οικονομική 
κατάσταση έχει επίσης συμβάλλει στο γενικό αίσθημα άγχους και αρνητικότητας μεταξύ 
των τοπικών κοινοτήτων. Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν την ανησυχία ότι 
η τοπική κοινωνία δεν θα επωφεληθεί από την αύξηση των εσόδων του ελληνικού 
δημοσίου σε εθνικό επίπεδο. 

Β1) Ιδιοκτησίες, μίσθωση, αποζημίωση και αποκατάσταση γης: Για την κατασκευή του 
αγωγού χρειάστηκε προσωρινή δέσμευση μιας Ζώνης Εργασίας πλάτους 38 μέτρων, όπως 
φαίνεται στο σχήμα: 
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 Η στρατηγική που ακολουθήθηκε για την πρόσβαση, απόκτηση και εκμετάλλευση της γης 
βασίζεται στις παρακάτω αρχές 

• Συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία και τις διεθνείς απαιτήσεις 

• Αποφυγή της φυσικής μετακίνησης και ελαχιστοποίηση της οικονομικής 
μετακίνησης. 

• Αποζημίωση για τη γη και τις καλλιέργειες βάσει της αξίας πλήρους 
αποκατάστασης πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής. Η αξία πλήρους 
αποκατάστασης υπολογίζεται με βάση την αγοραία αξία και περιλαμβάνει όλα τα 
σχετικά έξοδα συναλλαγών. 

• Οι εκτάσεις που είναι απαραίτητες για προσωρινές εγκαταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της Ζώνης Εργασίας του αγωγού και των προσωρινών 
εγκαταστάσεων, χρησιμοποιήθηκαν από τον TAP μόνο κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του αγωγού. Μισθώθηκαν από τον TAP και επιστράφηκαν στους 
ιδιοκτήτες τους μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής και την πλήρη 
αποκατάστασή τους. 

• Οι χρήστες γης που επηρεάζεται από το Έργο του TAP αποζημιώθηκαν για την 
απώλεια αγροτικού εισοδήματος σε τιμές πλήρους αποκατάστασης για κάθε 
επικείμενη σοδειά, και για όλα τα πιθανά κόστη μετεγκατάστασης. 

• Για την αποζημίωση της προσωρινής χρήσης γης έγιναν μισθωτήρια συμβόλαια. 

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την πρόσβαση στη γη έχουν ως εξής : 

• Ενημέρωση Κτηματολογίου και Επικαιροποίηση Κτηματολογικών Δεδομένων σε 
όλη τη Διαδρομή του Αγωγού - Περιλαμβάνει και την τοπογραφική αποτύπωση 
ορίων αγροτεμαχίων και επικείμενα (κτίσματα, φυτείες) 

• Απογραφή Δικαιούχων και Καταγραφή Ιδιοκτησιών 

• Υπολογισμός των Αποζημιώσεων 

Επίσης μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στην αποκατάσταση της γης μετά από το πέρας των 
εργασιών. Ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα: 

• Προκαταρκτική συνάντηση για τη διαδικασία αποκατάστασης 

• Απομάκρυνση υλικών και εξοπλισμού 

• Επαναφορά επιφανειακού εδάφους 

• Έλεγχος διάβρωσης και καθίζησης 

• Εδαφοκάλυψη με χώμα 

• Αναβλάστηση γης 

• Οριστικοποίηση εργασιών αποκατάστασης 
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Γ) Επίσης, σε προκαταρκτική έρευνα, οι συνεργάτες της ΕΔΕΥ επιτέλεσαν τις παρακάτω 
συναντήσεις για συλλογή πληροφοριών για την τρέχουσα αναπτυξιακή, χωροταξική και 
περιβαλλοντική κατάσταση στην  περιφέρεια Δ. Μακεδονίας: 

• ΙΓΜΕ: Το πρώην ΙΓΜΕ νυν Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών) βρίσκεται σε διαδικασία μεταφοράς και δεν κατέστη 
δυνατό να αποκτηθεί κάποιο αξιόλογο στοιχείο για την παρούσα μελέτη. 

• Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού  της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας: Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας κ. 
Αλβανό Δημήτριο και έγινε εκτενής αναφορά στη μη ύπαρξη χωροταξικού 
σχεδίου. Δεν προσδιορίσθηκαν σαφείς περιβαλλοντικοί περιορισμοί ως προς το εν 
λόγω έργο και επισημάνθηκε ότι πρέπει να δοθεί η πρέπουσα σημασία στους 
προστατευμένους χώρους όπως NATURA. 

• Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ): Πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
και επικοινωνία με το TENΞ και το αρμόδιο 3ο Επιτελικό Γραφείο της 9ης 
Μεραρχίας και συζητήθηκε το θέμα των ναρκοπεδίων της Δυτικής Μακεδονίας. 
Υπεδείχθησαν λοιπόν οι ύποπτοι χώροι και τα παλαιά ναρκοπέδια και επίσης έγινε 
αναφορά στον τρόπο με τον οποίο το ΤΕΝΞ υποστηρίζει έρευνες, όπως συμβαίνει 
στα Ιωάννινα με την Repsoil. Τα χωρικά δεδομένα που ελήφθησαν  
ενσωματώθηκαν επίσης σε χάρτη μέσω GIS. 

.Δ) Λοιπές υποστηρικτικές υποδομές:  Οι εγγύτερες υποστηρικτικές υποδομές της 
περιοχής των Γρεβενών είναι αυτές του Κρατικού αερολιμένα Ιωαννίνων "Βασιλεύς 
Πύρρος", του Κρατικού αερολιμένα Καστοριάς "Αριστοτέλης" στο Άργος Ορεστικό, του 
Κρατικού αερολιμένα Κοζάνης "Φίλιππος". Επιπλέον, με τη βοήθεια του οδικού δικτύου 
της περιοχής και πιο συγκεκριμένα της Εγνατίας Οδού, η περιοχή μπορεί να εξυπηρετηθεί 
και με τον Κρατικό αερολιμένα Θεσσαλονίκης "Μακεδονία" και με τα λιμάνια της 
Ηγουμενίτσας και της Θεσσαλονίκης. Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με την απόσταση και 
το χρόνο μετακίνησης από τα Γρεβενά χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο οδικό δίκτυο 
προς τις προαναφερθείσες υποδομές. 
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ΓΡΕΒΕΝΑ Απόσταση οδικώς: 
Χρόνος μετακίνησης 

(με αυτοκίνητο): 

Κρατικός Αερολιμένας Κοζάνης 
"Φίλιππος" 

58 km 43 λεπτά 

Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς 
"Αριστοτέλης" 

66 km 44 λεπτά 

Κρατικός Αερολιμένας Ιωαννίνων 
"Βασιλεύς Πύρρος" 

105 km 1 ώρα και 21 λεπτά 

Διεθνής Κρατικός Αερολιμένας 
Θεσσαλονίκης "Μακεδονία" 

194 km 2 ώρες και 3 λεπτά 

Λιμάνι Θεσσαλονίκης 163 km 1 ώρα και 44 λεπτά 

Λιμάνι Ηγουμενίτσας 161 km 1 ώρα και 52 λεπτά 
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Οδικό δίκτυο 

Οι σημαντικότεροι οδικοί άξονες της περιοχής είναι η Εγνατία Οδός, η οποία διέρχεται 
από την περιοχή των Γρεβενών συνδέοντάς την με υποστηρικτικές υποδομές όπως το 
λιμάνι της Ηγουμενίτσας, τον Κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς και με το λιμάνι και 
τον Κρατικό αερολιμένα της Θεσσαλονίκης και ο κάθετος άξονας Σιάτιστας-
Κρυσταλοπηγής που συνδέει την Ελλάδα με την Αλβανία.  

Σιδηροδρομικό δίκτυο 

Στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών δεν υφίσταται σιδηροδρομική υποδομή. Οι πιο 
κοντινές δομές είναι αυτή της γραμμής Κοζάνης-Φλώρινας, η οποία είναι ανενεργή, της 
Φλώρινας-Έδεσσας-Βέροιας-Θεσσαλονίκης, και τέλος της γραμμής Καλαμπάκας-
Παλαιοφάρσαλο η οποία συνδέει την πόλη της Καλαμπάκας με την νότια Ελλάδα. 

Γενικότερα, η περιοχή παρουσιάζει τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα με τις 
υπάρχουσες υποστηρικτικές υποδομές. 

Τα πλεονεκτήματά της εντοπίζονται κυρίως στο οδικό δίκτυο, όπως η λειτουργία της 
Εγνατίας Οδού, που παρέχει εύκολη πρόσβαση στη Δυτική Μακεδονία και σε υποδομές 
άλλων περιοχών, τη λειτουργία αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ, και επιπλέον της 
γεωπολιτικής της θέσης ως προς τους οδικούς - αναπτυξιακούς άξονες και τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα. 

Στον αντίποδα, η ελλιπής  διασύνδεση με την Κεντρική και Νότια Ελλάδα, η απουσία 
σιδηροδρομικών δικτύων και υποδομών, η ελλιπής αεροπορική διασύνδεση με την 
υπόλοιπη Ελλάδα, η μέτριας ποιότητας οδική σύνδεση των ορεινών οικισμών και η 
έλλειψη διακομιστικών κέντρων και εμπορευματικών σταθμών για συνδυασμένες 
μεταφορές αποτελούν ορισμένα μειονεκτήματα της περιοχής. 
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Σύντομη παρουσίαση των περιφερειακών χωροταξικών και ειδικών χωροταξικών 
σχεδίων της ευρύτερης  περιοχής μελέτης 

Τον Απρίλιο του 2015 κατατέθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εισηγητική 
Έκθεση - Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με τίτλο " ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΑΣΗ Β' - ΣΤΑΔΙΟ Β1 ".  

Σήμερα 18.02.2020 δεν υπάρχει εγκεκριμένη Υ.Α. από το Υ.Π.ΕΝ  για το Χωροταξικό της 
Δυτικής Μακεδονίας.  

Αναφορά θα γίνει στη συμβατότητα των κατευθύνσεων του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ με 
το υπερκείμενο θεσμικό πλαίσιο και τις νεότερες πολιτικές. 

Σε γενικές γραμμές, οι κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ δεν έρχονται σε αντίθεση με τους 
σκοπούς του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. 
Απαιτείται, ωστόσο, ενημέρωσή του ως προς τις γενικότερες και ειδικότερες 
κατευθύνσεις του, όπως για παράδειγμα, οι κατευθύνσεις για τη χωρική οργάνωση των 
κύριων εθνικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης.  

Οι κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς των Ειδικών 
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, για τη βιομηχανία, τον 
τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις υδατοκαλλιέργειες. Ωστόσο όλα τα 
Ειδικά Πλαίσια περιέχουν ρυθμίσεις για καθορισμό ζωνών ή υποδοχέων δραστηριοτήτων, 
ή ακόμα και περιορισμούς δόμησης, ορισμένες από τις οποίες δεν είναι πλήρως συμβατές 
με τις προβλέψεις του ΠΠΧΣΑΑ. Επισημαίνεται, για παράδειγμα, ότι το Ειδικό Πλαίσιο της 
Βιομηχανίας υποδεικνύει την ανάγκη για οργανωμένους υποδοχείς σε όλες τις Π.Ε., με 
εξαίρεση την Π.Ε. Φλώρινας, ενώ το ΠΠΧΣΑΑ ορίζει ως κατάλληλη περιοχή τον άξονα 
Φλώρινα-Κοζάνη – Πολύμυλος. Συνεπώς, η αναθεώρηση του ΠΠΧΣΑΑ πρέπει να 
ενσωματώσει τις κατευθύνσεις τόσο του Γενικού Πλαισίου όσο και των Ειδικών Πλαισίων, 
οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις τροποποιούν ή συμπληρώνουν τις χωρικές 
εξειδικεύσεις του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ.  

Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν ιδιαίτερες ασυμβατότητες μεταξύ των κατευθύνσεων του 
θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ και των νεότερων πολιτικών (εθνικών και ευρωπαϊκών) αλλά 
και των νεότερων θεσμικών ρυθμίσεων. Επισημαίνεται, όμως, ότι η αναθεώρηση του 
ΠΠΧΣΑΑ οφείλει να λάβει υπόψη τις νεότερες πολιτικές (εθνικές και ευρωπαϊκές) και τις 
νεότερες θεσμικές ρυθμίσεις, καθώς άπτονται του χωροταξικού σχεδιασμού και 
επηρεάζουν τις βασικές επιλογές, προτεραιότητες και κατευθύνσεις του. Ορισμένες από 
τις πολιτικές-θεσμικές ρυθμίσεις που πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη είναι: η 
Στρατηγική Ευρώπη 2020, η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2014-2020 (ΣΕΣ 2014-2020) 
και η εξειδίκευσή της σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο Εφαρμοστικός 
Νόμος 3986/2011, ο Νόμος 3982/2011 για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, ο Νόμος 3827/2010 
για το Τοπίο, η Εθνική Πολιτική για την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων, η Εθνική Πολιτική 
για τη βιοποικιλότητα και η Εθνική Πολιτική για τους υδατικούς πόρους. 
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Τέλος αναμένεται το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
για οποιεσδήποτε κατευθύνσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ΕΔΕΥ και κατ' 
επέκταση με την περιοχή μελέτης, το οποίο είχε λάβει παράταση έως 07.02.2020 
σύμφωνα με το ΥΠΕΝ.  
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Προοπτικές ανάπτυξης υποδομών φυσικού αερίου 

Λόγω του ιδιαίτερου γεωλογικού ενδιαφέροντος της Μεσοελληνικής Αύλακας, στο 
παρελθόν είχαν γίνει διάφορες προσπάθειες αναζήτησης υδρογονανθράκων. Υπάρχουν 
αρχεία για πλήθος σεισμικών ερευνών και δύο δοκιμαστικές γεωτρήσεις. Πιο 
συγκεκριμένα, και σύμφωνα με στοιχεία της ΕΔΕΥ, για όλη την Μεσοελληνική Αύλακα 
(δηλαδή και το στενό τμήμα που καταλήγει στο νομό Τρικάλων) υπάρχουν διαθέσιμα 
1.686.825 μέτρα σεισμικών γραμμών. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα μήκη ανά 
καμπάνια: 

Survey Μήκος (m) 

AO 2xx 12.337,73 

AO 3xx 167.035,28 

GR 312.080,28 

GRV L 204.504,41 

GRV 4xx 169.215,41 

GRV 5xx 101.092,46 

GRV 6xx 91.208,61 

GRV 7xx 154.909,30 

GRV 8xx 213.162,20 

TR 261.280,09 

Total 1.686.825,77 
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Οι δύο ανενεργές δοκιμαστικές γεωτρήσεις βρίσκονται στις παρακάτω θέσεις εντός της 
περιοχής μελέτης: 
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Πιο συγκεκριμένα, και μετά από επισκέψεις συνεργατών της ΕΔΕΥ στην περιοχή μελέτης 
και επιτόπια έρευνα με τον τοπικό πληθυσμό, σε συνδυασμό με τα γεωγραφικά δεδομένα 
των δύο γεωτρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της ΔΚ Νεαπόλεως του Δήμου Βοίου της 
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, πρόσφατα πιστοποιήθηκε η ακριβής θέση των ερευνητικών γεωτρήσεων. 
Καταλυτική ήταν η βοήθεια του πρώην δημάρχου του πρώην  Δήμου Νεαπόλεως. Στη 
συνέχεια. ο ιδιοκτήτης των αγροτεμαχίων (ο ίδιος και για τις 2) επιβεβαίωσε την ύπαρξη 
των γεωτρήσεων και την μετέπειτα τοποθέτηση αδρανών υλικών (χαλίκι) στη μια εξ 
αυτών. Ιδιαίτερη επισήμανση αποτελεί το γεγονός ότι οι θέσεις ταιριάζουν με τα στοιχεία 
της ΕΔΕΥ ως θέσεις προσδιορισμού των γεωτρήσεων. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δύο αγροτεμάχια σε χάρτη αποσπάσματος και σε 
συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87. 
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ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1  

 

0 275932.45 4465322.98 

1 275892.10 4465326.95 

2 275929.14 4465209.21 

3 275980.07 4465215.16 
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ΓΕΩΤΡΗΣΗ 2 

 

 

0 275156.95 4465207.62 

1 275119.38 4465223.49 

2 275115.68 4465278.79 

3 275084.46 4465281.44 

4 275074.40 4465237.25 

5 275041.59 4465180.90 
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6 275040.53 4465164.76 

7 275083.93 4465153.91 

8 275117.00 4465162.38 

9 275143.99 4465182.22 

10 275162.77 4465204.97 

 

Σε γενικές γραμμές παρατηρούμε πως η προεργασία έχει γίνει. Μάλιστα, ειδικοί της ΕΔΕΥ 
αναλύουν τα υπάρχοντα γεωφυσικά δεδομένα τα οποία θα δημοσιευτούν παράλληλα με 
την παρούσα εργασία. Στα πλαίσια μιας μεταβατικής ενεργειακής εποχής για την περιοχή 
αλλά και για την Ελλάδα, οι προοπτικές της περιοχής θα ήταν κρίσιμο να αξιοποιηθούν 
καθώς υπάρχουν ενδείξεις για παρουσία φυσικού αερίου. Η ΕΔΕΥ έχει στη βάση 
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δεδομένων της πλήθος γεωφυσικών στοιχείων για την εν λόγω περιοχή μελέτης καθώς 
και γεωλογικές μελέτες από το 1960 μέχρι και σήμερα που υποστηρίζουν την θέση αυτή. 

Ενδεικτικά, στους χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι διαθέσιμες σεισμικές 
γραμμές της περιοχής μελέτης ανά καμπάνια.  
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Υδρογονάνθρακες και περιβάλλον 

Όσον αφορά στις μελέτες έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων, στόχος είναι να 
γίνει πλήρης ανάλυση των δεδομένων ώστε οι όποιες ενέργειες-δραστηριότητες 
πραγματοποιηθούν να έχουν πάντα γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και κατά 
συνέπεια του ανθρώπου. 

Είναι απαραίτητο μια περιβαλλοντική μελέτη να συντάσσεται με όσο το δυνατόν πιο 
ολοκληρωμένο και αντικειμενικό τρόπο ώστε στη συνέχεια η αδειοδότηση ενός έργου να 
βασίζεται σε σοβαρά τεκμηριωμένα δεδομένα ώστε κατά τη διάρκεια ζωής του να μη 
δημιουργεί πιέσεις και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η σκοπιμότητα του 
προαναφερθέντος Σχεδίου Έρευνας σχετίζεται άμεσα με την αναγκαιότητα που θέτει η 
παρούσα κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας, καθώς η εκμετάλλευση των 
υδρογονανθράκων, εάν εφαρμοστεί ορθώς, θα οδηγήσει στην ανάπτυξη τόσο της τοπικής 
όσο και της εθνικής οικονομίας μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και 
νέων εισοδημάτων, καθώς και μέσα από τη βελτίωση μακροοικονομικών μεγεθών, όπως 
το ΑΕΠ και το Εμπορικό Ισοζύγιο. 

Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας από πλευράς φυσικών πόρων 
(με την ευρύτερη έννοια), φαίνεται ως μια επιλογή που μπορεί να συμβάλλει στην 
ανάκαμψη των δεικτών της εθνικής οικονομίας, να αποτελέσει μοχλό της οικονομικής 
ανάπτυξης της χώρας και ειδικότερα της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει στη 
βελτίωση της ευημερίας. Σημαντική παράμετρο αποτελεί, επίσης, το γεγονός ότι η 
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων προσδίδει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 
οικονομία, αφού τα οφέλη δεν είναι μόνο οικονομικά, π.χ. προσέλκυση σημαντικών 
επενδύσεων λόγω του χαρακτήρα του κλάδου (κλάδος εντάσεως κεφαλαίου), 
υψηλότερες αμοιβές για τους εργαζόμενους, ενίσχυση των εξαγωγών, δημόσια έσοδα όχι 
μόνο από φόρους αλλά και από μισθώματα, κ.λπ. Υπάρχουν σημαντικά οφέλη από την 
ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας, δεδομένου ότι οι ορυκτοί πόροι είναι 
περιορισμένοι και χωρικά εντοπισμένοι.   

Επιπλέον, η εκμετάλλευση των Υ/Α σε συνδυασμό με άλλα έργα (π.χ. αγωγός φυσικού 
αερίου) μπορούν να καταστήσουν την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ένα πολύ 
σημαντικό ενεργειακό κόμβο και να συμβάλλουν στον αναπροσανατολισμό της 
περιφερειακής οικονομίας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Οι εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης των Υ/Α υλοποιούνται υπό το πρίσμα της 
κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και θα είναι εναρμονισμένες με τις σύγχρονες 
απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για όλες τις παραμέτρους του φυσικού ή 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που μπορεί να θιγούν.  

Οι παράμετροι αυτές είναι οι εξής: 

• Βιοποικιλότητα 

• Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 

• Ανθρώπινη Υγεία & Πληθυσμός 

• Πολιτιστική Κληρονομιά 
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• Έδαφος 

• Ύδατα 

• Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον & Κλίμα 

• Θόρυβος και 

• Τοπίο/ Χρήσεις γης. 

Βεβαίως πάντα υπάρχει η επιλογή της Μηδενικής Λύσης: Στην εξέταση της μηδενικής 
λύσης δεν προτείνεται καμία αλλαγή χρήσης στην περιοχή. Ουσιαστικά εξετάζεται η 
εξέλιξη της υπό μελέτη περιοχής χωρίς την υλοποίηση του Προγράμματος. Στην 
περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον χαρακτηρίζονται 
ως ουδέτερες, δεδομένου ότι δεν υφίστανται επιπρόσθετες περιβαλλοντικές πιέσεις. Οι 
επιπτώσεις στην τοπική και εθνική οικονομία, καθώς και σε συγκεκριμένους κοινωνικούς 
δείκτες (π.χ. ανεργία) χαρακτηρίζονται ως αρνητικές, δεδομένου ότι η μη αξιοποίηση των 
κοιτασμάτων Υ/Α θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια άμεσων και έμμεσων θέσεων 
εργασίας, εισοδήματος, εσόδων από φόρους και μισθώματα, συναλλάγματος κλπ, καθώς 
και ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον τοπικό πληθυσμό σε μια μεταβατική ενεργειακή 
περίοδο. 

Περιβαλλοντική Νομοθεσία 

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία αδειοδότησης στην αναζήτηση, έρευνα και 
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων (ν. 2289/95), εκσυγχρονίστηκε πρόσφατα από την 
Ελληνική Κυβέρνηση με την ψήφιση του ν. 4001/2011 (Κεφάλαιο Β) και θεσπίστηκε ένα 
ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Στο ν. 4001/2011 (Κεφάλαιο Β) συστήνεται η 
«Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ)» η οποία διαχειρίζεται 
με διαφάνεια, ευελιξία και σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία τα 
αποκλειστικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου στην αναζήτηση, έρευνα και 
εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στα πλαίσια της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ, και στα πλαίσια 
της υλοποίησης της πρωτοβουλίας του ΥΠΕΝ, για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Ο παρών νόμος μεταξύ άλλων θεσπίζει κανονισμούς 
εκτέλεσης των κάθε φύσης εργασιών και έργων αναζήτησης, έρευνας & εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων, περιλαμβανομένης της κατασκευής των κάθε φύσης εγκαταστάσεων, 
των δεξαμενών αποθήκευσης και των αγωγών, της διενέργειας των γεωτρήσεων και της 
σφράγισης των φρεάτων, με σκοπό τη λήψη κάθε φύσης μέτρων ασφαλείας προσώπων 
ή πραγμάτων, παρεμπόδισης της ρύπανσης ή μόλυνσης του περιβάλλοντος, προστασίας 
της χλωρίδας και της πανίδας, της αλιείας, της ναυσιπλοΐας, των αρχαιοτήτων γενικά, των 
ιστορικών τόπων, των ΤΙΦΚ, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων εντός των περιοχών 
εκμετάλλευσης. 

Η εφαρμογή της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 
27ης Ιουνίου 2001 «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» έχει ενσωματωθεί στο θεσμικό πλαίσιο της 
Ελλάδας με την ΚΥΑ 107017/28.8.2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2001/42/ΕΚ». Η διαδικασία που προβλέπεται από την Οδηγία 2001/42/ΕΚ αναφέρεται ως 
Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) του Σχεδίου ή του Προγράμματος.  
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ΣΜΠΕ 

Βάσει της Κ.Υ.Α. για τη διαδικασία Σ.Π.Ε. απαιτείται η σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), με συγκεκριμένες προδιαγραφές, η οποία 
στοχεύει στην υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος, εκτιμώντας τις 
επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρουν ορισμένα σχέδια και προγράμματα, 
λαμβάνοντας πάντα τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης σε πρώιμο στάδιο λήψης 
αποφάσεων. Οι προδιαγραφές της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
βάσει των οποίων διαρθρώνεται η παρούσα μελέτη, προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ 
της ανωτέρω Κ.Υ.Α. και η διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 
καθορίζεται στο άρθρο 7 αυτής. 

Εκτός από την ΣΜΠΕ και την γνωστή Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών 
Επιπτώσεων η νομοθεσία των συμβάσεων υποχρεώνει το μισθωτή να προβεί σε μια σειρά 
άλλων συνεχών μελετών ανάλογα με το στάδιο του έργου αλλά και σε ετήσιες 
περιβαλλοντικές αναφορές, πλάνα παρακολούθησης κ.α. τα οποία δεν θα αναφερθούν 
εδώ καθώς η παρούσα εργασία αναφέρεται σε αναπτυξιακές προοπτικές και όχι σε 
κάποιο έργο. 
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Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Στην παρούσα μελέτη έγινε μια απόπειρα να καταγραφούν και να αναπαρασταθούν 
χωρικά τα χωροταξικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Φαίνεται πως 
είναι μια περιοχή με μεγάλο φυσικό πλούτο και μάλιστα μεγάλο ενεργειακό ορυκτό 
πλούτο. Παρόλα αυτά ο ενεργειακός πλούτος ίσως να παραμείνει ανεκμετάλλευτος λόγω 
της ενεργειακής μετάβασης, ειδικά όσον αφορά στους λιγνίτες. 

 Έτσι προκύπτουν διάφορα διακυβεύματα τα οποία ενδέχεται, αν υπερισχύσουν 
συγκεκριμένες πρακτικές, να καταστήσουν την περιοχή έναν ενεργειακά φτωχό τόπο. 
Αναφορικά, οι «βραδυκίνητες» επενδύσεις, ή κακή κατανομή του ενεργειακού πλούτου, 
η αρχή μετάβαση στις ΑΠΕ, η αρχική απώλεια θέσεων εργασίας και άλλα, καθιστούν 
επιτακτική την επενδυτική ανάπτυξη στην περιοχή. Αν και η βιομηχανία δεν είναι 
αυτοσκοπός, φαίνεται πως υπάρχουν πολλές προοπτικές και για αυτήν την κατεύθυνση. 
Αυτό οδηγεί σε διαφορά αποτελέσματα όπως ανάπτυξη πρωτογενούς και δευτερογενούς 
παραγωγής, αύξηση κρατικών εσόδων από φορολογία, ανάπτυξη τριτογενούς τομέα 
παραγωγής συνοδευόμενο με βελτίωση του βιοτικού επιπέδου κ.α. 

Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως προ δεκαετιών θεωρείται πως στην περιοχή υπάρχει 
φυσικό αέριο σε βάθος 3.000 μέτρων. Ένα λεγόμενο μεταβατικό ενεργειακό καύσιμο 
καθαρότερο του πετρελαίου το οποίο θα μπορούσε να ενισχύσει την τοπική και την 
εθνική οικονομία και σίγουρα να καλύψει μέρους του ενεργειακού ελλέιματος που 
αφήνει πίσω ο λιγνίτης. 

 Επιπροσθέτως, σε μικρότερα βάθη (1000-1200μ) στην Μεσοελληνική Αύλακα 
συναντώνται δομές που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για αποθήκευση CO2. Αυτό 
αποτελεί μέρος των τεχνολογιών CCS (carbon capture and storage) που αποσκοπούν στο 
να αποθηκεύουν τους αέριους ρύπους άνθρακα στο υπέδαφος αντί να τους 
απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα. Μάλιστα συγχρόνως με αυτή τη μελέτη 
δημοσιεύεται από την  ΕΔΕΥ μια μελέτη με αυτό ακριβώς το θέμα. 

Σε περίπτωση που συμβούν τα άνωθεν θα υπάρξουν βεβαίως αντίστοιχες 
περιβαλλοντικές μελέτες αλλά με την παρούσα εργασία καταγράφονται λεπτομερώς 
χωρικά τα ευαίσθητα περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής, κάτι που θα είναι χρήσιμο 
τις επόμενες μελέτες.  

Στόχος της λοιπόν είναι, πριν και εάν γίνει έναρξη οποιασδήποτε βιομηχανικής διεργασίας 
στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών, να υπάρχει μια προκαταρκτική μελέτη που από τη 
βάση της να αντιμετωπίζει την κάθε αναπτυξιακή διαδικασία υπό το πρίσμα του 
περιβάλλοντος και της ορθής διαχείρισης του. 
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Βιογραφικά 

Σπυρίδων Σπίνος, Περιβαλλοντολόγος κι ειδικός GIS, ΕΔΕΥ ΑΕ 

Ο Σπύρος Σπίνος (M.Sc. Env) είναι Περιβαλλοντολόγος και Ειδικός GIS στην ΕΔΕΥ ΑΕ. 
Ασχολείται με την περιβαλλοντική διαχείριση, περιβαλλοντικές μελέτες κι επίβλεψη του 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων. Ειδικότητα του 
είναι η προστασία και αποκατάσταση υδροφορέων και η περιβαλλοντική προστασία στις 
υπεράκτιες δραστηριότητες υδρογονανθράκων. Έχει σπουδάσει Διαχείριση 
Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων στην Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών και 
είναι μεταπτυχιακός απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην διαχείριση 
και τεχνολογία υδατικών πόρων. 

Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, GIS manager, ΕΔΕΥ ΑΕ 

O Αλέξανδρος Παπαδόπουλος είναι Φυσικός Γεωγράφος, ειδικός στα Συστήματα 
Γεωπληροφορικής χαρτογράφησης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Μηχανική 
Πετρελαίου, στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. Ειδικότητα του 
είναι η ψηφιακή χαρτογράφηση και οπτικοποίηση υδρογονανθράκων σε περιοχές  που 
γίνεται έρευνα και εκμετάλλευση. Παράλληλα ασχολείται με την συλλογή και οργάνωση 
χωροταξικών δεδομένων Μεσοελληνικής Αύλακας καθώς και με την γεωλογική ερμηνεία 
αυτής. 

Δημήτριος Πούλος, Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος 

Ο Δημήτριος Πούλος είναι Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος και ασχολείται με την 
παρακολούθηση περιβαλλοντικών μελετών, σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία 
και ασφάλεια (Περιβαλλοντική Νομοθεσία) σε δραστηριότητες Υ/Α, καθώς και με την 
παρακολούθηση και διαχείριση δασοτεχνικών μελετών (Δασική Νομοθεσία),που 
πραγματοποιούνται από τους αναδόχους, κατά τη διάρκεια των έργων έρευνας 
υδρογονανθράκων. Είναι ειδικός GIS, όπου με τη χρήση του προγράμματος Γεωγραφικών 
Συστημάτων Πληροφοριών συλλέγει δεδομένα περιβαλλοντικά και μη, για 
αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των έργων και κατά συνέπεια τον καλύτερο έλεγχο 
της περιβαλλοντικής προστασίας και μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Είναι 
διπλωματούχος της πενταετούς σχολής, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.). 
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Παράρτημα 

α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 

περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

0 GR1310001 SCI 1063  
Ποταμοί μόνιμης 

ροής χωρίς 
βλάστηση 

     6036.686195 213839.2303 6.04 0.21 0.006% 

1 GR1310001 SCI 1011  Χωριά και οικισμοί      2442.302382 269107.0169 2.44 0.27 0.007% 

2 GR1310001 SCI 1024  Δρόμοι επαρχιακοί      268.399852 776.766829 0.27 0 0.000% 

3 GR1310001 SCI 4090  

Ενδημικά ορεινά 
μεσογειακά χέρσα 

εδάφη με 
ακανθώδεις 

θάμνους 

 31.7 

Juniperus 
communis ssp. 
nana,Daphne 

oleoides 

Juniperus 
communis ssp. 

nana 

 3837.057187 225776.1614 2.29 0.07 0.002% 

4 GR1310001 SCI 4090  

Ενδημικά ορεινά 
μεσογειακά χέρσα 

εδάφη με 
ακανθώδεις 

θάμνους 

 31.7 

Juniperus 
communis ssp. 
nana,Daphne 

oleoides 

Juniperus 
communis ssp. 

nana 

 1880.309082 110631.2216 0.98 0.03 0.001% 

5 GR1310001 SCI 4090  

Ενδημικά ορεινά 
μεσογειακά χέρσα 

εδάφη με 
ακανθώδεις 

θάμνους 

 31.7 

Juniperus 
communis ssp. 
nana,Daphne 

oleoides 

Juniperus 
communis ssp. 

nana 

 65820.35769 11249332.11 41.84 7.93 0.217% 

6 GR1310001 SCI 4090  

Ενδημικά ορεινά 
μεσογειακά χέρσα 

εδάφη με 
ακανθώδεις 

θάμνους 

 31.7 

Juniperus 
communis ssp. 
nana,Daphne 

oleoides 

Juniperus 
communis ssp. 

nana 

 2931.941247 152287.702 2.93 0.15 0.004% 

7 GR1310001 SCI 4090  

Ενδημικά ορεινά 
μεσογειακά χέρσα 

εδάφη με 
ακανθώδεις 

θάμνους 

 31.7 

Juniperus 
communis ssp. 
nana,Daphne 

oleoides 

Juniperus 
communis ssp. 

nana 

 1516.933542 45377.05909 1.52 0.05 0.001% 

8 GR1310001 SCI 4090  

Ενδημικά ορεινά 
μεσογειακά χέρσα 

εδάφη με 
ακανθώδεις 

θάμνους 

 31.7 

Juniperus 
communis ssp. 
nana,Daphne 

oleoides 

Juniperus 
communis ssp. 

nana 

 3469.904797 255318.409 1.14 0.03 0.001% 

9 GR1310001 SCI 5150  Χέρσες εκτάσεις με 
φτέρη (φτεριάδες) 

 31.86 
Pteridium 

aquilinum,Fragaria 
vesca 

Pteridium 
aquilinum 

 744.498353 34173.03002 0.43 0.01 0.000% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

10 GR1310001 SCI 5150  Χέρσες εκτάσεις με 
φτέρη (φτεριάδες) 

 31.86 

Pteridium 
aquilinum,Fragaria 

vesca 

Pteridium 
aquilinum 

 9864.28254 1104109.053 9.86 1.1 0.030% 

11 GR1310001 SCI 5150  Χέρσες εκτάσεις με 
φτέρη (φτεριάδες) 

 31.86 
Pteridium 

aquilinum,Fragaria 

vesca 

Pteridium 
aquilinum 

 2304.194623 150418.3856 2.3 0.15 0.004% 

12 GR1310001 SCI 5150  Χέρσες εκτάσεις με 
φτέρη (φτεριάδες) 

 31.86 
Pteridium 

aquilinum,Fragaria 
vesca 

Pteridium 
aquilinum 

 967.684319 42520.37399 0.97 0.04 0.001% 

13 GR1310001 SCI 5150  Χέρσες εκτάσεις με 

φτέρη (φτεριάδες) 
 31.86 

Pteridium 
aquilinum,Fragaria 

vesca 

Pteridium 

aquilinum 
 16771.49915 2867672.572 16.77 2.87 0.079% 

14 GR1310001 SCI 5150  Χέρσες εκτάσεις με 
φτέρη (φτεριάδες) 

 31.86 
Pteridium 

aquilinum,Fragaria 
vesca 

Pteridium 
aquilinum 

 6828.175469 340532.1229 6.83 0.34 0.009% 

15 GR1310001 SCI 5150  Χέρσες εκτάσεις με 
φτέρη (φτεριάδες) 

 31.86 

Pteridium 
aquilinum,Fragaria 

vesca 

Pteridium 
aquilinum 

 31066.37861 3080526.533 31.07 3.08 0.084% 

16 GR1310001 SCI 5150  Χέρσες εκτάσεις με 
φτέρη (φτεριάδες) 

 31.86 
Pteridium 

aquilinum,Fragaria 

vesca 

Pteridium 
aquilinum 

 1669.20099 29078.19005 1.67 0.03 0.001% 

17 GR1310001 SCI 5150  Χέρσες εκτάσεις με 
φτέρη (φτεριάδες) 

 31.86 
Pteridium 

aquilinum,Fragaria 
vesca 

Pteridium 
aquilinum 

 1737.687054 98655.71656 1.74 0.1 0.003% 

18 GR1310001 SCI 5150  Χέρσες εκτάσεις με 

φτέρη (φτεριάδες) 
 31.86 

Pteridium 
aquilinum,Fragaria 

vesca 

Pteridium 

aquilinum 
 3703.758745 265377.9248 3.7 0.27 0.007% 

19 GR1310001 SCI 9110  Δάση οξυάς της 
Luzulo-Fagetum 

 41.11 
Fagus 

sylvatica,Luzula 
forsteri 

Fagus sylvatica  1023.012713 20176.55215 1.02 0.02 0.001% 

20 GR1310001 SCI 9110  Δάση οξυάς της 
Luzulo-Fagetum 

 41.11 

Fagus 
sylvatica,Luzula 

forsteri 
Fagus sylvatica  6568.432415 285472.5239 6.57 0.29 0.008% 

21 GR1310001 SCI 9110  Δάση οξυάς της 
Luzulo-Fagetum 

 41.11 
Fagus 

sylvatica,Luzula 

forsteri 
Fagus sylvatica  2087.854019 139715.529 2.09 0.14 0.004% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

22 GR1310001 SCI 9110  Δάση οξυάς της 
Luzulo-Fagetum 

 41.11 

Fagus 
sylvatica,Luzula 

forsteri 
Fagus sylvatica  20065.41274 2730833.546 20.07 2.73 0.075% 

23 GR1310001 SCI 9110  Δάση οξυάς της 
Luzulo-Fagetum 

 41.11 
Fagus 

sylvatica,Luzula 

forsteri 
Fagus sylvatica  1663.37344 88516.68852 1.66 0.09 0.002% 

24 GR1310001 SCI 9110  Δάση οξυάς της 
Luzulo-Fagetum 

 41.11 
Fagus 

sylvatica,Luzula 
forsteri 

Fagus sylvatica  978.939685 28265.4908 0.98 0.03 0.001% 

25 GR1310001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 

Pinus 
nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  1296.860577 57027.87172 0.34 0.01 0.000% 

26 GR1310001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 

Pinus 
nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  590.77927 12915.36037 0.59 0.01 0.000% 

27 GR1310001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 

Pinus 
nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  4169.902022 609241.194 2.7 0.27 0.007% 

28 GR1310001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 

Pinus 
nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  977.311931 37757.03663 0.98 0.04 0.001% 

29 GR1310001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 

Pinus 
nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  591.107404 15253.97273 0.59 0.02 0.001% 

30 GR1310001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 

Pinus 
nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  1257.475739 49709.05171 1.26 0.05 0.001% 

31 GR1310001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 

Pinus 
nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  21518.55656 2765037.083 21.52 2.77 0.076% 

32 GR1310001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 

Pinus 
nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  3356.604655 214139.3077 3.36 0.21 0.006% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

33 GR1310001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  2611.276652 200018.1298 2.61 0.2 0.005% 

34 GR1310001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  690.621545 22321.97799 0.69 0.02 0.001% 

35 GR1310001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  10723.45007 758924.2998 10.72 0.76 0.021% 

36 GR1310001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  1901.543948 119296.73 1.9 0.12 0.003% 

37 GR1310001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  4363.246115 506731.6997 4.36 0.51 0.014% 

38 GR1310001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  4267.532706 196366.8404 4.27 0.2 0.005% 

39 GR1310001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  778.046894 13048.79892 0.78 0.01 0.000% 

40 GR1310001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 
aquilinum 

Pinus nigra  19111.42152 3047213.614 19.11 3.05 0.084% 

41 GR1310001 SCI 9110  Δάση οξυάς της 
Luzulo-Fagetum 

 41.11 

Fagus 
sylvatica,Luzula 

forsteri 
Fagus sylvatica  28388.43636 3631199.846 20.94 2.68 0.073% 

42 GR1310001 SCI 9110  Δάση οξυάς της 
Luzulo-Fagetum 

 41.11 
Fagus 

sylvatica,Luzula 

forsteri 
Fagus sylvatica  40568.52319 5269753.93 13.74 1.86 0.051% 

43 GR1310001 SCI 9110  Δάση οξυάς της 
Luzulo-Fagetum 

 41.11 
Fagus 

sylvatica,Pteridium 
aquilinum 

Fagus sylvatica  24482.76747 4094196.998 24.48 4.09 0.112% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

44 GR1310001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  10743.56465 1500208.969 10.74 1.5 0.041% 

45 GR1310001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  110964.5298 26549655.58 3.95 0.21 0.006% 

46 GR1320001 SCI 1010  Αστικά κέντρα και 

πόλεις 
     12607.41353 1233720.699 12.61 1.23 0.034% 

47 GR1320001 SCI 1012  Χώροι 
εξυπηρετήσεων 

     348.449712 3839.400995 0.35 0 0.000% 

48 GR1320001 SCI 1040  Περιοχές αστικού 
πρασίνου 

     1881.506082 24734.11569 1.88 0.02 0.001% 

49 GR1320001 SCI 92C0  

Δάση Platanus 
orientalis και 
Liquidambar 

orientalis 
(Platanion 
orientalis) 

 44.71 & 44.72 
Platanus 

orientalis,Brachypo
dium sylvaticum 

Platanus orientalis  11197.07279 95981.99092 11.2 0.1 0.003% 

50 GR1320001 SCI 1011  Χωριά και οικισμοί      835.268806 37177.90175 0.84 0.04 0.001% 

51 GR1320001 SCI 1011  Χωριά και οικισμοί      615.003524 25604.82287 0.62 0.03 0.001% 

52 GR1320001 SCI 1011  Χωριά και οικισμοί      5588.144947 560569.112 5.59 0.56 0.015% 

53 GR1320001 SCI 1011  Χωριά και οικισμοί      3601.6017 338659.6364 3.6 0.34 0.009% 

54 GR1320001 SCI 1011  Χωριά και οικισμοί      2808.993088 371079.7559 2.81 0.37 0.010% 

55 GR1320001 SCI 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     864.436535 44088.493 0.86 0.04 0.001% 

56 GR1320001 SCI 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     687.405938 20516.30899 0.69 0.02 0.001% 

57 GR1320001 SCI 1056  
Μόνιµα 

αρδευόµενη γη 
αμιγής 

     15390.63656 1729923.384 15.39 1.73 0.047% 



118 

α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

58 GR1320001 SCI 1056  
Μόνιµα 

αρδευόµενη γη 
αμιγής 

     11373.40273 2189579.493 9.04 1.8 0.049% 

59 GR1320001 SCI 1056  
Μόνιµα 

αρδευόµενη γη 

αμιγής 

     5747.502596 731587.1981 4.44 0.62 0.017% 

60 GR1320001 SCI 1056  
Μόνιµα 

αρδευόµενη γη 
αμιγής 

     3074.711416 191687.061 3.07 0.19 0.005% 

61 GR1320001 SCI 1056  
Μόνιµα 

αρδευόµενη γη 
αμιγής 

     582.218234 13071.33125 0.58 0.01 0.000% 

62 GR1320001 SCI 1056  
Μόνιµα 

αρδευόµενη γη 
αμιγής 

     15272.86112 4755647.414 15.27 4.76 0.130% 

63 GR1320001 SCI 3150  

Ευτροφικές 
φυσικές λίμνες με 
βλάστηση τύπου 

Magnopotamion ή 
Hydrocharition 

 22.13 
Potamogeton 

pectinatus, 
Potamogeton 

pectinatus 
 1622.628769 14836.66674 1.62 0.01 0.000% 

64 GR1320001 SCI 3150  

Ευτροφικές 
φυσικές λίμνες με 
βλάστηση τύπου 

Magnopotamion ή 
Hydrocharition 

 22.13 
Potamogeton 

pectinatus, 

Potamogeton 

pectinatus 
 3606.996441 178552.2697 3.61 0.18 0.005% 

65 GR1320001 SCI 3150  

Ευτροφικές 
φυσικές λίμνες με 
βλάστηση τύπου 

Magnopotamion ή 

Hydrocharition 

 22.13 
Potamogeton 

pectinatus,Phragmi
tes australis 

Potamogeton 
pectinatus 

 293.245667 2299.686841 0.29 0 0.000% 

66 GR1320001 SCI 3150  

Ευτροφικές 
φυσικές λίμνες με 
βλάστηση τύπου 

Magnopotamion ή 
Hydrocharition 

 22.13 
Potamogeton 

pectinatus,Phragmi

tes australis 

Potamogeton 
pectinatus 

 401.227529 5700.120768 0.4 0.01 0.000% 

67 GR1320001 SCI 3150  

Ευτροφικές 
φυσικές λίμνες με 
βλάστηση τύπου 

Magnopotamion ή 
Hydrocharition 

 22.13 

Potamogeton 
pectinatus,Phragmi

tes australis 

Potamogeton 
pectinatus 

 557.637248 3553.67208 0.56 0 0.000% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

68 GR1320001 SCI 3150  

Ευτροφικές 
φυσικές λίμνες με 
βλάστηση τύπου 

Magnopotamion ή 
Hydrocharition 

 22.13 
Potamogeton 

pectinatus,Phragmi
tes australis 

Potamogeton 

pectinatus 
 4705.117559 230899.5383 4.71 0.23 0.006% 

69 GR1320001 SCI 3150  

Ευτροφικές 
φυσικές λίμνες με 
βλάστηση τύπου 

Magnopotamion ή 

Hydrocharition 

 22.13 
Potamogeton 

pectinatus,Phragmi
tes australis 

Potamogeton 
pectinatus 

 1501.728302 18053.21533 1.5 0.02 0.001% 

70 GR1320001 SCI 3150  

Ευτροφικές 
φυσικές λίμνες με 
βλάστηση τύπου 

Magnopotamion ή 
Hydrocharition 

 22.13 
Ceratophyllum 

demersum,Najas 

marina 

Ceratophyllum 
demersum 

 1134.665445 25153.56239 1.13 0.03 0.001% 

71 GR1320001 SCI 3150  

Ευτροφικές 
φυσικές λίμνες με 
βλάστηση τύπου 

Magnopotamion ή 
Hydrocharition 

 22.13 

Ceratophyllum 
demersum,Najas 

marina 

Ceratophyllum 
demersum 

 3024.180452 36298.47002 3.02 0.04 0.001% 

72 GR1320001 SCI 3150  

Ευτροφικές 
φυσικές λίμνες με 
βλάστηση τύπου 

Magnopotamion ή 
Hydrocharition 

 22.13 
Ceratophyllum 

demersum,Najas 
marina 

Ceratophyllum 
demersum 

 513.897045 6174.993703 0.51 0.01 0.000% 

73 GR1320001 SCI 3150  

Ευτροφικές 
φυσικές λίμνες με 
βλάστηση τύπου 

Magnopotamion ή 
Hydrocharition 

 22.13 
Ceratophyllum 

demersum,Najas 
marina 

Ceratophyllum 

demersum 
 907.709049 8555.005357 0.91 0.01 0.000% 

74 GR1320001 SCI 3150  

Ευτροφικές 
φυσικές λίμνες με 
βλάστηση τύπου 

Magnopotamion ή 

Hydrocharition 

 22.13 

Myriophyllum 
verticillatum,Pota

mogeton 
perfoliatus 

Myriophyllum 
verticillatum 

 351.403699 2451.534115 0.35 0 0.000% 

75 GR1320001 SCI 3150  

Ευτροφικές 
φυσικές λίμνες με 
βλάστηση τύπου 

Magnopotamion ή 
Hydrocharition 

 22.13 
Trapa 

natans,Potamoget

on pectinatus 
Trapa natans  264.832586 2407.969824 0.26 0 0.000% 

76 GR1320001 SCI 3150  

Ευτροφικές 
φυσικές λίμνες με 
βλάστηση τύπου 

Magnopotamion ή 
Hydrocharition 

 22.13 

Trapa 
natans,Potamoget

on pectinatus 
Trapa natans  4367.562613 96971.81558 4.37 0.1 0.003% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

77 GR1320001 SCI 1080  Συλλογές υδάτων      720.484777 15793.04717 0.72 0.02 0.001% 

78 GR1320001 SCI 1080  Συλλογές υδάτων      34447.95669 27971907.28 34.45 27.97 0.766% 

79 GR1320001 SCI 3290  

Ποταμοί της 
Μεσογείου με 

περιοδική ροή από 
Paspalo-

Agrostidion 

 24.16 & 24.53 

Carex 
elata,Epilobium 

hirsutum 
Carex elata  1568.029547 13992.73872 1.57 0.01 0.000% 

80 GR1320001 SCI 3290  

Ποταμοί της 
Μεσογείου με 

περιοδική ροή από 
Paspalo-

Agrostidion 

 24.16 & 24.53 
Carex 

elata,Epilobium 
hirsutum 

Carex elata  6195.602641 107391.3162 4.42 0.08 0.002% 

81 GR1320001 SCI 6420  

Υγροί μεσογειακοί 
λειμώνες με 

υψηλές πόες της 
Molinio – 

Holoschoenion 

 37.4 
Agrostis 

stolonifera,Althaea 
officinalis 

Agrostis stolonifera  649.85982 19106.16178 0.65 0.02 0.001% 

82 GR1320001 SCI 6420  

Υγροί μεσογειακοί 
λειμώνες με 

υψηλές πόες της 
Molinio – 

Holoschoenion 

 37.4 
Agrostis 

stolonifera,Althaea 
officinalis 

Agrostis stolonifera  891.38799 26226.66037 0.89 0.03 0.001% 

83 GR1320001 SCI 6420  

Υγροί μεσογειακοί 
λειμώνες με 

υψηλές πόες της 
Molinio – 

Holoschoenion 

 37.4 
Scirpus 

species,Juncus 

species 
Scirpus species  2438.487149 168195.3744 2.44 0.17 0.005% 

84 GR1320001 SCI 6420  

Υγροί μεσογειακοί 
λειμώνες με 

υψηλές πόες της 
Molinio – 

Holoschoenion 

 37.4 

Scirpus 
species,Juncus 

species 
Scirpus species  2263.129338 183444.8754 2.26 0.18 0.005% 

85 GR1320001 SCI 6420  

Υγροί μεσογειακοί 
λειμώνες με 

υψηλές πόες της 
Molinio – 

Holoschoenion 

 37.4 
Scirpus 

species,Juncus 
species 

Scirpus species  2979.344337 57375.43095 2.98 0.06 0.002% 

86 GR1320001 SCI 6420  

Υγροί μεσογειακοί 
λειμώνες με 

υψηλές πόες της 
Molinio – 

Holoschoenion 

 37.4 
Scirpus 

species,Juncus 
species 

Scirpus species  1089.131459 35935.92516 1.09 0.04 0.001% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

87 GR1320001 SCI 72A0  Καλαμώνες  53.1 

Phragmites 
australis,Carex 

elata 

Phragmites 
australis 

 1435.430085 32824.2381 1.44 0.03 0.001% 

88 GR1320001 SCI 72A0  Καλαμώνες  53.1 
Phragmites 

australis,Carex 

elata 

Phragmites 
australis 

 478.637484 9523.116477 0.48 0.01 0.000% 

89 GR1320001 SCI 72A0  Καλαμώνες  53.1 
Phragmites 

australis,Carex 
elata 

Phragmites 
australis 

 6326.183401 305745.5751 6.33 0.31 0.008% 

90 GR1320001 SCI 72A0  Καλαμώνες  53.1 
Phragmites 

australis,Carex 
elata 

Phragmites 

australis 
 5155.041316 214063.8773 5.16 0.21 0.006% 

91 GR1320001 SCI 72A0  Καλαμώνες  53.1 
Phragmites 

australis,Carex 
elata 

Phragmites 
australis 

 1147.71878 9550.344268 1.15 0.01 0.000% 

92 GR1320001 SCI 72A0  Καλαμώνες  53.1 

Phragmites 
australis,Carex 

elata 

Phragmites 
australis 

 2522.601963 101947.3906 2.52 0.1 0.003% 

93 GR1320001 SCI 72A0  Καλαμώνες  53.1 
Phragmites 

australis,Carex 

elata 

Phragmites 
australis 

 158.384418 1519.004592 0.16 0 0.000% 

94 GR1320001 SCI 72A0  Καλαμώνες  53.1 
Phragmites 

australis,Carex 
elata 

Phragmites 
australis 

 1571.353843 18890.62932 1.57 0.02 0.001% 

95 GR1320001 SCI 72A0  Καλαμώνες  53.1 
Phragmites 

australis,Carex 
elata 

Phragmites 

australis 
 1984.292094 47475.93739 1.98 0.05 0.001% 

96 GR1320001 SCI 72A0  Καλαμώνες  53.1 
Phragmites 

australis,Carex 
elata 

Phragmites 
australis 

 307.576978 2776.489627 0.31 0 0.000% 

97 GR1320001 SCI 72A0  Καλαμώνες  53.1 

Phragmites 
australis,Carex 

elata 

Phragmites 
australis 

 585.224922 8465.634213 0.59 0.01 0.000% 

98 GR1320001 SCI 72A0  Καλαμώνες  53.1 
Phragmites 

australis,Carex 

elata 

Phragmites 
australis 

 752.61743 14178.77109 0.75 0.01 0.000% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

99 GR1320001 SCI 72A0  Καλαμώνες  53.1 

Phragmites 
australis,Carex 

elata 

Phragmites 
australis 

 10825.02543 341899.9036 10.83 0.34 0.009% 

100 GR1320001 SCI 9.10E+01  

Αλλουβιακά δάση 
με Alnus glutinosa 

και Fraxinus 
excelsior (Alno-
Padion, Alnion 

incanae, Salicion 

albae) 

 44.3 
Salix 

fragilis,Cirsium 
arvense 

Salix fragilis  768.565651 19393.41797 0.77 0.02 0.001% 

101 GR1320001 SCI 9.10E+01  

Αλλουβιακά δάση 
με Alnus glutinosa 

και Fraxinus 
excelsior (Alno-
Padion, Alnion 

incanae, Salicion 
albae) 

 44.3 

Salix 
fragilis,Cirsium 

arvense 
Salix fragilis  869.952151 17936.8683 0.87 0.02 0.001% 

102 GR1320001 SCI 9.10E+01  

Αλλουβιακά δάση 
με Alnus glutinosa 

και Fraxinus 
excelsior (Alno-
Padion, Alnion 

incanae, Salicion 
albae) 

 44.3 
Salix 

fragilis,Cirsium 
arvense 

Salix fragilis  3336.533469 83280.4382 3.34 0.08 0.002% 

103 GR1320001 SCI 9.10E+01  

Αλλουβιακά δάση 
με Alnus glutinosa 

και Fraxinus 
excelsior (Alno-
Padion, Alnion 

incanae, Salicion 
albae) 

 44.3 
Salix 

fragilis,Cirsium 
arvense 

Salix fragilis  538.27118 9588.95538 0.54 0.01 0.000% 

104 GR1320001 SCI 9.10E+01  

Αλλουβιακά δάση 
με Alnus glutinosa 

και Fraxinus 
excelsior (Alno-
Padion, Alnion 

incanae, Salicion 
albae) 

 44.3 
Salix alba,Alnus 

glutinosa 
Salix alba  2643.49487 76866.98071 2.64 0.08 0.002% 

105 GR1320001 SCI 9.10E+01  

Αλλουβιακά δάση 
με Alnus glutinosa 

και Fraxinus 
excelsior (Alno-
Padion, Alnion 

incanae, Salicion 

albae) 

 44.3 
Alnus 

glutinosa,Salix alba 
Alnus glutinosa  1959.269186 69316.90816 1.96 0.07 0.002% 

106 GR1320001 SCI 9.10E+01  

Αλλουβιακά δάση 
με Alnus glutinosa 

και Fraxinus 
excelsior (Alno-
Padion, Alnion 

 44.3 
Alnus 

glutinosa,Salix alba 
Alnus glutinosa  1166.474553 14231.65095 1.17 0.01 0.000% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

incanae, Salicion 

albae) 

107 GR1320001 SCI 3150  

Ευτροφικές 
φυσικές λίμνες με 
βλάστηση τύπου 

Magnopotamion ή 
Hydrocharition 

 22.13 
Potamogeton 

pectinatus,Ceratop

hyllum demersum 

Potamogeton 
pectinatus 

 11050.54084 321642.4036 11.05 0.32 0.009% 

108 GR1320001 SCI 3150  

Ευτροφικές 
φυσικές λίμνες με 
βλάστηση τύπου 

Magnopotamion ή 
Hydrocharition 

 22.13 

Potamogeton 
pectinatus,Ceratop
hyllum demersum 

Potamogeton 
pectinatus 

 5313.345596 122139.8564 5.31 0.12 0.003% 

109 GR1320001 SCI 6420  

Υγροί μεσογειακοί 
λειμώνες με 

υψηλές πόες της 
Molinio – 

Holoschoenion 

 37.4 
Scirpus 

species,Juncus 
species 

Scirpus species  5385.128934 282542.1721 5.39 0.28 0.008% 

110 GR1320001 SCI 72A0  Καλαμώνες  53.1 
Phragmites 

australis,Carex 
elata 

Phragmites 

australis 
 10795.53233 539760.2954 10.8 0.54 0.015% 

111 GR1320001 SCI 925B  Δάση μελικουκιάς 
(Celtis australis) 

 41.85 

Celtis 
australis,Aurinia 

saxatilis 
Celtis australis  7654.165041 2392615.642 7.65 2.39 0.065% 

112 GR1320002 SCISPA 3240  

Αλπικοί ποταμοί 
και η παρόχθια 

ξυλώδης βλάστησή 
τους με Salix 

elaeagnos 

 24.224 & 44.112 

Salix 
elaeagnos,Mentha 

longifolia 
Salix elaeagnos  886.536962 10930.66253 0.89 0.01 0.000% 

113 GR1320002 SCISPA 8220  

Πυριτικά βραχώδη 
πρανή με 

χασμοφυτική 
βλάστηση 

 62.2 
Asplenium 

septentrionale,Pla
ntago holosteum 

Asplenium 
septentrionale 

 457.660989 8948.698986 0.46 0.01 0.000% 

114 GR1320002 SCISPA 9150  

Μεσευρωπαϊκά 
ασβεστόφιλα δάση 

οξυάς της 
Cephalanthero-

Fagion 

 41.16 
Fagus 

sylvatica,Cephalant
hera rubra 

Fagus sylvatica  3600.37772 319329.7279 3.6 0.32 0.009% 

115 GR1320002 SCISPA 91M0  
Δάση δρυός με 

Quercus cerris και 
Quercus petraea 

 41.76 
Quercus 

petraea,Quercus 
frainetto 

Quercus petraea  9338.857578 1739192.687 9.34 1.74 0.048% 

116 GR1320002 SCISPA 1011  Χωριά και οικισμοί      1816.0648 141088.8058 1.82 0.14 0.004% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

117 GR1320002 SCISPA 1011  Χωριά και οικισμοί      1540.116668 174921.4386 1.54 0.17 0.005% 

118 GR1320002 SCISPA 1011  Χωριά και οικισμοί      1748.832843 123509.3072 1.74 0.12 0.003% 

119 GR1320002 SCISPA 1011  Χωριά και οικισμοί      1495.080678 95195.59429 1.5 0.1 0.003% 

120 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     632.232783 14263.19651 0.63 0.01 0.000% 

121 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     639.101363 12851.59268 0.64 0.01 0.000% 

122 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     880.144587 34346.401 0.88 0.03 0.001% 

123 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-

αρόσιμη γη μεικτή 
     785.107462 17836.34627 0.79 0.02 0.001% 

124 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     209.635638 2775.12309 0.21 0 0.000% 

125 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     465.819286 9675.548261 0.47 0.01 0.000% 

126 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     853.230392 25454.04549 0.85 0.03 0.001% 

127 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     376.641906 9076.938426 0.38 0.01 0.000% 

128 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     174.556461 2201.992397 0.17 0 0.000% 

129 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     219.334239 2601.106562 0.22 0 0.000% 

130 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-

αρόσιμη γη μεικτή 
     864.818332 24291.61297 0.86 0.02 0.001% 

131 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     246.693768 3883.921244 0.25 0 0.000% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

132 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-

αρόσιμη γη μεικτή 
     605.902434 9371.561795 0.61 0.01 0.000% 

133 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     2040.174646 113713.8671 2.04 0.11 0.003% 

134 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     2408.918389 93643.02246 2.41 0.09 0.002% 

135 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     285.776861 4809.755074 0.29 0 0.000% 

136 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     1184.10018 38349.17933 0.59 0.02 0.001% 

137 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-

αρόσιμη γη μεικτή 
     938.54396 26292.57109 0.94 0.03 0.001% 

138 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     233.912905 2900.423967 0.23 0 0.000% 

139 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     518.668 5418.142671 0.52 0.01 0.000% 

140 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     2624.734084 73825.56192 2.62 0.07 0.002% 

141 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     581.584094 10432.92831 0.58 0.01 0.000% 

142 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-

αρόσιμη γη μεικτή 
     212.287633 2282.5571 0.21 0 0.000% 

143 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     445.179833 9024.43488 0.45 0.01 0.000% 

144 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-

αρόσιμη γη μεικτή 
     766.964447 17710.16383 0.77 0.02 0.001% 

145 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     148.476404 1516.020149 0.15 0 0.000% 

146 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     1563.829235 33258.91898 1.56 0.03 0.001% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

147 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-

αρόσιμη γη μεικτή 
     1039.610264 15413.90521 1.04 0.02 0.001% 

148 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     2878.683152 107010.9156 0.78 0.03 0.001% 

149 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     828.285068 19628.57538 0.83 0.02 0.001% 

150 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     362.809529 7211.698739 0.36 0.01 0.000% 

151 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     514.103304 18544.14374 0.51 0.02 0.001% 

152 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-

αρόσιμη γη μεικτή 
     418.322254 9789.972674 0.42 0.01 0.000% 

153 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     788.467777 22800.82504 0.79 0.02 0.001% 

154 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     6748.7529 543162.7939 6.75 0.54 0.015% 

155 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     467.955676 11485.62947 0.47 0.01 0.000% 

156 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     386.548225 4597.819929 0.39 0 0.000% 

157 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-

αρόσιμη γη μεικτή 
     441.923857 7702.581087 0.44 0.01 0.000% 

158 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     262.924869 3669.929843 0.26 0 0.000% 

159 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-

αρόσιμη γη μεικτή 
     685.106199 16097.14348 0.69 0.02 0.001% 

160 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     325.941554 4040.501446 0.33 0 0.000% 

161 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     1113.797852 24742.72888 1.11 0.02 0.001% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

162 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-

αρόσιμη γη μεικτή 
     1046.621274 36318.28007 1.05 0.04 0.001% 

163 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     540.649129 10804.43635 0.54 0.01 0.000% 

164 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     3078.79427 123674.8611 3.08 0.12 0.003% 

165 GR1320002 SCISPA 1051  Μη αρδεύσιμη-
αρόσιμη γη μεικτή 

     5007.015657 230463.9805 5.01 0.23 0.006% 

166 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     788.672109 26472.06877 0.79 0.03 0.001% 

167 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 

καλλιέργειες 
     1071.505163 28106.38041 1.07 0.03 0.001% 

168 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     3894.742223 208542.2779 3.89 0.21 0.006% 

169 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     2452.208161 78347.92802 2.45 0.08 0.002% 

170 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     346.361155 5431.99815 0.35 0.01 0.000% 

171 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     527.267281 15949.69957 0.53 0.02 0.001% 

172 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 

καλλιέργειες 
     1616.133698 74333.98509 1.62 0.07 0.002% 

173 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     7089.458164 262049.7473 7.09 0.26 0.007% 

174 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 

καλλιέργειες 
     721.380532 12514.51487 0.72 0.01 0.000% 

175 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     3097.515173 87335.79474 3.1 0.09 0.002% 

176 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     649.236587 11602.38456 0.65 0.01 0.000% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

177 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 

καλλιέργειες 
     3769.022957 175467.7864 3.77 0.18 0.005% 

178 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     593.384329 19061.5319 0.12 0 0.000% 

179 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     4192.825546 264963.7786 4.19 0.26 0.007% 

180 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     1176.767834 44879.75863 0.19 0 0.000% 

181 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     638.569288 19989.96256 0.64 0.02 0.001% 

182 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 

καλλιέργειες 
     342.643291 6997.660048 0.34 0.01 0.000% 

183 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     350.277716 4479.279979 0.34 0 0.000% 

184 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     345.320224 5610.519481 0.35 0.01 0.000% 

185 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     319.12485 5449.161148 0.32 0.01 0.000% 

186 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     251.250635 3896.177755 0.25 0 0.000% 

187 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 

καλλιέργειες 
     264.0272 4114.804485 0.26 0 0.000% 

188 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     717.034878 18303.6866 0.72 0.02 0.001% 

189 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 

καλλιέργειες 
     269.339123 3540.554877 0.27 0 0.000% 

190 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     382.765002 8868.851128 0.38 0.01 0.000% 

191 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     1148.527322 35084.88174 1.15 0.04 0.001% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

192 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 

καλλιέργειες 
     1188.959295 52265.14807 1.19 0.05 0.001% 

193 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     805.12781 19760.47619 0.81 0.02 0.001% 

194 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     1143.197276 27183.04393 1.14 0.03 0.001% 

195 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     565.339842 8860.562814 0.57 0.01 0.000% 

196 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     2133.123034 129200.7413 2.13 0.13 0.004% 

197 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 

καλλιέργειες 
     15456.34133 2685334.133 15.46 2.69 0.074% 

198 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     3468.948972 252234.3523 3.47 0.25 0.007% 

199 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     2668.655253 87076.04308 2.67 0.09 0.002% 

200 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     543.256426 14107.29304 0.54 0.01 0.000% 

201 GR1320002 SCISPA 4090  

Ενδημικά ορεινά 
μεσογειακά χέρσα 

εδάφη με 
ακανθώδεις 

θάμνους 

 31.7 
Daphne 

oleoides,Juniperus 
communis sp. nana 

Daphne oleoides  571.257861 9477.844964 0.57 0.01 0.000% 

202 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     199.290136 1937.04998 0.2 0 0.000% 

203 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     3107.041524 198978.5095 3.11 0.2 0.005% 

204 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     6208.756963 263790.7643 6.21 0.26 0.007% 

205 GR1320002 SCISPA 3260  

Ποταμοί από τα 
πεδινά έως τα 

ορεινά επίπεδα με 
βλάστηση 

Ranunculion 

 24.4 
Phragmites 

australis,Lemna sp. 

Phragmites 

australis 
 7366.243467 428344.8298 2.75 0.13 0.004% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

fluitantis και 
Callitricho-
Batrachion 

206 GR1320002 SCISPA 3260  

Ποταμοί από τα 
πεδινά έως τα 

ορεινά επίπεδα με 
βλάστηση 

Ranunculion 
fluitantis και 
Callitricho-
Batrachion 

 24.4 
Phragmites 

australis,Lemna sp. 
Phragmites 

australis 
 12437.50669 659989.7748 8.19 0.52 0.014% 

207 GR1320002 SCISPA 3260  

Ποταμοί από τα 
πεδινά έως τα 

ορεινά επίπεδα με 
βλάστηση 

Ranunculion 
fluitantis και 
Callitricho-

Batrachion 

 24.4 
Typha 

angustifolia,Berula 

erecta 
Typha angustifolia  606.863163 14754.66477 0.61 0.01 0.000% 

208 GR1320002 SCISPA 3260  

Ποταμοί από τα 
πεδινά έως τα 

ορεινά επίπεδα με 
βλάστηση 

Ranunculion 
fluitantis και 
Callitricho-
Batrachion 

 24.4 
Phragmites 

australis,Lemna sp. 
Phragmites 

australis 
 17244.59232 447996.472 9.39 0.32 0.009% 

209 GR1320002 SCISPA 4090  

Ενδημικά ορεινά 
μεσογειακά χέρσα 

εδάφη με 
ακανθώδεις 

θάμνους 

 31.7 
Daphne 

oleoides,Juniperus 
communis sp. nana 

Daphne oleoides  12512.37983 1862058.537 12.51 1.86 0.051% 

210 GR1320002 SCISPA 4090  

Ενδημικά ορεινά 
μεσογειακά χέρσα 

εδάφη με 
ακανθώδεις 

θάμνους 

 31.7 
Daphne 

oleoides,Juniperus 

communis sp. nana 
Daphne oleoides  8331.720458 443760.692 8.33 0.44 0.012% 

211 GR1320002 SCISPA 4090  

Ενδημικά ορεινά 
μεσογειακά χέρσα 

εδάφη με 
ακανθώδεις 

θάμνους 

 31.7 

Daphne 
oleoides,Juniperus 
communis sp. nana 

Daphne oleoides  8411.988892 741096.1667 8.41 0.74 0.020% 

212 GR1320002 SCISPA 4090  

Ενδημικά ορεινά 
μεσογειακά χέρσα 

εδάφη με 
ακανθώδεις 

θάμνους 

 31.7 
Daphne 

oleoides,Juniperus 
communis sp. nana 

Daphne oleoides  14749.72761 1818617.403 14.75 1.82 0.050% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

213 GR1320002 SCISPA 4090  

Ενδημικά ορεινά 
μεσογειακά χέρσα 

εδάφη με 
ακανθώδεις 

θάμνους 

 31.7 
Daphne 

oleoides,Juniperus 
communis sp. nana 

Daphne oleoides  824.353433 38201.94179 0.82 0.04 0.001% 

214 GR1320002 SCISPA 4090  

Ενδημικά ορεινά 
μεσογειακά χέρσα 

εδάφη με 
ακανθώδεις 

θάμνους 

 31.7 
Daphne 

oleoides,Juniperus 
communis sp. nana 

Daphne oleoides  1248.779053 29676.21914 1.25 0.03 0.001% 

215 GR1320002 SCISPA 4090  

Ενδημικά ορεινά 
μεσογειακά χέρσα 

εδάφη με 
ακανθώδεις 

θάμνους 

 31.7 
Daphne 

oleoides,Juniperus 

communis sp. nana 
Daphne oleoides  2005.588204 88611.50646 2.01 0.09 0.002% 

216 GR1320002 SCISPA 4090  

Ενδημικά ορεινά 
μεσογειακά χέρσα 

εδάφη με 
ακανθώδεις 

θάμνους 

 31.7 

Daphne 
oleoides,Juniperus 
communis sp. nana 

Daphne oleoides  2560.636527 171601.3904 2.56 0.17 0.005% 

217 GR1320002 SCISPA 4090  

Ενδημικά ορεινά 
μεσογειακά χέρσα 

εδάφη με 
ακανθώδεις 

θάμνους 

 31.7 
Daphne 

oleoides,Juniperus 
communis sp. nana 

Daphne oleoides  1582.855875 100569.3531 1.58 0.1 0.003% 

218 GR1320002 SCISPA 4090  

Ενδημικά ορεινά 
μεσογειακά χέρσα 

εδάφη με 
ακανθώδεις 

θάμνους 

 31.7 
Daphne 

oleoides,Juniperus 
communis sp. nana 

Daphne oleoides  40852.24543 9220272.406 26.93 3.62 0.099% 

219 GR1320002 SCISPA 6170  

Ασβεστούχοι 
αλπικοί και 
υποαλπικοί 

λειμώνες 

 36.41 

Koeleria 
cristata,Thymus 

longicaulis 
Koeleria cristata  3444.801834 222038.6242 3.44 0.22 0.006% 

220 GR1320002 SCISPA 6170  

Ασβεστούχοι 
αλπικοί και 
υποαλπικοί 

λειμώνες 

 36.41 

Festuca 
varia,Koeleria 

cristata 
Festuca varia  1363.228069 54924.08073 1.36 0.05 0.001% 

221 GR1320002 SCISPA 6170  

Ασβεστούχοι 
αλπικοί και 
υποαλπικοί 

λειμώνες 

 36.41 

Festuca 
varia,Koeleria 

cristata 
Festuca varia  3018.408914 182250.5517 3.02 0.18 0.005% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

222 GR1320002 SCISPA 6170  

Ασβεστούχοι 
αλπικοί και 
υποαλπικοί 

λειμώνες 

 36.41 
Festuca 

varia,Koeleria 

cristata 
Festuca varia  811.420422 28619.37455 0.81 0.03 0.001% 

223 GR1320002 SCISPA 6170  

Ασβεστούχοι 
αλπικοί και 
υποαλπικοί 

λειμώνες 

 36.41 
Festuca 

varia,Koeleria 

cristata 
Festuca varia  1204.182002 46082.50352 1.2 0.05 0.001% 

224 GR1320002 SCISPA 6230  

Χλοώδεις 
διαπλάσεις με 

Nardus, ποικίλων 
ειδών, σε πυριτικά 
υποστρώματα των 

ορεινών ζωνών 
(και των 

ημιορεινών ζωνών 
της ηπειρωτικής 

Ευρώπης) 

 35.1 
Nardus 

stricta,Hieracium 
hoppeanum s.l. 

Nardus stricta  4008.557369 220265.3896 4.01 0.22 0.006% 

225 GR1320002 SCISPA 6230  

Χλοώδεις 
διαπλάσεις με 

Nardus, ποικίλων 
ειδών, σε πυριτικά 
υποστρώματα των 

ορεινών ζωνών 
(και των 

ημιορεινών ζωνών 
της ηπειρωτικής 

Ευρώπης) 

 35.1 
Nardus 

stricta,Hieracium 
hoppeanum s.l. 

Nardus stricta  2048.618777 103078.7562 2.05 0.1 0.003% 

226 GR1320002 SCISPA 6230  

Χλοώδεις 
διαπλάσεις με 

Nardus, ποικίλων 
ειδών, σε πυριτικά 
υποστρώματα των 

ορεινών ζωνών 
(και των 

ημιορεινών ζωνών 
της ηπειρωτικής 

Ευρώπης) 

 35.1 
Nardus 

stricta,Hieracium 

hoppeanum s.l. 
Nardus stricta  2834.382495 246065.3176 2.83 0.25 0.007% 

227 GR1320002 SCISPA 72B0  Κοινωνίες των 
υψηλών βούρλων 

 53.2 
Eleocharis 

palustris,Alisma 

lanceolatum 
Eleocharis palustris  1364.406646 79219.55625 1.36 0.08 0.002% 

228 GR1320002 SCISPA 8140  
Λιθώνες της 
Ανατολικής 
Μεσογείου 

 61.41 
Sedum 

sp.,Brachypodium 
sylvaticum 

Sedum sp.  1152.731123 35277.12324 1.15 0.04 0.001% 

229 GR1320002 SCISPA 8140  
Λιθώνες της 
Ανατολικής 
Μεσογείου 

 61.41 
Campanula 

hawkinsiana,Viola 
albanica 

Campanula 

hawkinsiana 
 5770.67241 583262.0123 5.77 0.58 0.016% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

230 GR1320002 SCISPA 8140  
Λιθώνες της 
Ανατολικής 
Μεσογείου 

 61.41 

Campanula 
hawkinsiana,Viola 

albanica 

Campanula 
hawkinsiana 

 596.418249 23649.72629 0.6 0.02 0.001% 

231 GR1320002 SCISPA 8140  
Λιθώνες της 
Ανατολικής 

Μεσογείου 

 61.41 
Campanula 

hawkinsiana,Viola 

albanica 

Campanula 
hawkinsiana 

 1486.359151 56865.20455 1.49 0.06 0.002% 

232 GR1320002 SCISPA 8140  
Λιθώνες της 
Ανατολικής 
Μεσογείου 

 61.41 
Silene 

haussknechtii,Viola 
albanica 

Silene 
haussknechtii 

 3543.61046 228092.42 3.54 0.23 0.006% 

233 GR1320002 SCISPA 8140  
Λιθώνες της 
Ανατολικής 
Μεσογείου 

 61.41 
Campanula 

hawkinsiana,Viola 
albanica 

Campanula 

hawkinsiana 
 7683.455098 750963.4509 7.68 0.75 0.021% 

234 GR1320002 SCISPA 8140  
Λιθώνες της 
Ανατολικής 
Μεσογείου 

 61.41 
Campanula 

hawkinsiana,Carda
mine plumieri 

Campanula 
hawkinsiana 

 1768.484278 54594.88569 1.77 0.05 0.001% 

235 GR1320002 SCISPA 8140  
Λιθώνες της 
Ανατολικής 
Μεσογείου 

 61.41 

Campanula 
hawkinsiana,Linum 

punctatum 
pycnophyllum 

Campanula 
hawkinsiana 

 4658.421528 461447.9045 4.66 0.46 0.013% 

236 GR1320002 SCISPA 8140  
Λιθώνες της 
Ανατολικής 
Μεσογείου 

 61.41 

Campanula 
hawkinsiana,Viola 

albanica 

Campanula 
hawkinsiana 

 9158.219173 967066.9839 9.16 0.97 0.027% 

237 GR1320002 SCISPA 8210  

Ασβεστολιθικά 
βραχώδη πρανή με 

χασμοφυτική 
βλάστηση 

 62.1 
Sesleria 

tenerrima,Saxifrag
a sempervivum 

Sesleria tenerrima  2471.887866 161445.56 2.47 0.16 0.004% 

238 GR1320002 SCISPA 8210  

Ασβεστολιθικά 
βραχώδη πρανή με 

χασμοφυτική 
βλάστηση 

 62.1 
Sesleria 

tenerrima,Saxifrag
a sempervivum 

Sesleria tenerrima  4083.870532 210460.898 1.2 0.03 0.001% 

239 GR1320002 SCISPA 8210  

Ασβεστολιθικά 
βραχώδη πρανή με 

χασμοφυτική 
βλάστηση 

 62.1 
Sesleria 

tenerrima,Saxifrag
a sempervivum 

Sesleria tenerrima  1005.493173 32259.38141 1.01 0.03 0.001% 

240 GR1320002 SCISPA 8210  

Ασβεστολιθικά 
βραχώδη πρανή με 

χασμοφυτική 
βλάστηση 

 62.1 
Sesleria 

tenerrima,Saxifrag
a sempervivum 

Sesleria tenerrima  1031.23856 35264.39638 1.03 0.04 0.001% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

241 GR1320002 SCISPA 8210  

Ασβεστολιθικά 
βραχώδη πρανή με 

χασμοφυτική 
βλάστηση 

 62.1 
Sesleria 

tenerrima,Saxifrag

a sempervivum 
Sesleria tenerrima  1368.879003 77650.87869 1.37 0.08 0.002% 

242 GR1320002 SCISPA 8210  

Ασβεστολιθικά 
βραχώδη πρανή με 

χασμοφυτική 
βλάστηση 

 62.1 
Saxifraga 

paniculata,Silene 

parnassica 

Saxifraga 
paniculata 

 1071.962124 50488.24669 1.07 0.05 0.001% 

243 GR1320002 SCISPA 8210  

Ασβεστολιθικά 
βραχώδη πρανή με 

χασμοφυτική 
βλάστηση 

 62.1 
Saxifraga 

paniculata,Silene 

parnassica 

Saxifraga 
paniculata 

 1160.713808 71347.10812 1.16 0.07 0.002% 

244 GR1320002 SCISPA 8210  

Ασβεστολιθικά 
βραχώδη πρανή με 

χασμοφυτική 
βλάστηση 

 62.1 
Saxifraga 

paniculata,Silene 

parnassica 

Saxifraga 
paniculata 

 1432.986953 56033.21969 1.43 0.06 0.002% 

245 GR1320002 SCISPA 8210  

Ασβεστολιθικά 
βραχώδη πρανή με 

χασμοφυτική 
βλάστηση 

 62.1 
Saxifraga 

paniculata,Silene 

parnassica 

Saxifraga 
paniculata 

 2277.74999 121473.3772 2.28 0.12 0.003% 

246 GR1320002 SCISPA 8210  

Ασβεστολιθικά 
βραχώδη πρανή με 

χασμοφυτική 
βλάστηση 

 62.1 
Poa 

bulbosa,Saxifraga 

paniculata 
Poa bulbosa  3949.243384 439637.4089 3.95 0.44 0.012% 

247 GR1320002 SCISPA 8210  

Ασβεστολιθικά 
βραχώδη πρανή με 

χασμοφυτική 
βλάστηση 

 62.1 
Poa 

bulbosa,Saxifraga 

paniculata 
Poa bulbosa  4537.870283 268603.0782 4.54 0.27 0.007% 

248 GR1320002 SCISPA 8210  

Ασβεστολιθικά 
βραχώδη πρανή με 

χασμοφυτική 
βλάστηση 

 62.1 
Poa 

bulbosa,Saxifraga 
paniculata 

Poa bulbosa  6338.316644 640960.0541 6.34 0.64 0.018% 

249 GR1320002 SCISPA 8210  

Ασβεστολιθικά 
βραχώδη πρανή με 

χασμοφυτική 
βλάστηση 

 62.1 
Saxifraga 

paniculata,Silene 
parnassica 

Saxifraga 
paniculata 

 379.51077 3880.517771 0.38 0 0.000% 

250 GR1320002 SCISPA 8210  

Ασβεστολιθικά 
βραχώδη πρανή με 

χασμοφυτική 
βλάστηση 

 62.1 
Saxifraga 

paniculata,Silene 
parnassica 

Saxifraga 
paniculata 

 1245.026014 76972.83779 1.25 0.08 0.002% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

251 GR1320002 SCISPA 8210  

Ασβεστολιθικά 
βραχώδη πρανή με 

χασμοφυτική 
βλάστηση 

 62.1 
Saxifraga 

paniculata,Silene 

parnassica 

Saxifraga 
paniculata 

 2749.730498 274614.2004 2.75 0.27 0.007% 

252 GR1320002 SCISPA 8210  

Ασβεστολιθικά 
βραχώδη πρανή με 

χασμοφυτική 
βλάστηση 

 62.1 
Saxifraga 

paniculata,Silene 

parnassica 

Saxifraga 
paniculata 

 1299.263524 79118.10622 1.3 0.08 0.002% 

253 GR1320002 SCISPA 8210  

Ασβεστολιθικά 
βραχώδη πρανή με 

χασμοφυτική 
βλάστηση 

 62.1 
Saxifraga 

paniculata,Silene 

parnassica 

Saxifraga 
paniculata 

 1617.639476 76013.76439 1.62 0.08 0.002% 

254 GR1320002 SCISPA 8210  

Ασβεστολιθικά 
βραχώδη πρανή με 

χασμοφυτική 
βλάστηση 

 62.1 
Saxifraga 

paniculata,Silene 

parnassica 

Saxifraga 
paniculata 

 1978.828842 75662.89173 1.98 0.08 0.002% 

255 GR1320002 SCISPA 9110  Δάση οξυάς της 
Luzulo-Fagetum 

 41.11 

Abies borisii-
regis,Aremonia 
agrimonoides 

Abies borisii-regis  27893.47573 4019536.348 27.89 4.02 0.110% 

256 GR1320002 SCISPA 9130  Δάση οξυάς της 
Asperulo-Fagetum 

 41.13 
Fagus 

sylvatica,Galium 

odoratum 
Fagus sylvatica  1203.286658 53906.16417 1.2 0.05 0.001% 

257 GR1320002 SCISPA 9130  Δάση οξυάς της 
Asperulo-Fagetum 

 41.13 
Fagus 

sylvatica,Galium 
odoratum 

Fagus sylvatica  2224.507249 224646.3427 1.02 0.06 0.002% 

258 GR1320002 SCISPA 9130  Δάση οξυάς της 

Asperulo-Fagetum 
 41.13 

Fagus 
sylvatica,Galium 

odoratum 
Fagus sylvatica  6904.657347 1032103.634 2 0.09 0.002% 

259 GR1320002 SCISPA 9130  Δάση οξυάς της 
Asperulo-Fagetum 

 41.13 
Fagus 

sylvatica,Galium 
odoratum 

Fagus sylvatica  705.910898 33345.16998 0.71 0.03 0.001% 

260 GR1320002 SCISPA 9130  Δάση οξυάς της 
Asperulo-Fagetum 

 41.13 

Fagus 
sylvatica,Galium 

odoratum 
Fagus sylvatica  11391.51732 818488.1634 9.49 0.7 0.019% 

261 GR1320002 SCISPA 9130  Δάση οξυάς της 
Asperulo-Fagetum 

 41.13 
Fagus 

sylvatica,Galium 

odoratum 
Fagus sylvatica  2572.045993 252957.3279 2.57 0.25 0.007% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

262 GR1320002 SCISPA 9130  Δάση οξυάς της 
Asperulo-Fagetum 

 41.13 

Fagus 
sylvatica,Galium 

odoratum 
Fagus sylvatica  651.435355 21507.67197 0.65 0.02 0.001% 

263 GR1320002 SCISPA 9130  Δάση οξυάς της 
Asperulo-Fagetum 

 41.13 
Fagus 

sylvatica,Galium 

odoratum 
Fagus sylvatica  6595.209083 912839.3813 6.6 0.91 0.025% 

264 GR1320002 SCISPA 9130  Δάση οξυάς της 
Asperulo-Fagetum 

 41.13 
Fagus 

sylvatica,Galium 
odoratum 

Fagus sylvatica  14562.15369 2270895.546 14.56 2.27 0.062% 

265 GR1320002 SCISPA 9130  Δάση οξυάς της 

Asperulo-Fagetum 
 41.13 

Fagus 
sylvatica,Galium 

odoratum 
Fagus sylvatica  22620.71913 3033043.164 20.79 2.01 0.055% 

266 GR1320002 SCISPA 9130  Δάση οξυάς της 
Asperulo-Fagetum 

 41.13 
Fagus 

sylvatica,Galium 
odoratum 

Fagus sylvatica  8793.757915 1551179.052 8.16 1.45 0.040% 

267 GR1320002 SCISPA 9140  

Μεσευρωπαϊκά 
υποαλπικά δάση 
οξυάς με Acer και 

Rumex arifolius 

 41.15 
Fagus 

sylvatica,Euphorbia 
amygdaloides 

Fagus sylvatica  6601.074345 674290.6173 6.6 0.67 0.018% 

268 GR1320002 SCISPA 9140  

Μεσευρωπαϊκά 
υποαλπικά δάση 
οξυάς με Acer και 

Rumex arifolius 

 41.15 
Fagus 

sylvatica,Euphorbia 
amygdaloides 

Fagus sylvatica  2927.758626 287299.3787 2.93 0.29 0.008% 

269 GR1320002 SCISPA 91M0  
Δάση δρυός με 

Quercus cerris και 
Quercus petraea 

 41.76 

Quercus 
cerris,Pteridium 

aquilinum 
Quercus cerris  8255.279814 714684.4497 8.26 0.71 0.019% 

270 GR1320002 SCISPA 91M0  
Δάση δρυός με 

Quercus cerris και 

Quercus petraea 

 41.76 
Quercus 

cerris,Pteridium 

aquilinum 
Quercus cerris  16668.68599 3270718.108 16.67 3.27 0.090% 

271 GR1320002 SCISPA 91M0  
Δάση δρυός με 

Quercus cerris και 
Quercus petraea 

 41.76 
Quercus 

cerris,Pteridium 
aquilinum 

Quercus cerris  1189.195486 57710.54399 1.19 0.06 0.002% 

272 GR1320002 SCISPA 91M0  
Δάση δρυός με 

Quercus cerris και 
Quercus petraea 

 41.76 
Quercus 

cerris,Pteridium 
aquilinum 

Quercus cerris  4218.22941 217823.1809 4.22 0.22 0.006% 

273 GR1320002 SCISPA 91M0  
Δάση δρυός με 

Quercus cerris και 
Quercus petraea 

 41.76 
Quercus 

cerris,Pteridium 
aquilinum 

Quercus cerris  957.357956 36016.26595 0.96 0.04 0.001% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

274 GR1320002 SCISPA 9250  Δάση δρυός με 
Quercus trojana 

 41.78 

Quercus 
trojana,Quercus 

pubescens 
Quercus trojana  1278.906367 58568.88677 1.28 0.06 0.002% 

275 GR1320002 SCISPA 9250  Δάση δρυός με 
Quercus trojana 

 41.78 
Quercus 

trojana,Quercus 

pubescens 
Quercus trojana  1592.105455 58614.61844 1.59 0.06 0.002% 

276 GR1320002 SCISPA 925A  

Δάση οστρυάς, 
ανατολικού 

γαύρου και μεικτά 

θερμόφιλα δάση 

 41.8 
Carpinus 

orientalis,Quercus 
pubescens 

Carpinus orientalis  3732.284064 194994.3827 3.73 0.19 0.005% 

277 GR1320002 SCISPA 9270  
Ελληνικά δάση 
οξυάς με Abies 

borisii-regis 

 41.1A 
Abies borisii-
regis,Fagus 

sylvatica 
Abies borisii-regis  10132.09794 1797668.998 10.13 1.8 0.049% 

278 GR1320002 SCISPA 9270  
Ελληνικά δάση 
οξυάς με Abies 

borisii-regis 

 41.1A 
Abies borisii-
regis,Fagus 

sylvatica 
Abies borisii-regis  7836.08272 1001519.454 7.84 1 0.027% 

279 GR1320002 SCISPA 9270  
Ελληνικά δάση 
οξυάς με Abies 

borisii-regis 

 41.1A 
Abies borisii-
regis,Fagus 

sylvatica 
Abies borisii-regis  1152.818904 32145.90941 1.15 0.03 0.001% 

280 GR1320002 SCISPA 9270  
Ελληνικά δάση 
οξυάς με Abies 

borisii-regis 

 41.1A 

Abies borisii-
regis,Fagus 

sylvatica 
Abies borisii-regis  26047.8687 5069436.824 26.05 5.07 0.139% 

281 GR1320002 SCISPA 9270  
Ελληνικά δάση 
οξυάς με Abies 

borisii-regis 

 41.1A 
Abies borisii-
regis,Fagus 

sylvatica 
Abies borisii-regis  7359.027796 1020018.756 7.36 1.02 0.028% 

282 GR1320002 SCISPA 9270  
Ελληνικά δάση 
οξυάς με Abies 

borisii-regis 

 41.1A 
Abies borisii-
regis,Fagus 

sylvatica 
Abies borisii-regis  9259.126559 1705557.771 7.8 1.51 0.041% 

283 GR1320002 SCISPA 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 

Pinus 
nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  2570.100542 181792.8064 1.18 0.06 0.002% 

284 GR1320002 SCISPA 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 

Pinus 
nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  1474.156949 36375.216 1.47 0.04 0.001% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

285 GR1320002 SCISPA 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  875.443003 28746.92327 0.88 0.03 0.001% 

286 GR1320002 SCISPA 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  804.299338 21847.40869 0.8 0.02 0.001% 

287 GR1320002 SCISPA 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  12133.98223 1856654.571 9.72 1.63 0.045% 

288 GR1320002 SCISPA 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  13741.59662 2106499.837 13.74 2.11 0.058% 

289 GR1320002 SCISPA 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  2258.378471 201525.8044 2.26 0.2 0.005% 

290 GR1320002 SCISPA 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  1404.733967 57124.89028 1.4 0.06 0.002% 

291 GR1320002 SCISPA 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  21475.22255 7096256.835 21.48 7.1 0.194% 

292 GR1320002 SCISPA 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 
aquilinum 

Pinus nigra  3157.270148 337615.0147 3.16 0.34 0.009% 

293 GR1320002 SCISPA 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 
aquilinum 

Pinus nigra  1841.537054 83456.71061 1.84 0.08 0.002% 

294 GR1320002 SCISPA 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 
aquilinum 

Pinus nigra  2746.743349 284215.6043 2.33 0.19 0.005% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

295 GR1320002 SCISPA 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  5580.565502 917904.6922 3.12 0.3 0.008% 

296 GR1320002 SCISPA 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  48817.82886 10898225.67 48.82 10.9 0.298% 

297 GR1320002 SCISPA 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  3238.824375 368976.3339 2.3 0.21 0.006% 

298 GR1320002 SCISPA 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  13673.85738 2578537.672 13.03 2.55 0.070% 

299 GR1320002 SCISPA 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus 

nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  6827.554509 1243381.97 6.83 1.24 0.034% 

300 GR1320002 SCISPA 8140  
Λιθώνες της 
Ανατολικής 
Μεσογείου 

 61.41 

Geranium 
subcaulescens,Thy

mus teucrioides 

Geranium 
subcaulescens 

 2175.67499 62405.57556 2.18 0.06 0.002% 

301 GR1320002 SCISPA 1062  Εγκαταλελειμμένες 
καλλιέργειες 

     35823.59039 3516113.536 33.85 3.37 0.092% 

302 GR1320002 SCISPA 6230  

Χλοώδεις 
διαπλάσεις με 

Nardus, ποικίλων 
ειδών, σε πυριτικά 
υποστρώματα των 

ορεινών ζωνών 
(και των 

ημιορεινών ζωνών 
της ηπειρωτικής 

Ευρώπης) 

 35.1 
Festuca 

varia,Luzula spicata 
Festuca varia  171793.2457 71616502.79 86.49 23.4 0.641% 

303 GR1320002 SCISPA 9130  Δάση οξυάς της 
Asperulo-Fagetum 

 41.13 
Fagus 

sylvatica,Neottia 

nidus-avis 
Fagus sylvatica  62276.75879 12870237.29 62.28 12.87 0.352% 

304 GR1320002 SCISPA 9130  Δάση οξυάς της 

Asperulo-Fagetum 
 41.13 

Fagus 
sylvatica,Galium 

odoratum 
Fagus sylvatica  41346.27345 9975765.437 0.99 0.05 0.001% 
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Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 
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Είδη 
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προστατευόμενης 
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προστατευόμενης 
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Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

305 GR1320002 SCISPA 9130  Δάση οξυάς της 
Asperulo-Fagetum 

 41.13 

Fagus 
sylvatica,Neottia 

nidus-avis 
Fagus sylvatica  30103.29542 4838247.49 30.1 4.84 0.133% 

306 GR1320002 SCISPA 91M0  
Δάση δρυός με 

Quercus cerris και 

Quercus petraea 

 41.76 
Quercus 

cerris,Pteridium 

aquilinum 
Quercus cerris  37856.2533 4147513.741 26.54 2.02 0.055% 

307 GR1320002 SCISPA 91M0  
Δάση δρυός με 

Quercus cerris και 
Quercus petraea 

 41.76 
Quercus 

cerris,Pteridium 
aquilinum 

Quercus cerris  11250.87126 981508.9238 11.25 0.98 0.027% 

308 GR1320002 SCISPA 91M0  
Δάση δρυός με 

Quercus cerris και 
Quercus petraea 

 41.76 
Quercus 

cerris,Pteridium 
aquilinum 

Quercus cerris  44959.24403 13453899.87 21.09 4.59 0.126% 

309 GR1320002 SCISPA 9250  Δάση δρυός με 
Quercus trojana 

 41.78 
Quercus 

trojana,Quercus 
pubescens 

Quercus trojana  78579.64723 7811662.663 60.48 5.33 0.146% 

310 GR1320002 SCISPA 9250  Δάση δρυός με 
Quercus trojana 

 41.78 

Quercus 
trojana,Quercus 

pubescens 
Quercus trojana  15537.83162 1828419.839 15.54 1.83 0.050% 

311 GR1320002 SCISPA 9250  Δάση δρυός με 
Quercus trojana 

 41.78 
Quercus 

trojana,Quercus 

pubescens 
Quercus trojana  18616.93526 3182903.981 8.96 1.15 0.031% 

312 GR1320002 SCISPA 9250  Δάση δρυός με 
Quercus trojana 

 41.78 
Quercus 

trojana,Quercus 
pubescens 

Quercus trojana  66508.54927 13885696.15 5.7 0.64 0.018% 

313 GR1320002 SCISPA 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 

Pinus 
nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  65087.83156 19812173.44 49.28 16.46 0.451% 

314 GR1320002 SCISPA 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 

Pinus 
nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  63629.52467 13672673.37 63.63 13.67 0.374% 

315 GR1320002 SCISPA 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 

Pinus 
nigra,Pteridium 

aquilinum 
Pinus nigra  25862.21152 6097357.015 25.6 5.59 0.153% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

316 GR1320002 SCISPA 4090  

Ενδημικά ορεινά 
μεσογειακά χέρσα 

εδάφη με 
ακανθώδεις 

θάμνους 

 31.7 
Daphne 

oleoides,Juniperus 
communis sp. nana 

Daphne oleoides  37922.03354 8556729.759 35.26 8.21 0.225% 

317 GR1330001 SCI 7230  Αλκαλικοί χαμηλοί 

τυρφώνες 
 54.2 

Carex 
paniculata,Scirpoid

es holoschoenus 
Carex paniculata  326.217707 5414.187216 0.33 0.01 0.000% 

318 GR1330001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus nigra,Buxus 

sempervirens 
Pinus nigra  13939.24162 1571611.168 2.7 0.24 0.007% 

319 GR1330001 SCI G628 91M0 

Ορο-Μεσογειακά 
λιβάδια (Ononido-

Rosmarinetea) 

Δάση δρυός με 
Quercus cerris και 
Quercus petraea 

34.7 

Teucrium 
chamaedrys,Thym

us longicaulis 

Teucrium 
chamaedrys 

Quercus 
pubescens 

1056.809634 32850.33872 1.06 0.03 0.001% 

320 GR1330001 SCI 4090 91M0 

Ενδημικά ορεινά 
μεσογειακά χέρσα 

εδάφη με 
ακανθώδεις 

θάμνους 

Δάση δρυός με 
Quercus cerris και 
Quercus petraea 

31.7 

Buxus 
sempervirens,Junip

erus communis 

ssp. nana 

Buxus 
sempervirens 

Quercus 
pubescens 

837.617187 14917.40338 0.84 0.01 0.000% 

321 GR1330001 SCI 6170  

Ασβεστούχοι 
αλπικοί και 
υποαλπικοί 

λειμώνες 

 36.41 
Koeleria 

cristata,Thymus 

longicaulis 
Koeleria cristata  1718.371439 91903.36703 1.72 0.09 0.002% 

322 GR1330001 SCI 6170  

Ασβεστούχοι 
αλπικοί και 
υποαλπικοί 

λειμώνες 

 36.41 
Koeleria 

cristata,Thymus 

longicaulis 
Koeleria cristata  586.441155 9158.722848 0.59 0.01 0.000% 

323 GR1330001 SCI 62A0  

Ανατολικές υπο-
Μεσογειακές 

ξηρές χλοώδεις 
διαπλάσεις 

(Scorzonetalia 

villosae) 

 34.75 
Festuca 

valesiaca,Alyssum 

murale 
Festuca valesiaca  998.708451 18008.44338 1 0.02 0.001% 

324 GR1330001 SCI 925A  

Δάση οστρυάς, 
ανατολικού 

γαύρου και μεικτά 

θερμόφιλα δάση 

 41.8 

Ostrya 
carpinifolia,Fraxinu

s ornus 
Ostrya carpinifolia  358.04706 8146.537174 0.36 0.01 0.000% 

325 GR1330001 SCI 9270  
Ελληνικά δάση 
οξυάς με Abies 

borisii-regis 

 41.1A 
Abies borisii-

regis,Acer 
hyrcanum 

Abies borisii-regis  4953.553879 390830.7727 4.23 0.35 0.010% 
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α/α Κωδικός τόπου Κατηγορία Κωδικός βιοτόπου Μεικτοί βιότοποι 
Ονομασία 
βιοτόπου 

Ονομασία 
βιοτόπου (2) 

CORINE 91 Είδη 
Είδη 

τομέας 1 
Είδη 

τομέας 2 

Συνολική 
περίμετρος 

προστατευόμενης 
περιοχής (μ.) 

Συνολική έκταση 
προστατευόμενης 

περιοχής (τ.μ.) 

Περίμετρος  εντός 
περιοχής μελέτης 

χλμ. 

Έκταση εντός 
περιοχής μελέτης  

τ.χλμ. 

Ποσοστό κάλυψης 
επί της συνολικής 

έκτασης % 

326 GR1330001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus nigra,Buxus 

sempervirens 
Pinus nigra  628.531808 17946.24411 0.63 0.02 0.001% 

327 GR1330001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus nigra,Buxus 

sempervirens 
Pinus nigra  1240.820976 93121.20895 1.24 0.09 0.002% 

328 GR1330001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus nigra,Abies 

borisii-regis 
Pinus nigra  934.046836 27421.64747 0.93 0.03 0.001% 

329 GR1330001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus nigra,Abies 

borisii-regis 
Pinus nigra  2103.170367 86475.23362 0.3 0 0.000% 

330 GR1330001 SCI 9530  

(Υπο-)μεσογειακά 
πευκοδάση με 

ενδημικά 
μαυρόπευκα 

 42.66 
Pinus nigra,Abies 

borisii-regis 
Pinus nigra  446.603256 9778.980162 0.45 0.01 0.000% 

331 GR1330001 SCI 4090 91M0 

Ενδημικά ορεινά 
μεσογειακά χέρσα 

εδάφη με 
ακανθώδεις 

θάμνους 

Δάση δρυός με 
Quercus cerris και 
Quercus petraea 

31.7 

Buxus 
sempervirens,Junip

erus communis 
ssp. nana 

Buxus 

sempervirens 

Quercus 

pubescens 
4232.78582 193875.2182 4.23 0.19 0.005% 

332 GR1330001 SCI 925A  

Δάση οστρυάς, 
ανατολικού 

γαύρου και μεικτά 
θερμόφιλα δάση 

 41.8 

Ostrya 
carpinifolia,Fraxinu

s ornus 
Ostrya carpinifolia  26199.69198 4662186.868 11.3 0.93 0.025% 

             1806.81 272.99 7.475% 
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