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ΤίΤί είναιείναι τατα ΕΕ..ΙΙ..ΑΑ.. ; (; (αα))

““ΜελέτηΜελέτη ΕκτίµησηςΕκτίµησης ΠεριβαλλοντικώνΠεριβαλλοντικών ΕπιπτώσεωνΕπιπτώσεων
((EE..II..AA.) .) είναιείναι µιαµια δραστηριότηταδραστηριότητα πουπου σκοπεύεισκοπεύει στονστον νανα
προβλέπειπροβλέπει καικαι νανα εντοπίζειεντοπίζει τιςτις επιπτώσειςεπιπτώσεις στοστο βίοβίο--γαιογαιο--
φυσικόφυσικό περιβάλλονπεριβάλλον, , στηνστην υγείαυγεία καικαι ευηµερίαευηµερία τουτου
ανθρώπουανθρώπου απόαπό προτεινόµεναπροτεινόµενα έργαέργα, , προγράµµαταπρογράµµατα, , 
νοµοθεσίεςνοµοθεσίες καικαι πολιτικήπολιτική καικαι στοστο νανα ερµηνεύειερµηνεύει καικαι νανα
µεταδίδειµεταδίδει πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια αυτέςαυτές τιςτις επιπτώσειςεπιπτώσεις. . ΕίναιΕίναι
δηλαδήδηλαδή, , µιαµια µελέτηµελέτη έρευναςέρευνας πουπου επεξεργάζεταιεπεξεργάζεται καικαι
αξιολογείαξιολογεί τιςτις αναµενόµενεςαναµενόµενες συνέπειεςσυνέπειες µιαςµιας επέµβασηςεπέµβασης
στοστο περιβάλλονπεριβάλλον, , πρινπριν τηντην υλοποίησηυλοποίηση τηςτης””

RR..ΕΕ. . MunnMunn
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ΠώςΠώς προέκυψανπροέκυψαν τατα ΕΕ..ΙΙ..ΑΑ. . ;; ((αα))

�� ηθικήηθική υποχρέωσηυποχρέωση απέναντιαπέναντι στηστη φύσηφύση καικαι τοτο περιβάλλονπεριβάλλον

�� ανάγκηανάγκη δηµιουργίαςδηµιουργίας κανόνωνκανόνων καικαι γίνουνγίνουν νοµοθεσίαςνοµοθεσίας γιαγια διαφύλαξηδιαφύλαξη
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος

�� ΝόµοςΝόµος στιςστις ΗΠΑΗΠΑ ((ΙανουαρίουΙανουαρίου τουτου 1970 )1970 )απόαπό τηντην ΕθνικήΕθνική ΕπιτροπήΕπιτροπή
ΠολιτικήςΠολιτικής ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος ((ΝΕΡΑΝΕΡΑ) : ) : ««τατα θέµαταθέµατα τωντων σχέσεωνσχέσεων
ανθρώπουανθρώπου--περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος δενδεν µπορείµπορεί νανα αντιµετωπίζονταιαντιµετωπίζονται
περιπτωσιακάπεριπτωσιακά καικαι πρόχειραπρόχειρα αλλάαλλά απαιτούναπαιτούν µιαµια σοβαρήσοβαρή καικαι
ολοκληρωµένηολοκληρωµένη νοµικήνοµική κάλυψηκάλυψη»»

�� ΣτηνΣτην ΕλλάδαΕλλάδα, , τατα θέµαταθέµατα πουπου αναφέρονταιαναφέρονται στηνστην αποκατάστασηαποκατάσταση τουτου
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος χρονολογούνταιχρονολογούνται απόαπό τοτο 1971 1971 στονστον ΜεταλλευτικόΜεταλλευτικό
ΚώδικαΚώδικα

�� ΤοΤο ΣύνταγµαΣύνταγµα τουτου 1975 1975 µεµε δύοδύο σηµαντικάσηµαντικά τουτου άρθραάρθρα, , τοτο ΆρθροΆρθρο 24 24 
καικαι 117 117 καθιστάκαθιστά τοτο περιβάλλονπεριβάλλον καικαι τηντην προστασίαπροστασία τουτου ωςως µίαµία απόαπό
τιςτις σηµαντικέςσηµαντικές υποχρεώσειςυποχρεώσεις τουτου ΚράτουςΚράτους
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2. 2. ΠώςΠώς προέκυψανπροέκυψαν τατα ΕΕ..ΙΙ..ΑΑ. . ;; ((ββ))

�� ΟιΟι δύοδύο ΝόµοιΝόµοι πουπου ακολουθούνακολουθούν οο ΝΝ998/79 998/79 καικαι ΝΝ947/79 947/79 
αναφέρονταιαναφέρονται στηνστην προστασίαπροστασία τωντων δασώνδασών καικαι δασικώνδασικών
εκτάσεωνεκτάσεων

�� υποχρέωσηυποχρέωση σύνταξηςσύνταξης ΜελετώνΜελετών ΠεριβαλλοντικώνΠεριβαλλοντικών
ΕπιπτώσεωνΕπιπτώσεων ((ΜΠΕΜΠΕ) ) πρινπριν απόαπό κάθεκάθε επέµβασηεπέµβαση σταστα δάσηδάση

�� ΤοΤο 1986 1986 ψηφίζεταιψηφίζεται οο ΝΝ1680/86 1680/86 ««περίπερί προστασίαςπροστασίας τουτου
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος»» συνοδεύεισυνοδεύει µίαµία µακράµακρά σειράσειρά ΠροεδρικώνΠροεδρικών
∆ιαταγµάτων∆ιαταγµάτων ((περίπουπερίπου 60) 60) καικαι ΑποφάσεωνΑποφάσεων

�� ηη ∆ιάσκεψη∆ιάσκεψη τουτου ΡίοΡίο τοτο 1992 1992 συµπεριέλαβεσυµπεριέλαβε στηνστην AgendaAgenda
21 21 όρουςόρους πουπου επιβάλουνεπιβάλουν τηντην διερεύνησηδιερεύνηση τωντων
περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών επιπτώσεωνεπιπτώσεων καικαι τητη λήψηλήψη όλωνόλων τωντων
προληπτικώνπροληπτικών µέτρωνµέτρων αποφυγήςαποφυγής αλλοιώσεωναλλοιώσεων καικαι
καταστροφώνκαταστροφών στοστο περιβάλλονπεριβάλλον αλλάαλλά καικαι αποκατάστασηαποκατάσταση
ότανόταν οιοι καταστροφέςκαταστροφές αυτέςαυτές επισυµβαίνουνεπισυµβαίνουν..
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ΠώςΠώς προέκυψανπροέκυψαν τατα ΕΕ..ΙΙ..ΑΑ. . ;; ((γγ))

�� ΗΗ οδηγίαοδηγία ΕΟΚΕΟΚ 337/85 337/85 προσαρµόζεταιπροσαρµόζεται στοστο εθνικόεθνικό δίκαιοδίκαιο

�� οιοι διάφορεςδιάφορες δραστηριότητεςδραστηριότητες ταξινοµούνταιταξινοµούνται σεσε ΚατηγορίεςΚατηγορίες

σπουδαιότηταςσπουδαιότητας καικαι µεγέθουςµεγέθους επιπτώσεωνεπιπτώσεων

�� δηµιουργούνταιδηµιουργούνται σαφείςσαφείς προδιαγραφέςπροδιαγραφές σύνταξηςσύνταξης ΜελετώνΜελετών γιαγια τοντον

έλεγχοέλεγχο τωντων ενδεχόµενωνενδεχόµενων επιπτώσεωνεπιπτώσεων

�� καθορίζονταικαθορίζονται οιοι διαδικασίεςδιαδικασίες αδειοδότησηςαδειοδότησης γιαγια τηντην εκτέλεσηςεκτέλεσης ενόςενός

έργουέργου µεµε τηντην αποδοχήαποδοχή τουτου κοινούκοινού

��ΗΗ οδηγίαοδηγία 97/11 97/11 βελτιώνειβελτιώνει τηντην 337/85 337/85 µεµε τηντην προσθήκηπροσθήκη καικαι

άλλωνάλλων κατηγοριώνκατηγοριών έργωνέργων καικαι δράσεωνδράσεων καικαι εισάγειεισάγει

υποχρεωτικάυποχρεωτικά τιςτις διαδικασίεςδιαδικασίες τουτου scopingscoping καικαι screeningscreening

��ΝΝ.3010/2002 .3010/2002 καθορίζεικαθορίζει τοτο σκοπόσκοπό καικαι τοτο περιεχόµενοπεριεχόµενο ΠΠΕΑΠΠΕΑ

καικαι ΜΠΕΜΠΕ ώστεώστε νανα υπάρξειυπάρξει ΕΠΟΕΠΟ καικαι νανα υλοποιηθείυλοποιηθεί ηη

συγκεκριµένησυγκεκριµένη δραστηριότηταδραστηριότητα
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΕΚΤΙΜΗΣΗ & & 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ((ΠΠΕΑΠΠΕΑ))
ΈργοΈργο: : 

««ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣΣ ΣΤΑΘΜΟΣΤΑΘΜΟΣΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, , ΙΣΧΥΟΣΙΣΧΥΟΣ 99,77599,775 kWkW»»

ΘέσηΘέση::

««ΑΠΕΡΑΤΕΣΑΠΕΡΑΤΕΣ»», , ΟΙΤΥΛΟΟΙΤΥΛΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣΛΑΚΩΝΙΑΣ -- ΝΟΜΟΥΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΝοµοθεσίαΝοµοθεσία::
ΦΕΚΦΕΚ 663/26 663/26 ΜαΐουΜαΐου 2006, 2006, περίπερί ««∆ιαδικασίας∆ιαδικασίας
ΠροκαταρκτικήςΠροκαταρκτικής ΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικής ΕκτίµησηςΕκτίµησης καικαι
ΑξιολόγησηςΑξιολόγησης ((ΠΠ..ΠΠ..ΕΕ..ΑΑ.) .) καικαι ΈγκρισηςΈγκρισης ΠεριβαλλοντικώνΠεριβαλλοντικών
ΌρωνΌρων ((ΕΕ..ΠΠ..ΟΟ.) .) έργωνέργων ««ΑνανεώσιµωνΑνανεώσιµων ΠηγώνΠηγών ΕνέργειαςΕνέργειας»»
((ΑΑ..ΠΠ..ΕΕ.),.),
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ΠεριεχόµεναΠεριεχόµενα µελέτηςµελέτης σύµφωνασύµφωνα µεµε τοτο νόµονόµο::

1.0 1.0 ΕισαγωγήΕισαγωγή

2.0 2.0 ΠεριγραφήΠεριγραφή ΈργουΈργου

3.0 3.0 ΣτόχοςΣτόχος, , σηµασίασηµασία, , αναγκαιότητααναγκαιότητα καικαι οικονοµικάοικονοµικά στοιχείαστοιχεία τουτου έργουέργου ––

ΣυσχέτισήΣυσχέτισή τουτου µεµε άλλαάλλα έργαέργα

4.0 4.0 ΠεριγραφήΠεριγραφή ΕναλλακτικώνΕναλλακτικών ΛύσεωνΛύσεων

5.0 5.0 ΚατάστασηΚατάσταση ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος

6.0 6.0 ΚατΚατ’’ αρχήναρχήν ΕκτίµησηΕκτίµηση καικαι ΑξιολόγησηΑξιολόγηση τωντων ΠεριβαλλοντικώνΠεριβαλλοντικών
ΕπιπτώσεωνΕπιπτώσεων ((κυρίωςκυρίως έργουέργου καικαι συνοδώνσυνοδών αυτούαυτού µεµε εκτίµησηεκτίµηση τωντων
αθροιστικώναθροιστικών καικαι συνεργιστικώνσυνεργιστικών επιπτώσεωνεπιπτώσεων

7.0 7.0 ΚατευθύνσειςΚατευθύνσεις γιαγια τηντην ΑντιµετώπισηΑντιµετώπιση τωντων ΠεριβαλλοντικώνΠεριβαλλοντικών
ΕπιπτώσεωνΕπιπτώσεων

8.0 8.0 ΕκτίµησηΕκτίµηση τωντων ∆υσκολιών∆υσκολιών πουπου αναµένεταιαναµένεται νανα προκύψουνπροκύψουν κατάκατά τηντην
εκπόνησηεκπόνηση τηςτης ΜΜ..ΠΠ..ΕΕ..

9.0 9.0 ΑπαιτούµενεςΑπαιτούµενες ΒασικέςΒασικές ΜελέτεςΜελέτες

10.0 10.0 ΧάρτεςΧάρτες –– ΣχέδιαΣχέδια
88

Χάρτης 1: Χάρτης Προσανατολισµού

Θέση Οίτυλο
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1.2 1.2 ΟµάδαΟµάδα ΜελέτηςΜελέτης::

�� ΑκριβήΑκριβή ΛέκαΛέκα, , MScMSc ΤοπογράφοςΤοπογράφος –– ΠεριβαλλοντολόγοςΠεριβαλλοντολόγος, , κάτοχοςκάτοχος
µελετητικούµελετητικού πτυχίουπτυχίου ΑΑ’’ τάξεωςτάξεως στιςστις κατηγορίεςκατηγορίες 16 16 καικαι 27.27.

�� ΣπύροςΣπύρος ΨαρρόςΨαρρός , , ΠεριβαλλοντολόγοςΠεριβαλλοντολόγος ΜηχΜηχ//κόςκός

�� ΚώσταςΚώστας ΚασσιόςΚασσιός , , ∆ρ∆ρ ∆ασολόγος∆ασολόγος -- ΚαθΚαθ. . ΕΕ..ΜΜ..ΠΠ. . 

�� ΓιώργοςΓιώργος ∆ηµητρίου∆ηµητρίου, , MSc MSc ΓεωλόγοςΓεωλόγος

�� ΛουκάςΛουκάς ΛαλιώτηςΛαλιώτης, , ΗλεκτρολόγοςΗλεκτρολόγος ΜηχΜηχ//κόςκός NorthEasternNorthEastern / / StanfordStanford

�� ΚατερίναΚατερίνα ΧρηστίδηΧρηστίδη, , MScMSc ΟικονοµολόγοςΟικονοµολόγος ΤεχνικήςΤεχνικής ΚατεύθυνσηςΚατεύθυνσης
ΜΙΤΜΙΤ

�� ΚώσταςΚώστας ΛέκαςΛέκας, , MScMSc ΜηχανολόγοςΜηχανολόγος ΜηχανικόςΜηχανικός
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2.0 2.0 ΠεριγραφήΠεριγραφή ΈργουΈργου

�� ΗΗ εγκατεστηµένηεγκατεστηµένη ισχύςισχύς τουτου θαθα είναιείναι 99.775 99.775 KKWpWp ((KiloKilowatt watt ppeak) eak) καικαι αναµένεταιαναµένεται

νανα παράγειπαράγει περίπουπερίπου 160.000 160.000 kkWWhh καθαρήκαθαρή ενέργειαενέργεια ετησίωςετησίως στηνστην έξοδοέξοδο τουτου

αντιστροφέααντιστροφέα ((InverterInverter) ) αφούαφού θαθα είναιείναι εγκατεστηµέναεγκατεστηµένα σεσε trackerstrackers..

Σχήµα 1: Φωτοβολταϊκά πλαίσια σε trackers
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3.0 3.0 ΣτόχοςΣτόχος, , σηµασίασηµασία, , αναγκαιότητααναγκαιότητα καικαι οικονοµικάοικονοµικά στοιχείαστοιχεία
τουτου έργουέργου –– ΣυσχέτισήΣυσχέτισή τουτου µεµε άλλαάλλα έργαέργα

�� ΤαΤα ΦωτοβολταϊκάΦωτοβολταϊκά συστήµατασυστήµατα µαςµας δίνουνδίνουν τηντην δυνατότηταδυνατότητα νανα καλυφθείκαλυφθεί ηη ανάγκηανάγκη σεσε

ενέργειαενέργεια καικαι ηη ανάγκηανάγκη νανα προστατευτείπροστατευτεί τοτο περιβάλλονπεριβάλλον

Πίνακας 3.1 : « Εκλυόµενοι Ρύποι σε gr ανά ηλιακή KWh» 

Αποφυγή εκλυόµενων ρύπων (σε gr) ανά ηλιακή κιλοβατώρα 
(λαµβάνοντας υπ' όψη και τις απώλειες του δικτύου) Υποκατάσταση 

CO2 SO2 NOX ΡΜ10 

Λιγνίτη 1.482 1-1,8 1,17-1,23 1,1 

Πετρελαίου 
(χαµηλού θείου) 

830 3,5 1,5 0,34 

Φυσικού αερίου 475 0,017 0,6 - 

Μέσου 
ενεργειακού 

µείγµατος χώρας 
1.062 

CO2: διοξείδιο του άνθρακα, SO2: διοξείδιο του θείου NOx: οξείδια 

του αζώτου, ΡΜ10: µικροσωµατίδια 
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Οι λόγοι για την προώθηση της Φ/Β τεχνολογίας, της έρευνας και των εφαρµογών στην 

Ελλάδα συνοψίζονται ως ακολούθως: 

• Αξιοποίηση µιας εγχώριας και ανανεώσιµης πηγής ενέργειας που είναι σε αφθονία, µε 

συµβολή στην ασφάλεια παροχής ενέργειας. 

• Υποστήριξη του τουριστικού τοµέα για ανάπτυξη φιλική προς το περιβάλλον και 

οικολογικό τουρισµό, ιδιαίτερα στα νησιά. Η ενεργειακή εξάρτηση των νησιωτικών 

σταθµών παραγωγής ενέργειας από το πετρέλαιο και το τεράστιο κόστος µεταφοράς της, 

έχουν άµεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, στην τουριστική 

ανάπτυξη και στο κόστος παραγωγής ενέργειας, το οποίο τελικώς χρεώνεται η ∆ΕΗ. 

• Ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου τις ώρες των µεσηµβρινών αιχµών, όπου τα Φ/Β 

παράγουν το µεγάλο µέρος ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο που 

παρατηρείται έλλειψη ή πολύ υψηλό κόστος ενέργειας. 
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• Μείωση των απωλειών του δικτύου, µε την παραγωγή ενέργειας στον τόπο της 

κατανάλωσης, ελάφρυνση των γραµµών και χρονική µετάθεση των επενδύσεων στο 

δίκτυο. 

• Περιορισµός του ρυθµού ανάπτυξης νέων κεντρικών σταθµών ισχύος συµβατικής 

τεχνολογίας. Συµβολή στη µείωση των διακοπών ηλεκτροδότησης λόγω υπερφόρτωσης 

του δικτύου ∆ΕΗ. 

• Σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και κάθε µορφής εισαγόµενη ενέργεια και 

εξασφάλιση της παροχής ενέργειας µέσω αποκεντρωµένης παραγωγής. 

• Κοινωνική προσφορά του παραγωγού / καταναλωτή και συµβολή στην αειφόρο 

ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής και προστασία του περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα και 

στην περιφέρεια. 

• Ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων µε σηµαντική συµβολή σε αναπτυξιακούς και 

κοινωνικούς στόχους. 

• Ανάπτυξη της Ελληνικής Βιοµηχανίας Φ/Β Συστηµάτων µε άριστες προοπτικές για πλήρη 

κάλυψη της Ελληνικής αγοράς και εξαγωγικές δραστηριότητες. ∆ηµιουργία νέων θέσεων 

εργασίας και ανάπτυξη Ελληνικής τεχνογνωσίας. Εκτίµηση 2004: 2 βιοµηχανίες για 

κατασκευή Φ/Β, 3 ΜΜΕ για ανάπτυξη ηλεκτρονικών ισχύος και 3 µονάδες παραγωγής 

µπαταριών για Φ/Β εφαρµογές. 

• Προώθηση των στόχων της Ε.Ε. και του Kyoto σχετικά µε τη µείωση των αερίων ρύπων 

και τη διείσδυση των ΑΠΕ στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή, σε ποσοστό 20% έως το 

2010. 

1414

4.0 4.0 ΠεριγραφήΠεριγραφή ΕναλλακτικώνΕναλλακτικών ΛύσεωνΛύσεων

�� 4.1 4.1 ΕναλλακτικήΕναλλακτική ΛύσηΛύση ΑΑ’’ –– ΧωροθέτησηΧωροθέτηση σεσε άλληάλλη θέσηθέση

�� ΚαταλληλότηταΚαταλληλότητα φυσικώνφυσικών µεταβλητώνµεταβλητών τηςτης περιοχήςπεριοχής πουπου σχετίζονταισχετίζονται µεµε τηντην
τοποθέτησητοποθέτηση ΦΦ//ΒΒ πάνελπάνελ όπωςόπως µορφολογίαµορφολογία καικαι σύστασησύσταση εδαφώνεδαφών, , 
προσανατολισµόςπροσανατολισµός αγροτεµαχίουαγροτεµαχίου, , µικροκλίµαµικροκλίµα κκ..αα..

�� ΙδιοκτησιακόΙδιοκτησιακό καθεστώςκαθεστώς τωντων γειτονικώνγειτονικών τωντων εγκαταστάσεωνεγκαταστάσεων καικαι συναίνεσηςσυναίνεσης
τωντων κατοίκωνκατοίκων τηςτης περιοχήςπεριοχής..

�� ΕλαχιστοποίησηΕλαχιστοποίηση τωντων πιθανώνπιθανών επιπτώσεωνεπιπτώσεων στοστο φυσικόφυσικό καικαι ανθρωπογενέςανθρωπογενές
περιβάλλονπεριβάλλον ((όπωςόπως βλάστησηβλάστηση, , πανίδαπανίδα, , ανάγλυφοανάγλυφο, , τοπίοτοπίο τηςτης περιοχήςπεριοχής
εγκατάστασηςεγκατάστασης κλπκλπ) ) τηςτης περιοχήςπεριοχής..

�� 4.2 4.2 ΕναλλακτικήΕναλλακτική ΛύσηΛύση ΒΒ’’ –– ΕπιλογήΕπιλογή άλλουάλλου τύπουτύπου ΦΦ//ΒΒ
ΓεννητριώνΓεννητριών

�� ΧρήσηΧρήση σταθερώνσταθερών βάσεωνβάσεων µεµε µονοκρυσταλικάµονοκρυσταλικά πάνελπάνελ ώστεώστε νανα γίνειγίνει καικαι
µικρότερηµικρότερη ηη κάλυψηςκάλυψης τηςτης εκτάσεωςεκτάσεως

�� ΧρήσηΧρήση νέωννέων καικαι πιοπιο εξελιγµένωνεξελιγµένων τύπωντύπων ΦΦ//ΒΒ πλαισίωνπλαισίων
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5.0 5.0 ΚατάστασηΚατάσταση ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος

5.1 5.1 ΚλιµατολογικάΚλιµατολογικά καικαι βιοκλιµατικάβιοκλιµατικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά

∆ιάγραµµα 5.1: Οµβροθερµικό διάγραµµα Bagnouls - Gaussen µετεωρολογικού

σταθµού Kαλαµάτας 1616

5.2 Εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά
5.2.1 Εδάφη

Χάρτης 5.1: Απόσπασµα Εδαφολογικού χάρτη της Λακωνίας µε την ευρύτερη περιοχή του έργου κλίµακας

1:50.000 (πηγή: Ι.∆.Ε.)
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5.2 Εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά
5.2.2 Γεωλογία

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ

Χάρτης 5.2: Απόσπασµα Γεωλογικού χάρτη της Λακωνίας µε την ευρύτερη περιοχή του έργου κλίµακας

1:50.000 (πηγή: Ι.Γ.Μ.Ε.) 1818

5.2 Εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά
5.2.3 Τεκτονικά

Χάρτης 5.3 : Χάρτης Σεισµικής Επικινδυνότητας

1919

5.3 Φυσικό Περιβάλλον (Χλωρίδα + Πανίδα)
5.3.1 Χλωρίδα (επικρατέστερος τύπος βλάστησης) – περιοχές NATURA

Χάρτης 5.4: Περιοχές NATURA 2000 Νότιας; Ελλάδας. (Η περιοχή του έργου βρίσκεται νοτιότερα του

GR2540006) 2020

5.4 Ανθρωπογενές περιβάλλον
5.4.1 Χρήσεις Γης



2121

5.4.2 ∆οµηµένο περιβάλλον – Κάτοικοι
5.4.3 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον

5.4.4 Κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον – Τεχνικές υποδοµές
•Α’γενής-Β’γενής-Γ’γενής Τοµείς
•Τεχνική υποδοµή (Οδικό ∆ίκτυοΘαλάσσιες µεταφορές, Αεροπορικές µεταφορές, 
Σιδηροδροµικό δίκτυο,Αποχέτευση - ∆ιαχείριση Απορριµµάτων-Ύδρευση, Ενέργεια

5.4.5 Πιέσεις στο περιβάλλον από άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες
5.4.6 Ατµοσφαιρικό περιβάλλον
5.4.7 Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες
5.4.8 Επιφανειακά και υπόγεια νερά
5.5 Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος – Μηδενική λύση
Επί της ουσίας, συνεπώς, η τάση εξέλιξης του περιβάλλοντος τείνει προς την υποβάθµιση και
καθορίζεται από την ένταση της εγκατάλειψης της υπαίθρου.
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6.0 Κατ’ αρχήν Εκτίµηση και Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κυρίως
έργου και συνοδών αυτού µε εκτίµηση των αθροιστικών και συνεργιστικών
επιπτώσεων)

6.1 Μη βιοτικά χαρακτηριστικά
6.1.1 Κλιµατολογικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά
6.1.2 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά
6.1.3 Εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά

6.2 Φυσικό περιβάλλον
6.2.1 Επιπτώσεις στη βλάστηση – βιότοπους
6.2.1 Επιπτώσεις στην πανίδα.................

....................................
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7.0 Κατευθύνσεις για την Αντιµετώπιση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

7.1 Μέτρα αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης

• Συχνή διαβροχή των περιοχών εκχωµάτωσης και επιχωµάτωσης 

• Συχνή διαβροχή και κάλυψη τυχόν προϊόντων εκσκαφής και κατά το δυνατόν 

συντοµότερη µεταφορά τους σε περιοχή του οδικού άξονα ή της περιοχής 

εγκατάστασης όπου θα επαναχρησιµοποιηθούν ή σε περιοχές µε τα 

κατάλληλα χαρακτηριστικά για την υποδοχή τους. 

• Κάλυψη των οχηµάτων µεταφοράς τυχόν προϊόντων εκσκαφής και υλικών 

κατασκευής 

• Αποφυγή της διασποράς των άχρηστων υλικών, σκουπιδιών κλπ. στις 

παρακείµενες περιοχές µε την οργάνωση κατάλληλων συνεργείων αποκοµιδής 

• Οι εγκαταστάσεις του εργοταξίου εγκατάστασης που εκπέµπουν σκόνη θα 

πρέπει να ευρίσκονται σε µεγάλη απόσταση από κατοικίες και γενικότερα 

δοµηµένο αστικό περιβάλλον, γεγονός που εξυπακούεται λόγω της 

ικανοποιητικής απόστασης της θέσης του έργου από τους υφιστάµενους 

οικισµούς 

• Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κ.λπ.) στην 

περιοχή του έργου 

• Παρακολούθηση της εφαρµογής των παραπάνω µέτρων αντιρύπανσης 
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7.2 Μέτρα αντιµετώπισης των επιπτώσεων στο έδαφος και το υπέδαφος

• Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση υλικού που έχει εξορυχτεί σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, εφόσον είναι κατάλληλο, για την παρασκευή σκυροδέµατος, 

κατασκευή επιχωµάτων και άλλων κατασκευών. 

• Επιπλέον απαιτούµενα υλικά για την κατασκευή του έργου µπορούν να 

εξασφαλισθούν µόνο από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία. 

• Οι εκσκαφές που θα πραγµατοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως 

αναγκαίες, προκειµένου να κατασκευασθεί το έργο σύµφωνα µε τους όρους 

της παρούσας, τους εν ισχύει κανονισµούς και τα εδαφοτεχνικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου. 

• ∆εν επιτρέπονται εκσκαφές πέραν των αναγκαίων όπως περιγράφηκαν 

παραπάνω, προκειµένου να εξασφαλιστεί επιπλέον υλικό για επιχώµατα, 

παρασκευή σκυροδέµατος κ.λ.π. 

• Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και µηχανήµατα, 

λάδια, παντός είδους ενέµατα κ.λ.π.  θα συλλέγονται και θα αποµακρύνονται 

από το χώρο του έργου, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

• Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να αποµακρυνθεί µετά το πέρας των 

εργασιών. 

• Η απόθεση τυχόν ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής, θα γίνει σε θέσεις που 

δεν επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, που δεν είναι δασικές και 

θα απέχουν τουλάχιστον 250 m από τα όρια οικισµών, κτισµάτων, 

νεκροταφείων. Σε κάθε περίπτωση θα λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή 

παράσυρσης των αποτιθέµενων υλικών από βροχοπτώσεις.  
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7.4 Μέτρα αντιµετώπισης των επιπτώσεων στη χλωρίδα και την πανίδα

7.5 Αντιµετώπιση ηχορύπανσης

• Υποχρέωση του κύριου του έργου και του κατασκευαστή είναι να εφαρµόσει 

το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για την προστασία από το θόρυβο κατά την 

κατασκευή. 

• Μέση ενεργειακή στάθµη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων 

ορίζονται τα 65 dB(A) του δείκτη Leq/12ωρο. 

• Θέσπιση και τήρηση του ενός κώδικα περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα 

περιλαµβάνει: 

7.6 Μέτρα αντιµετώπισης επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον

� Για όλες τις εργασίες που προβλέπονται στη µελέτη απαιτείται η συνεργασία µε 

τους αρµόδιους φορείς. 

� Θα απασχολούνται κατά προτίµηση άτοµα από τους γύρω οικισµούς για την 

κάλυψη των αναγκών των έργων κατασκευής και λειτουργίας σε εργατοτεχνικό 

προσωπικό και προσωπικό φύλαξης. 

� Κατά την κατασκευή του έργου θα εξασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία των 

οχηµάτων προς και από τις κατοικηµένες περιοχές. 
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7.7 Γενικά συµπεράσµατα

1. Βρίσκεται σε ικανή απόσταση από οικισµούς 

2. Τα ενδιαιτήµατα στην περιοχή της επέµβασης δεν είναι αξιόλογα και δεν 

παρουσιάζεται αξιόλογη πανίδα. 

3. Η περιοχή κάλυψης βρίσκεται εντός ιδιόκτητης έκτασης και η συνολική 

επιφάνεια δεν θα ξεπεράσει τα 4.500 m
2
. 

4. Το έργο προσφέρει ήπιας µορφής ενέργεια χωρίς να προκαλεί ρύπανση µε την 

λειτουργία του. 

5. ∆εν υπάρχει ουσιαστική αισθητική υποβάθµιση του τοπίου λόγω της 

µηδαµινής καθ’ ύψος ανάπτυξης του έργου. 

6. Υπάρχει βασικό οδικό δίκτυο πρόσβασης και δεν θα χρειαστούν έργα 

οδοποιίας. 


