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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

1.1 Συνοπτική περιγραφή έργου 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υποβάλλεται στο πλαίσιο του 

έργου «Πολεοδομική Μελέτη για την ανάπτυξη ακινήτου στη θέση Αρταβάνη 
(Ερημίτης) της περιοχής Αγίου Στεφάνου Νήσου Κέρκυρας», ώστε να τύχει 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης και να καθοριστούν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την 

εγκατάσταση και λειτουργία «Παραθεριστικού Τουριστικού Χωριού» εντός 

ακινήτου στην θέση «Αρταβάνη» στην χερσόνησο του Ερημίτη (ανατολικά της 

Κασσιώπης), της Τοπικής Κοινότητας Σινιών, Δημοτικής Ενότητας Κασσωπαίων, 

Δήμου Κέρκυρας, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Η περιοχή του ακινήτου ευρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Νήσου Κέρκυρας, 

στους πρόποδες του Παντοκράτορα που είναι το υψηλότερο όρος του νησιού και 

καλύπτεται από πλούσια βλάστηση δημιουργώντας ένα παρθένο περιβάλλον 

εξαιρετικής φυσικής ποιότητας και ομορφιάς. Η συνολική έκταση είναι 

παραθαλάσσια, με μήκος ακτογραμμής περίπου 725 m. 

Το μέγεθος του οικοπέδου είναι περίπου 498.658m2 και ευρίσκεται στην 

βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας, στην χερσόνησο του Ερημίτη, απέναντι από την 

Αλβανική ακτογραμμή της πόλεως των Αγίων Σαράντα. 

Η Πολεοδομική Μελέτη ακολουθεί το εγκεκριμένο ΕΣΧΑΔΑ «Μελέτη Ειδικού 

Χωροταξικού Σχεδίου Αξιοποίησης Ακινήτου: Περιοχή Ερημίτη Κασσιώπης Νήσου 

Κέρκυρας» όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2013 και σύμφωνα 

με το οποίο η έκταση κατηγοριοποιήθηκε σαν χρήση στην γενική κατηγορία 

«Παραθεριστικό – Τουριστικό Χωριό». Από την περιοχή ανάπτυξης εξαιρείται η 

περιοχή, στην οποία προβλέπεται να μεταφερθεί το υφιστάμενο Ναυτικό Οχυρό. 

Η προς ανάπτυξη έκταση έχει πολυγωνικό σχήμα και αποτελείται από επιμέρους 

πολύγωνα, που διακόπτονται από επαρχιακές οδούς. Η μορφολογία του εδάφους 

παρουσιάζει έντονες κλίσεις και η απόσταση από την γραμμή αιγιαλού μέχρι το 

ανώτερο εσωτερικό όριο είναι περίπου 800m. Στο υψηλότερο σημείο της τοποθεσίας 

ευρίσκεται ένας ανεμόμυλος, που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέος. Δεν υπάρχουν 

συγκεκριμένοι περιοριστικοί όροι για την αποκατάστασή του. 
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Η έκταση είναι σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή και η προσέγγιση 

σε αυτήν πραγματοποιείται από την επαρχιακή οδό που συνδέει την πόλη της 

Κέρκυρας με την Κασσιώπη και το τοπικό οδικό δίκτυο, που συνδέει την επαρχιακή 

οδό με τον οικισμό του Αγίου Στεφάνου. 

Το προτεινόμενο παραθεριστικό - τουριστικό χωριό προτείνεται να κατασκευαστεί 

εντός έκτασης 175.724,48 m2. Από την εν λόγω έκταση, σύμφωνα με την έγκριση του 

ΕΣΧΑΔΑ του ακινήτου, δύναται να πολεοδομηθεί το 50%. Σύμφωνα με το 

προτεινόμενο έργο θα πολεοδομηθούν 87.863,09 m2 (<50%, ήτοι 87.863,55 m2), τα 

οποία χωρίζονται σε τρία τμήματα, στα οποία θα οικοδομηθούν τα ακόλουθα: 

• Τομέας ΖΙ-Α: 10.217,66 m2 με 22 κατοικίες 

• Τομέας ΖΙ-Β: 8.308,18 m2 με 32 κτίρια (71 διαμερίσματα) + 7.280 m2 

Ξενοδοχείο 

• Τομέας ΖΙ-Γ: 9.325,01 m2 με 30 κατοικίες 

Το σύνολο της δόμησης ανέρχεται σε 35.130,85m2 (< 35.145,14m2), από τα οποία 

27.850,85 m2 καταλαμβάνουν οι κατοικίες και 7.280m2 το ξενοδοχείο. 

Οι όροι δόμησης ανά τομέα παρουσιάζονται στον πίνακα 1-1. 

Πίνακας 1-1: Όροι δόμησης ανά τομέα 

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ Αρτιότητα Μέγιστος 
Σ.Δ. 

Μέγιστη 
Κάλυψη Μέγιστο Ύψος  Επιτρεπόμενος 

Όγκος 

Α 

Σύμφωνα με την 
απεικονιζόμενη Ο.Γ. 

(μέγεθος Ο.Τ.) 

0,25 50% 7,5 +2,0 m στέγη 

Κατά Ν.Ο.Κ. Β 0,55 50% 
10,5 +2,0 m στέγη 
(≤ 20% συνολικής 

δόμησης) 

C 0,50 50% 
10,5 +2,0 m στέγη 
(≤ 20% συνολικής 

δόμησης) 

Ο.Γ.: Οικοδομική Γραμμή, Ο.Τ.: Οικοδομικό Τετράγωνο, Σ.Δ.: Συντελεστής Δόμησης 

 

Λαμβάνοντας σταθερότυπο 1 κάτοικο ανά 30m2 κατοικίας και 180 κλίνες 

ξενοδοχείου, ο πληθυσμός αιχμής του παραθεριστικού τουριστικού χωριού ανέρχεται 

σε 1.108 κατοίκους. Συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού λειτουργίας (το οποίο 

δεν μπορεί να εκτιμηθεί επακριβώς στην παρούσα φάση, καθώς δεν έχουν 
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οριστικοποιηθεί οι εμπορικές χρήσεις εντός του ακινήτου) οι κάτοικοι-χρήστες δεν θα 

ξεπερνούν σε καμία περίπτωση τους 1.300. 

Επιπλέον, όπως προβλέπεται και από το ΕΣΧΑΔΑ, προτείνεται να κατασκευαστούν 

λιμενικές εγκαταστάσεις αναψυχής (τουριστική λιμενική εγκατάσταση) στο 

βορειοανατολικό άκρο του ακινήτου, δυναμικότητας 57 σκαφών. 

Η τουριστική λιμενική εγκατάσταση θα καταλαμβάνει θαλάσσια επιφάνεια 38 στρ., 

ενώ η λιμενολεκάνη θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 10,5 στρ. Η είσοδος θα έχει 

άνοιγμα 30m και χωροθετείται στο νοτιοανατολικό τμήμα της λιμενικής 

εγκατάστασης. 

Πλωτές ή ελαφριές, αναστρέψιμες κατασκευές προτείνονται για την αξιοποίηση της 

παραλίας και της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης. 

Συνολικά το Παραθεριστικό – Τουριστικό Χωριό θα περιλαμβάνει: 

• Ξενοδοχείο 5 αστέρων, δυναμικότητας 180 κλινών. 

• Τουριστικές Κατοικίες (84 κατοικίες με 123 διαμερίσματα). 

• Eστιατόριο, μπαρ-καφέ, μικρά καταστήματα κλπ. 

• Ανάδειξη και αξιοποίηση διατηρητέου ανεμόμυλου. 

• Τουριστική λιμενική εγκατάσταση, δυναμικότητας 57 σκαφών. 

• Εσωτερικό οδικό δίκτυο πρόσβασης στα επιμέρους τμήματα της επένδυσης και 

χώρους στάθμευσης. 

• Εγκατάσταση Εξυγίανσης Νερού (Αφαλάτωσης), δυναμικότητας 600m3/day. 

• Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), δυναμικότητας 300m3/day. 

• Ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης και συλλογής ομβρίων. 

• Δίκτυο άρδευσης και πυρόσβεσης. 

• Δίκτυο Μ/Τ, με πέντε (5) υποσταθμούς. 

• Δίκτυο οπτικών ινών. 

• Έργα αναβάθμισης και προστασίας της δασικής έκτασης και των μικρών 

υγροτόπων (π.χ. μονοπάτια, θέσεις θέας και ανάπαυσης, σήμανση κλπ). 

Η τουριστική λιμενική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει: 
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• Κτίριο γραφείων διοίκησης / αναψυκτηρίου με υπαίθριο χώρο (πέργκολα) / 

χώρων υγιεινής. 

• Θέσεις στάθμευσης οχημάτων. 

• Υπαίθρια ζώνη αναψυχής. 

• Ζώνες πρασίνου. 

• Φυλάκιο εισόδου. 

• Σταθμός καυσίμων 

Κατ’ απαίτηση και του Διατάγματος Έγκρισης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής 

Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου με την ονομασία «Κασσιώπη Κέρκυρας» στην 

περιοχή Ερημίτης της Κασσιώπης Κέρκυρας (ΦΕΚ ΑΑΠΘ/406/15.11.2013) κατά τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των κτιριακών έργων προτείνονται συστήματα 

ανάπτυξης «πράσινων κτιρίων», όπου αυτό είναι εφικτό με σκοπό: 

• Την εξοικονόμηση ενέργειας σε παθητικό (βιοκλιματικός σχεδιασμός, μονώσεις, 

ψυχρά υλικά, σκιάσεις κλπ) και ενεργητικό επίπεδο (εξοπλισμός υψηλής 

απόδοσης, «έξυπνο» σύστημα ενεργειακής διαχείρισης στο συγκρότημα του 

Ξενοδοχείου, δυνατότητα χρήσης φυσικού αέρα στα συστήματα κλιματισμού, 

λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας κλπ). 

• Την ορθολογική χρήση του νερού με άρδευση μέσω του βιολογικού 

καθαρισμού και αξιοποίηση των όμβριων υδάτων μέσω μερικής συλλογής τους 

σε κατάλληλες δεξαμενές. 

• Διαχείριση όλων των ειδών των αποβλήτων (κατασκευών, απόβλητα χρήσης 

κλπ) ανάλογα με την νομοθεσία με σκοπό την μέγιστη επαναξιοποίησή τους και 

ανακύκλωσή τους. 

Παράλληλα, επιδιώκονται: 

• Η διατήρηση της ευρωστίας των φυσικών οικοσυστημάτων, η αντιπυρική 

προστασίας, καθώς και η ανασύσταση ή εμπλουτισμός του φυσικού 

περιβάλλοντος στα σημεία υποβάθμισης. 

• Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων μέσω διαχωρισμού στην πηγή και 

μεθόδους χωριστής συλλογής και διάθεσης ώστε να ευνοείται η ανακύκλωση. 

• Η αξιοποίηση των «πράσινων αποβλήτων» (π.χ. από εργασίες πρασίνου). 
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• Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων με τοπική μονάδα βιολογικού καθαρισμού. 

Επιπλέον, βιοκλιματικές τεχνολογίες όπως η παροχή φυσικού αερισμού, συστήματα 

δροσισμού (νυχτερινός δροσισμός, ανεμιστήρες οροφής, διαμπερής αερισμός), 

αυξημένη θερμομόνωση (10 εκ.) στα κτίρια, συλλογή του βρόχινου ύδατος και 

ενεργειακά αποδοτικές Η/Μ εγκαταστάσεις (ηλιακά πανέλα, φωτοβολταϊκά πανέλα) 

προτείνονται από κοινού με άλλα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. 

Το έργο θα κατασκευαστεί σε τρεις φάσεις, χρονικής διάρκειας 5 ετών η κάθε μία, 

αρχής γενομένης από το Ξενοδοχείο και τις κατοικίες του Τομέα ΖΙ-Β, τα έργα και 

δίκτυα υποδομής (οδικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης – 

πυρόσβεσης, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, σταθμός αφαλάτωσης, δίκτυο 

Μέσης Τάσης κλπ) και τα έργα διαχείρισης, προστασίας και αναβάθμισης της 

δασικής έκτασης του ακινήτου (μονοπάτια, θέσεις θέας κλπ). Η δεύτερη φάση θα 

περιλαμβάνει την τουριστική λιμενική εγκατάσταση, τις κατοικίες του Τομέα ΖΙ-Α και 

τα συμπληρωματικά δίκτυα υποδομής (επιπλέον δεξαμενές σταθμού αφαλάτωσης 

και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων). Η Τρίτη φάση θα περιλαμβάνει τις 

κατοικίες του Τομέα ΖΙ-Γ. 

Σε ότι αφορά την λειτουργία της επένδυσης, οι ανάγκες σε νερό εκτιμώνται σε 

600m3/day, τα επεξεργαζόμενα λύματα σε 300m3/day και οι ενεργειακές ανάγκες σε 

2.500KW. 

Πλησιέστεροι οικισμοί στα όρια του ακινήτου είναι προς τα νότια ο παραθαλάσσιος 

οικισμός του Αγ. Στεφάνου Σινιών, σε απόσταση περίπου 150m, προς τα νοτιοδυτικά 

το Καρυώτικο, σε απόσταση περίπου 700m, προς τα νοτιοδυτικά ο παραδοσιακός 

οικισμός του Κρέμιθα, σε απόσταση περίπου 1.500m και στα δυτικά ο επίσης 

παραθαλάσσιος οικισμός της Κασσιόπης, σε απόσταση περίπου 2.000m. 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση (περίπου 8km) από την 

πλησιέστερη περιοχή Natura 2000 GR2230001 «Λιμνοθάλασσα Αντινίωτη» στα 

βορειοδυτικά. 

Στην ευρύτερη περιοχή της έκτασης, απαντώνται, στα νότια όρια του ακινήτου, το 

συμπεριλαμβανόμενο στη Βάση Δεδομένων του ερευνητικού προγράμματος 

«ΦΙΛΟΤΗΣ» Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) «Όρμος και Χερσόνησος 
Αγ. Στεφάνου» (κωδ ΑΤ1011039) μικρό μέρος του οποίου εντοπίζεται εντός των 

ορίων του ακινήτου και στα βόρεια, βορειοανατολικά και δυτικά οι κηρυγμένοι μικροί 
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νησιωτικοί υγρότοποι (ΠΔ ΦΕΚ ΑΑΠ229/2012) «Λίμνη Άκολη» (κωδ. 

Υ222KER031), «Βρωμολίμνη» (κωδ. Υ222KER030) και «Έλος Ερημίτη 
(Σαβούρα)» (κωδ. Υ222KER032) αντίστοιχα, οι οποίοι εντοπίζονται εκτός των ορίων 

του ακινήτου. 

Σε μεγαλύτερες αποστάσεις εντοπίζονται το ΤΙΦΚ «Χερσόνησος Κασσιόπης 

(Κασσώπη)» (κωδ ΑΤ1011040) σε απόσταση 2 km προς τα Βορειοδυτικά και τα 

ΤΙΦΚ «Ακρωτήρι και όρμος Καλάμι» (κωδ. ΑΤ1011036), «Ακρωτήρι και Όρμος 

Κουλούρας» (κωδ. ΑΤ1011037) και «Ακρωτήρι και Όρμος Κερασιάς» (κωδ. 

ΑΤ1011038) προς τα Νότια. 

Εκτός από τον διατηρητέο Ανεμόμυλο, στο υψηλότερο σημείο εντός της έκτασης του 

ακινήτου, πλησιέστερος κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος είναι το Κάστρο της 

Κασσιώπης σε απόσταση περίπου 2,5 km στα δυτικά. Ο εν λόγω διατηρητέος 

ανεμόμυλος προβλέπεται να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του 

προτεινόμενου έργου. 

Η περιοχή του ακινήτου είναι διαχωρισμένη σε δασικές (Ζώνη ΙΙ ΕΣΧΑΔΑ) και 

αγροτικές/χορτολιβαδικές (Ζώνη Ι ΕΣΧΑΔΑ) εκτάσεις σύμφωνα με Πράξη 

Χαρακτηρισμού της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας (Πράξη Τελεσιδικίας υπ’ αριθμ. Α.Π. 

3849/3844/4.6.2008). Ένα μεγάλο τμήμα της δασικής έκτασης έχει κυρηχθεί 

αναδασωτέο (υπ’ αριθμ. ΔΔ/2912/23.10.1990) μετά την μεγάλη πυρκαγιά του 1990. 

Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις δόμησης περιορίζονται εντός των αγροτικών 

εκτάσεων της Ζώνης Ι του εγκεκριμένου ΕΣΧΑΔΑ του ακινήτου. Εντός της Ζώνης ΙΙ 

προβλέπονται έργα προστασίας, διαχείρισης και αναβάθμισης της δασικής έκτασης 

(π.χ. μονοπάτια, σήμανση, θέσεις θέας) καθώς και συνοδά έργα κοινής ωφέλειας της 

επένδυσης όπως μέρος του οδικού δικτύου και των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, 

άρδευσης – πυρόσβεσης, Μέσης Τάσης της Δ.Ε.Η., οπτικών ινών, καθώς και 

εγκαταστάσεις όπως η μονάδα βιολογικού καθαρισμού, η μονάδα αφαλάτωσης και 

ένας υποσταθμός Μ/Τ. 

Το νέο οδικό δίκτυο θα έχει συνολικό μήκος 5 km. Εντός του παραθεριστικού 

τουριστικού χωριού προβλέπονται τέσσερις (4) χώροι στάθμευσης για την 

εξυπηρέτηση των κατοίκων-χρηστών και επισκεπτών, καθώς και τέσσερις (4) θέσεις 

συλλογής και αποκομιδής αστικών απορριμμάτων από τα απορριμματοφόρα του 

Δήμου Κέρκυρας (οι κάδοι θα βρίσκονται στους χώρους στάθμευσης). Οι χώροι 

στάθμευσης περιλαμβάνουν 79 θέσεις για το ξενοδοχείο, 200 θέσεις για επισκέπτες 



 

NERCO-Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ  

 
 

EN ISO 9001:2008 
No. : 0108175 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία 
Παραθεριστικού – Τουριστικού Χωριού στη θέση «Αρταβάνη» (Ερημίτης), 

Τ.Κ. Σινιών, Δ.Ε. Κασσωπαίων, Δ. Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας 

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Έκδοση: 02/19-01-15 Αναθεωρεί την: 01/03-12-14 14.PER.MPE.14 Σελίδα: 10 από 88 

 

και 1 θέση ανά 100 – 250m2 κατοικίας (σε κατοικίες εμβαδού > 550m2 προβλέπονται 

και 3 θέσεις). 

Σε ότι αφορά εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, στον οικισμό του Αγ. Στεφάνου 

υπάρχει Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού (Ισοδύναμου Πληθυσμού 120 κατοίκων), 

ενώ στην Κασσιόπη υπάρχει υπο κατασκευή μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Οι εν 

λόγω μονάδες δεν θα επιβαρυνθούν, καθώς η επεξεργασία των λυμάτων του 

προτεινόμενου έργου θα γίνει με την τοπική μονάδα βιολογικού καθαρισμού εντός 

του ακινήτου, δυναμικότητας 300m3/ημέρα (ΙΠ 1.108). 

Σε ότι αφορά την ύδρευση στην περιοχή, υπάρχει δίκτυο το οποίο αντιμετωπίζει 

προβλήματα επάρκειας κατά τους θερινούς μήνες. Προς επίλυση του προβλήματος, 

βρίσκεται σε φάση κατασκευής μονάδα αφαλάτωσης, δυναμικότητας 1.000m3/ημέρα, 

στην θέση «Βραχλερή Κασσιόπης» σε απόσταση περίπου 2km δυτικά του ακινήτου. 

Το προτεινόμενο έργο δεν θα επιβαρύνει το υδατικό ισοζύγιο της περιοχής καθώς θα 

διαθέτει μονάδα αφαλάτωσης, δυναμικότητας 600m3/ημέρα, η οποία δύναται να 

καλύψει τις ανάγκες του Παραθεριστικού Τουριστικού Χωριού. 

Δεν υπάρχει εγκατάσταση διάθεσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην 

ευρύτερη περιοχή μελέτης της Δ.Ε. Κασσωπαίων, με αποτέλεσμα τα αστικά 

απορρίματα να μεταφέρονται στο ΚΔΑΥ και το ΧΥΤΑ Τεμπλονίου. Το προτεινόμενο 

έργο θα διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα διαλογής των στερεών απορριμμάτων. 

Επίσης, στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου προβλέπεται η κατασκευή δικτύου 

Μ/Τ της ΔΕΗ και δικτύου οπτικών ινών για την εξυπηρέτηση του χωριού. 

Σε ότι αφορά τα ρέματα της περιοχής, αυτά αποτελούν χαμηλές γραμμές απορροής 

ομβρίων υδάτων (μισγάγγειες) και δεν απαιτείται οριοθέτησή τους. Στο πλαίσιο 

σχεδιασμού του οδικού δικτύου έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης 

απορροής των ομβρίων, καθώς και αντιπλημμυρικά μέτρα (π.χ. αντιμετώπιση 

υπερχείλισης μισγαγγειών). 

 

1.2 Συνοπτική περιγραφή Προγράμματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και 
Παρακολούθησης 

Στο πλαίσιο της ΜΠΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του εγκεκριμένου ΕΣΧΑΔΑ 

(άρθρο 3, παρ. 2 Διατάγματος – ΦΕΚ 406ΑΑΠ/15.11.2013) προτείνεται 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Πρακολούθησης (βλ. 
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κεφ. 11 ΜΠΕ), τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, 

ώστε να καταγράφονται και να παρακολουθούνται όλες οι κρίσιμες περιβαλλοντικοί 

παράμετροι που εξετάσθηκαν στην ΜΠΕ. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης 

(monitoring) θα αποτυπώνονται σε έκθεση η οποία θα υποβάλλεται σε ετήσια βάση. 

Η προτεινόμενη παρακολούθηση (monitoring) στοχεύει στα εξής: 

• Στην ποσοτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων, όπου εντοπίζονται 

οι όποιες δυσμενείς επιπτώσεις. 

• Στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων μέτρων πρόληψης 

και αντιμετώπισης. 

• Στην παρακολούθηση των όποιων δυσμενών επιπτώσεων, ώστε αυτά να είναι 

εντός των επιτρεπόμενων ορίων και στην υλοποίηση διορθωτικών μέτρων 

όπου κρίνεται αναγκαίο. 

• Στην παρακολούθηση της πορείας επίτευξης των επιθυμητών περιβαλλοντικών 

στόχων. 

Ο χαρακτήρας του εξεταζόμενου έργου είναι τέτοιος που καθιστά δύσκολο να 

αποτιμηθούν μεμονωμένα οι επιπτώσεις του έργου. Το σύστημα παρακολούθησης 

πρέπει να εξασφαλίζει ότι: 

• Οι πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές επιδράσεις του έργου θα 

καταγράφονται. 

• Οι επιπτώσεις που δεν έχουν αρχικά προβλεφτεί θα εντοπίζονται εγκαίρως έτσι 

ώστε να λαμβάνονται τα αναγκαία επανορθωτικά μέτρα. 

Για το λόγο αυτό, το προτεινόμενο σύστημα παρακολούθησης, περιλαμβάνει τη 

μέτρηση δεικτών που μπορούν να διασφαλίσουν μια αξιόπιστη σχέση μεταξύ της 

συνολικής εφαρμογής των δράσεων και της πιθανής σημαντικής επίπτωσης που 

παρακολουθείται. 

Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της ΜΠΕ, οι δείκτες παρακολούθησης του 

προτεινόμενου προγράμματος θα αφορούν κυρίως: 

• Την ποιότητα της ατμόσφαιρας, λόγω της έκλυσης αέριων ρύπων του 

θερμοκηπίου (καυσαερίων και αιωρούμενων σωματιδίων) κατά τη φάση 

κατασκευής (κυκλοφορία οχημάτων, εργοταξιακές εργασίες, χρήση 
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μηχανολογικού εξοπλισμού) και τη φάση λειτουργίας (κυκλοφορία οχημάτων, 

συστήματα θέρμανσης κατοικιών). 

• Τα επίπεδα θορύβου, κυρίως κατά τη φάση κατασκευής, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι τα επίπεδα θορύβου δεν ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια. 

• Την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, κυρίως κατά τη 

φάση κατασκευής, αλλά και κατά τη φάση λειτουργίας ώστε να 

παρακολουθείται η ποιότητα των υδάτων της «Βρωμολίμνης». 

• Το θαλάσσιο περιβάλλον, κατά τη φάση λειτουργίας της τουριστικής λιμενικής 

εγκατάστασης. 

• Τoν πληθυσμό της Βίδρας (Lutra lutra) ως απειλούμενο και προστατευόμενο 

θηλαστικό. 

• Τη διαχείριση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών και στερεών 
αστικών αποβλήτων τόσο στη φάση κατασκευής όσο και στη φάση 

λειτουργίας (εξασφάλιση διάθεσης αποβλήτων και τήρησης ορίων ρυπαντικών 

φορτίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία). 

• Την ορθή λειτουργία των τεχνικών υποδομών (παρακολούθηση και συχνή 

συντήρηση) ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται εγκαίρως 

ατυχηματικά φαινόμενα (π.χ. ορθή λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυμάτων και αφαλάτωσης). 

• Το μέγεθος του πλυθυσμού, για την εκτίμηση του αριθμού χρηστών και 

επισκεπτών της προτεινόμενης επένδυσης. 

Κατά τη φάση κατασκευής, το πρόγραμμα παρακολούθησης αφορά: 

• Χρονικούς περιορισμούς εργασιών, για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε 

χλωρίδα, πανίδα και ανθρωπογενές περιβάλλον (π.χ. τουρισμός). 

• Οργάνωση εργοταξιακών χώρων (μέτρα ασφαλείας, περιορισμού ρύπων, ορθή 

χρήση χώρων και υλικών, έλεγχος τήρησης μέτρων). 

• Οργάνωση κυκλοφορίας. 

• Καταγραφή αέριων εκπομπών. 

• Καταγραφή επιπέδων θορύβου. 

• Ανεμπόδιστη επιφανειακή απορροή υδάτων. 
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• Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων. 

Κατά τη φάση λειτουργίας, το πρόγραμμα παρακολούθησης αφορά: 

• Καταγραφή ρύπανσης υδάτων. 

• Διαχείριση υγρών αποβλήτων. 

• Διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

• Καταγραφή δεικτών πληθυσμού 

• Κατάρτιση συγκεντρωτικών πινάκων παρακολούθησης των ανωτέρω 

παραμέτρων. 

Επιπρόσθετα με τα παραπάνω, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας 

της Φύσης θα καταρτιστεί Πρόγραμμα Συστηματικής Παρακολούθησης του 

απειλούμενου και προστατευόμενου θηλαστικού Βίδρα (Lutra lutra), διάρκειας δύο 

(2) ετών με στόχο την επιβεβαίωση της χρήσης των υγροτοπικών οικοσυστημάτων 

της άμεσης περιοχής μελέτης ως ενδιαίτημα. Η παρακολούθηση θα αφορά 

αποκλειστικά τους μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους της περιοχής «Βρωμολίμνη» και 

«Λίμνη Άκολη». 

Επίσης, προτείνεται πρόγραμμα συστηματικής παρακολούθησης και αξιολόγησης 

του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το εν λόγω πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τακτικό 

έλεγχο επιλεγμένων περιβαλλοντικών παραμέτρων / δεικτών και καταγραφή της 

εξέλιξής τους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της λιμενικής εγκατάστασης. 
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2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

2.1 Επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

2.1.1 Φάση Κατασκευής 

Κατά τη φάση κατασκευής θα υπάρχει έκλυση αέριων ρύπων (καυσαερίων και 

αιωρούμενων σωματιδίων) από: 

• την κυκλοφορία των οχημάτων, 

• τις χωματουργικές εργασίες και 

• την χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Γενικά, το σύνολο των προτεινόμενων έργων δεν θα επιφέρει καμία μεταβολή στην 

κίνηση του αέρα, την υγρασία ή τη θερμοκρασία, άρα επί της ουσίας η προτεινόμενη 

επένδυση δεν αναμένεται να έχει επίδραση στο κλίμα ή στα βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής. 

2.1.2 Φάση Λειτουργίας 

Κατά τη φάση λειτουργίας, αναμένεται μικρής κλίμακας έκλυση αερίων ρύπων στην 

ατμόσφαιρα λόγω: 

• της αύξησης της κυκλοφορίας οχημάτων στην περιοχή, 

• της κίνησης των σκαφών της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης και 

• την χρήση θέρμανσης εντός των κατοικιών κυρίως κατά την χειμερινή περίοδο. 

Λόγω όμως της θέσης του ακινήτου (αμφιθεατρική χωροθέτηση, γειτνίαση με 

θάλασσα κλπ) δεν αναμένεται συσσώρευση ρύπων και κατ’επέκταση η επένδυση 

δεν αναμένεται να επηρρεάσει τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής. 

 

2.2 Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Το τοπίο στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν παρουσιάζει πολλές εναλλαγές από τη 

διαφοροποίηση του ανάγλυφου και της κάλυψης γης. Στο τοπίο της ευρύτερης 

περιοχής κυριαρχούν γεωργικές και θαμνώδεις εκτάσεις. Ο χώρος των 
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εγκαταστάσεων αποτελεί κηρυγμένη αγροτική/χορτολιβαδική έκταση, ενώ θα 

απαιτηθούν εργασίες επέμβασης, λόγω των κλίσεων της περιοχής. 

Εκτός των νότιων ορίων του ακινήτου εντοπίζεται το Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού 

Κάλλους «Όρμος και Χερσόνησος Αγ. Στεφάνου». 

2.2.1 Φάση Κατασκευής 

Το παραθεριστικό – τουριστικό χωριό θα αναπτυχθεί σε μία επιφάνεια 87.863,09m2. 

Η κατασκευή του προτεινόμενου έργου επηρεάζει το ανάγλυφο και τη μορφολογία 

του εδάφους εξαιτίας των μεταβολών που θα προκληθούν και σχετίζονται με τις 

αναγκαίες εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, οδοποιίας, εκσκαφών 

για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των τεχνικών υποδομών. 

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις, θα ακολουθούν την φυσική γραμμή του αναγλύφου 

ελαχιστοποιώντας τις επεμβάσεις σε αυτό. 

Συμπερασματικά, κατά τη φάση κατασκευής του έργου, αναμένεται υποβάθμιση της 

αισθητικής του τοπίου, κυρίως λόγω της εισαγωγής εγκαταστάσεων στο φυσικό 

περιβάλλον της περιοχής. Επίσης, το προτεινόμενο έργο αναμένεται να επιφέρει 

αύξηση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο οδικό δίκτυο της περιοχής κατά την 

κατασκευή, η οποία αναμένεται να αλλοιώσει περαιτέρω την αισθητική του τοπίου. Οι 

επιπτώσεις του έργου στα μορφολογικά – τοπιολογικά χαρακτηριστικά θα είναι 

αρνητικές. 

Η εν λόγω αισθητική υποβάθμιση θα είναι βραχυχρόνια (όσο διαρκούν τα έργα) και 

δύναται να μετριαστεί με την εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στη συνέχεια 

(ενότητα 3 Μη-Τεχνικής Περίληψης). 

Όσον αφορά τις επιπτώσεις που σχετίζονται με τη τουριστική λιμενική εγκατάσταση, 

αναμένονται μεταβολές της μορφολογίας της ακτής και του πυθμένα, οι οποίες αν και 

μόνιμες περιορίζονται χωρικά στη θέση του έργου και εκτιμώνται ως μικρής 

βαρύτητας. Συνολικά θα καταληφθεί έκταση θαλάσσιου πυθμένα περίπου 9 στρ. και 

έκταση 800 m2 παράκτιας (χερσαίας) έκτασης. 

Συμπερασματικά, η υλοποίηση της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης δεν θα 

προκαλέσει εκτεταμένη μεταβολή των μορφολογικών χαρακτηριστικών της 

παράκτιας περιοχής, ενώ δεν θα παρεμποδίζει τη θέα προς τη θάλασσα ή όποια 

άλλη κοινή θέα. 
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2.2.2 Φάση Λειτουργίας 

Λόγω της μορφολογίας της ευρύτερης περιοχής (π.χ. μεγάλες κλίσεις, θέση 

χερσονήσου στο βορειοανατολικό άκρο του νησιού), το προτεινόμενο έργο στην 

χερσόνησο του ερημίτη θα επηρεάσει αισθητικά τη θέα από τον γειτονικό 

παραθαλάσσιο οικισμό του Αγ. Στεφάνου, όπως συμβαίνει και με το πλήθος 

πολυτελών κατοικιών οι οποίες εντοπίζονται αμφιθεατρικά γύρω από τον εν λόγω 

οικισμό. 

Στον αντίποδα, θα βελτιώσει την κατάσταση του δασικού οικοσυστήματος καθώς 

προβλέπονται επεμβάσεις ανάδειξης και αναβάθμισής του στα πλαίσια της Μελέτης 

Διαχείρισης και Προστασίας της Δασικής Έκτασης του ακινήτου (Παράρτημα ΙV της 

παρούσης), ενώ παράλληλα η προτεινόμενη διαχείριση της δασικής έκτασης θα 

προσφέρει ολοκληρωμένη αντιπυρική προστασία στην περιοχή, προστατεύοντας το 

φυσικό περιβάλλον. 

Το κατά πόσο η ανάδειξη/αναβάθμιση της δασικής έκτασης του ακινήτου μπορεί να 

υπερκαλύψει την αισθητική υποβάθμιση που προκύπτει από την εισαγωγή 

εγκαταστάσεων σε ένα φυσικό τοπίο δεν μπορεί να εκτιμηθεί ποσοτικά. Η 

προσεκτική χωροθέτηση, η κατάλληλη επιλογή υλικών σε όλες τις κατοικίες και 

επιπρόσθετες αισθητικές παρεμβάσεις, όπως δενδροφυτεύσεις κ.ά., δύναται να 

ελαχιστοποιήσουν την αισθητική όχληση. 

Όσον αφορά την τουριστική λιμενική εγκατάσταση, με δεδομένο ότι κάθε επέμβαση 

στην ακτή προκαλεί αναπόφευκτα μία αλλοίωση του φυσικού τοπίου, εκτιμάται ότι 

μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης δεν θα υπάρξει 

υποβάθμιση της αντικειμενικά παραδεκτής αισθητικής του φυσικού τοπίου της 

περιοχής. Επιπροσθέτως, η μικρή κλίμακα, ο περιορισμένος όγκος του έργου και η 

απουσία εκτεταμένων παρεμβάσεων στο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο, σε συνδυασμό 

με το λιτό σχεδιασμό και την υψηλή ποιότητα κατασκευής θα συμβάλλουν στην 

αρμονική ένταξη της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης στο φυσικό και στο υπό 

διαμόρφωση ανθρωπογενές (παραθεριστικό – τουριστικό χωριό) περιβάλλον της 

ευρύτερης περιοχής. 

Τέλος, η παρουσία μικρής κλίμακας λιμενικών υποδομών στην ευρύτερη παράκτια 

περιοχή των ακτών της βορειοανατολικής Κέρκυρας καθιστά τη μορφή της υπό 

εξέταση τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης γνώριμη και κατ’ επέκταση η υλοποίηση 

της δεν θα εισάγει ένα «ξένο» τοπιολογικό χαρακτηριστικό στην περιοχή. 
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Συμπερασματικά, η λειτουργία του παραθεριστικού τουριστικού χωριού 

συμπεριλαμβανομένης της λιμενικής εγκατάστασης, θα προκαλέσει μεν μεταβολή της 

σημερινής εικόνας του φυσικού τοπίου της περιοχής, χωρίς όμως να προκαλέσει μη 

παραδεκτή μεταβολή των τοπιολογικών χαρακτηριστικών της. Το αισθητικό 

αποτέλεσμα που θα προκύψει εκτιμάται ότι θα είναι κοινώς αποδεκτό. 

 

2.3 Επιπτώσεις στην ακτομηχανική δίαιτα της ακτής 

Έπειτα από την εκπόνηση Ακτομηχανικής Μελέτης προέκυψε ότι η ακτή στην 

ευρύτερη περιοχή της προβλεπόμενης τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης είναι 

σταθεροποιημένη παρ’ όλο το υψηλό επίπεδο προσπίπτουσας κυματικής ενέργειας 

(κυρίως από νότια διεύθυνση). Οι μικρομεταβολές του πλάτους της παραλίας που 

καταγράφηκαν στο παρελθόν είναι κατά κύριο λόγο εποχικού χαρακτήρα και 

σχετίζονται με την διεύθυνση των επικρατούντων ανέμων, με αποτέλεσμα διαχρονικά 

η μορφή της ακτής να παραμένει αναλλοίωτη. Η τάση πρόσχωσης και η τάση 

διάβρωσης στην ακτή είναι μικρής κλίμακας και δεν θα προκαλέσει αισθητή μεταβολή 

της μορφολογίας της ακτής. 

Εκτιμάται ότι η υλοποίηση της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης δεν θα επηρεάσει 

ουσιαστικά τη σημερινή δίαιτα της ακτής και κατ’ επέκταση δεν θα αλλοιώσει αισθητά 

τη μορφή της. Η υπολογισθείσα ελαφρώς αυξημένη (σε σχέση με την υφιστάμενη 

κατάσταση) τάση πρόσχωσης στα νότια του έργου και ταυτόχρονα διάβρωσης στην 

ακτή νοτιότερα που θα προκληθεί από την υλοποίηση του έργου, παραμένει μικρής 

κλίμακας και δεν θα προκαλέσει ουσιώδη μεταβολή των χαρακτηριστικών της ακτής. 

 

2.4 Επιπτώσεις στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

2.4.1 Φάση Κατασκευής 

Λόγω της φύσης και της κλίμακας του έργου απαιτούνται έργα θεμελίωσης όλων των 

κτιριακών υποδομών σε σημαντική έκταση του ακινήτου. Είναι προφανές ότι θα 

προκύψουν επιπλέον φορτίσεις στο έδαφος της χερσονήσου. 

Ο Ηωκαινικός ασβεστόλιθος, ο οποίος αποτελεί το μητρικό πέτρωμα και το κυρίαρχο 

γεωτεχνικό στρώμα της περιοχής μελέτης (Preliminary Geotechnical Design Report, 

Edafomichaniki S.A., 2014), θεωρείται ως σταθερός σχηματισμός ακόμη και σε 

έντονες κλίσεις. Παρόλ’ αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις όπου έντονη τοπική διάρρηξη 
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σε συνδυασμό με μη επιθυμητό προσανατολισμό των ασυνεχειών και σημαντικής 

διάβρωσης της βάσης δύναται να προκαλέσει αποκολλήσεις και κατολισθήσεις. 

Σύμφωνα με την Γεωτεχνική Μελέτη είναι επιθυμητή η πραγματοποίηση των 

θεμελιώσεων στον ασυμπίεστο βραχώδη σχηματισμό του Ηωκαινικού ασβεστολίθου, 

μετά την απομάκρυνση οποιουδήποτε επιφανειακού εδάφους. Όλες οι θεμελιώσεις 

θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με πεδιλοδοκούς μετά από μία ισοπεδωτική 

στρώση από συμπαγές σκυρόδεμα (0,10-0,20m). 

Σε ότι αφορά τους εδαφικούς σχηματισμούς, αυτοί απαντώνται κυρίως στις κοίτες 

των ρεμάτων της περιοχής και αποτελούνται από χαλαρά, κοκκώδη υλικά, σάρες και 

προσχώσεις ποικίλου πάχους και φτωχών μηχανικών χαρακτηριστικών. Από το 

προτεινόμενο έργο θα προκληθούν διασπάσεις και μετατοπίσεις του επιφανειακού 

στρώματος του εδάφους. 

Γενικά, οι εδαφικοί αυτοί σχηματισμοί θεωρούνται κατάλληλοι, υπό προϋποθέσεις, 

για την άμεση θεμελίωση των κύριων υποδομών, ιδιαίτερα σε απότομες περιοχές. 

Για μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις, ενδέχεται να απαιτηθούν βαθιές θεμελιώσεις, 

ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων σε περιοχές πλησίον 

των τοπικών ρεμάτων εντός του ακινήτου. 

Επίσης, η πραγματοποίηση εκσκαφικών εργασιών σε χαλαρό εδαφικό υλικό και 

σάρες δύναται να δημιουργήσει φαινόμενα αστάθειας και μικρών κατολισθήσεων. 

Τέλος, σημαντική θα είναι και η φόρτιση στο υφιστάμενο και νέο οδικό δίκτυο με την 

συχνή κυκλοφορία βαρέων οχημάτων (μεταφορείς υλικών και ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού) κατά την φάση κατασκευής. 

Συμπερασματικά, με την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων, το έργο δεν 

αναμένεται να προκαλέσει γεωλογικές μεταβολές ή καταστροφές. Επίσης, δεν θα 

προκαλέσει ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των 

πετρωμάτων. 

Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν μοναδικά γεωλογικά ή φυσικά 

χαρακτηριστικά, και έτσι δεν δημιουργείται κανένας κίνδυνος έκθεσης ανθρώπων ή 

περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές, δεδομένου ότι δεν αναμένονται φαινόμενα 

κατολισθήσεων, καθιζήσεων ή παρόμοιων γεωλογικών καταστροφών. 

Σύμφωνα με την Γεωλογική Μελέτη δεν υπάρχουν μεγάλες νεοτεκτονικές δομές 

ιδιαίτερα ενεργές ή πιθανά ενεργά ρήγματα, στην ακριβή θέση και στην ευρύτερη 
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περιοχή μελέτης. Στην περιοχή μελέτης δεν απαντώνται πρωτεύουσες τεκτονικές 

δομές όπως κύριες ζώνες ρηγμάτων, ωθήσεων και διατμήσεων. 

Σύμφωνα με την Γεωτεχνική Μελέτη, καμία ουσιαστική επίδραση υπόγειου νερού ή 

μόνιμου υδροφόρου ορίζοντα δεν αναμένεται να επηρεάσει τις συνθήκες θεμελίωσης 

όλων των κατασκευών, καθώς δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη υπόγειου νερού. Σαν 

αποτέλεσμα της απουσίας υπόγειου νερού, η πιθανότητα της εδαφικής υγροποίησης 

είναι επίσης πλήρως αμελητέα σε όλες τις περιοχές θεμελίωσης των νέων κτιρίων και 

συνεπώς δεν απαιτείται καμία βελτίωση εδάφους (η μόνη απαίτηση είναι η 

προτεινόμενη στρώση από συμπαγές σκυρόδεμα κάτω από τις πεδιλοδοκούς η 

οποία παρέχει την απαραίτητη ομογενοποίηση των εκσκαφικών επιφανειών). 

Σε ότι αφορά την κατασκευή της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης, αυτή αφορά 

στο θαλάσσιο χώρο και σε ιδιαίτερα μικρό ποσοστό στην παράκτια ζώνη και δεν 

σχετίζεται με επεμβάσεις στη χερσαία περιοχή. Συνεπώς, η υλοποίηση της υπό 

εξέταση εγκατάστασης δεν θα έχει επιπτώσεις στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής. 

Επιπροσθέτως, δεδομένης της μικρής κλίμακας της εγκατάστασης και των 

περιορισμένων αναγκαίων επεμβάσεων στον πυθμένα (έδραση λιμενικών έργων, 

βυθοκόρηση), αλλά και την απουσία ουσιαστικά εκσκαφών στην ακτή, η υλοποίηση 

της υπό εξέταση εγκατάστασης δεν θα έχει επιπτώσεις στα γεωλογικά και τεκτονικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής 

2.4.2 Φάση Λειτουργίας 

Κατά τη φάση λειτουργίας του παραθεριστικού τουριστικού χωριού προκύπτουν 

αρνητικές επιπτώσεις από την συνεχή φόρτιση των εδαφών από τις νέες 

εγκαταστάσεις και την αυξημένη φόρτιση επί του υφιστάμενου και νέου οδικού 

δικτύου, λόγω της αύξησης των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής. 

Οι όποιες φορτίσεις δεν αναμένεται να δημιουργήσουν ασταθείς γεωλογικές 

καταστάσεις. 

Σε ότι αφορά την λειτουργία της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης, δεν 

προκύπτουν επιπτώσεις στα εδαφολογικά, γεωλογικά, και τεκτονικά χαρακτηριστικά 

της περιοχής. 
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2.5 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, στην χλωρίδα και στη πανίδα 

2.5.1 Φάση Κατασκευής 

Από την υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης δεν θίγονται σπάνια 

οικοσυστήματα ή προστατευόμενα είδη φυτών. Η περιοχή επέμβασης δεν ανήκει σε 

κάποια από τις προστατευόμενες περιοχές. Το έργο θα αναπτυχθεί εντός των 

χαρακτηρισμένων αγροτικών εκτάσεων του ακινήτου. 

Οι σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι οι εξής: 

• Τμηματοποίηση του φυσικού οικοσυστήματος εντός του ακινήτου, λόγω της 

εισαγωγής κτιριακών εγκαταστάσεων. 

• Αύξηση των αέριων ρύπων και καυσαερίων, από τις εκσκαφές/επιχωματώσεις 

και την κίνηση των οχημάτων (π.χ. βαρέα οχήματα), οι οποίοι δύναται να 

επιδράσουν αρνητικά στην χλωρίδα του ακινήτου, εάν δεν ληφθούν κατάλληλα 

μέτρα περιορισμού της διασποράς τους. 

• Αύξηση ηχητικής όχλησης από την κίνηση των οχημάτων και την λειτουργία 

του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, η οποία θα προκαλέσει τοπική 

απομάκρυνση της πανίδας και ορνιθοπανίδας. 

• Παρεμπόδιση κατά τόπους της φυσικής μετακίνησης των ειδών πανίδας, 

καθώς θα λάβει χώρα περίφραξη των εργοταξίων και τμημάτων των αγροτικών 

εκτάσεων (π.χ. ανά οικοδομικά τετράγωνα). Σημειώνεται ότι δεν θα υπάρξει 

περίφραξη του συνόλου του ακινήτου, παρά μόνο τοπικά ανά τομέα δόμησης, 

επιτρέποντας την κυκλοφορία της πανίδας εντός των δασικών τμημάτων της 

περιοχής μελέτης. 

• Έμμεσος επηρεασμός της Βίδρας (Lutra lutra), λόγω του επηρεασμού των 

υγροτοπικών οικοσυστημάτων στα οποία απαντάται, η οποία αποτελεί 

σημαντικό είδος πανίδας, προστατευόμενο από την κείμενη εθνική και διεθνή 

νομοθεσία. Σημειώνεται ότι στη συνέχεια προτείνονται Ειδικοί Περιβαλλοντικοί 

Όροι για την προστασία των Μικρών Υγροτόπων και εμμέσως και της πανίδας. 

Δεν αναμένεται παρεμπόδιση της φυσιολογικής ανανέωσης των υπαρχόντων ειδών, 

καθώς οι φυτοκοινωνικές διαπλάσεις της περιοχής είναι σταθερές και 

προσαρμοσμένες στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 

Επισημαίνεται, ότι το σύνολο σχεδόν των επεμβάσεων εντοπίζεται εντός των 

αγροτικών εκτάσεων του ακινήτου και οι όποιες περιορισμένες επεμβάσεις εντός των 
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δασικών εκτάσεων περιορίζονται στην διάνοιξη του οδικού δικτύου, τα προτεινόμενα 

μέτρα αντιπυρικής προστασίας και καλλωπισμού του δάσους, τμήματα των δικτύων 

κοινής ωφέλειας (άρδευσης – πυρόσβεσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, Μ/Τ, οπτικών 

ινών) και οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού και αφαλάτωσης. Οι επιπτώσεις εντός 

της δασικής έκτασης, μετά τα έργα αναβάθμισης κρίνονται ως θετικές, καθώς 

αυξάνεται η αντιπυρική προστασία του δασικού οικοσυστήματος ενώ ευνοείται και η 

τάση εξέλιξης των υπαρχόντων ειδών. 

Συνοψίζοντας, οι επιπτώσεις κατά την κατασκευή του έργου στη χλωρίδα, πανίδα και 

ορνιθοπανίδα της περιοχής κρίνονται ως ελαφρώς αρνητικές, κυρίως εντός των 

αγροτικών εκτάσεων του ακινήτου και ως μερικώς θετικές εντός των δασικών 

εκτάσεων. 

Οι περισσότερες επιπτώσεις (θόρυβος, εκπομπές καυσαερίων και σκόνη) 

αναμένονται μόνο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και αξιολογούνται ως 

απόλυτα αναστρέψιμες και όχι ιδιαίτερα σημαντικές σε βάθος χρόνου. 

2.5.2 Φάση Λειτουργίας 

Κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναμένονται περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στην 

χλωρίδα της περιοχής. 

Αναμένονται όμως ελαφρώς αρνητικές επιπτώσεις ως προς την πανίδα και 

ορνιθοπανίδα της περιοχής, λόγω της αυξημένης ανθρώπινης παρουσίας και 

κυκλοφορίας και την ηχητική όχληση που αυτή συνεπάγεται. 

 

2.6 Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, στη θαλάσσια χλωρίδα και 
πανίδα 

2.6.1 Φάση Κατασκευής 

Η υλοποίηση της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης θα προκαλέσει περιορισμένης 

έκτασης μεταβολές στο θαλάσσιο ανάγλυφο, οι οποίες έχουν περιοριστεί στις 

απολύτως αναγκαίες για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των λιμενικών έργων. 

Κατά τη φάση κατασκευής, εκτιμάται ότι η γειτονική στο έργο θαλάσσια περιοχή δεν 

θα επηρεαστεί σε μεγάλη έκταση λόγω κυρίως της χονδρόκοκκης φύσης του υλικού 

του πυθμένα που συνεπάγεται περιορισμένη επαναιώρηση και διασπορά, αλλά και 

της τεχνολογίας κατασκευής (περιορισμένης κλίμακας εργασίες επίχωσης κλπ). 
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Επίσης, κατά τη φάση κατασκευής θα επηρεαστεί και η θαλάσσια έκταση στην 

περιοχή όπου θα διατεθούν τα βυθοκορήματα (βόρεια της Κασσιόπης). Η έκταση 

αυτή εκτιμάται ότι θα είναι μικρή λόγω αφ’ ενός του σχετικά μικρού όγκου των 

βυθοκορημάτων και αφ’ ετέρου της χονδρόκοκκης φύσης του υλικού βυθοκόρησης 

που συνεπάγεται μικρό χρόνο καθίζησης και κατ’ επέκταση περιορισμένη διασπορά. 

Όσον αφορά τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής άμεσης επιρροής, κατά 

τη φάση της κατασκευής της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης αναμένονται 

ορισμένες αναπόφευκτες δυσμενείς επιπτώσεις, οι οποίες οφείλονται: 

• στην προαναφερθείσα αλλοίωση της υφιστάμενης κατάστασης του πυθμένα 

λόγω της κατασκευής των λιμενικών έργων και των αναγκαίων εργασιών 

βυθοκόρησης, 

• στην διατάραξη των φυσικοχημικών παραμέτρων του θαλάσσιου νερού 

(αυξημένη θολερότητα, αυξημένη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων) 

λόγω των κατασκευαστικών εργασιών. 

Η κατάληψη του πυθμένα και οι θαλάσσιες εκσκαφές συνεπάγονται την άμεση 

καταστροφή των βενθικών οργανισμών, αλλά και την έμμεση υποβάθμιση της 

θαλάσσιας ζωής που συνδέεται με το συγκεκριμένο τμήμα του πυθμένα. Επίσης, η 

γενικότερη υποβάθμιση της ποιότητας του θαλάσσιου νερού λόγω των 

κατασκευαστικών εργασιών, έχει άμεσες επιπτώσεις στη θαλάσσια χλωρίδα και 

πανίδα, καθώς το θαλάσσιο οικοσύστημα υφίσταται προσωρινή αλλοίωση. 

Οι θαλάσσιοι βενθικοί οργανισμοί, λόγω της περιορισμένης ικανότητας μετακίνησης ή 

της πλήρους ακινησίας τους, αντιμετωπίζουν παθητικά τις μεταβολές του 

οικοσυστήματος με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η ισορροπία των βιοκοινωνιών 

τους και σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν αδυνατούν να προσαρμοστούν στις νέες 

συνθήκες, να οδηγούνται τοπικά σε αφανισμό. Η κατάληψη του πυθμένα και η 

θαλάσσια εκσκαφή συνεπάγονται την άμεση καταστροφή των βενθικών οργανισμών, 

αλλά και την έμμεση υποβάθμιση ολόκληρης της θαλάσσιας ζωής, μέσω της 

διαταραχής των τροφικών σχέσεων και των σχέσεων αλληλεξάρτησης μεταξύ των 

θαλασσίων οργανισμών. Οι μεταβολές των φυσικοχημικών παραμέτρων του 

θαλάσσιου νερού και των ιζημάτων, οι οποίες θα προκληθούν κατά τη διάρκεια των 

έργων κατασκευής, θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στους βενθικούς όσο και 

στους πλαγκτονικούς ή νηκτικούς οργανισμούς και είναι πιθανό να επιβραδύνουν την 

επανάκαμψη του οικοσυστήματος. Εντούτοις, οι διαταραχές στους πλαγκτονικούς και 
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νηκτικούς οργανισμούς θα είναι σχετικά ηπιότερες, λόγω της ικανότητάς τους να 

μετακινούνται, παθητικά ή ενεργητικά, αντίστοιχα. Ωστόσο, αναμένεται να προκληθεί 

μείωση στην αφθονία ατόμων και ειδών ή και βραχυπρόθεσμη επικράτηση αζωικών 

συνθηκών στη θέση των έργων. 

Επίσης, η αύξηση της θολερότητας του θαλάσσιου νερού (λόγω της επαναιώρησης 

του πυθμενικού υλικού) θα περιορίσει τη διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας, με 

αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και τη μείωση 

της πρωτογενούς παραγωγικότητας. Τέλος, η διάχυση του αιωρούμενου 

σωματιδιακού υλικού, μέσω των θαλασσίων ρευμάτων και των κυματισμών μπορεί 

να επεκτείνει τις δυσμενείς επιπτώσεις στις θαλάσσιες βιοκοινωνίες στην ευρύτερη 

θαλάσσια περιοχή. 

Η έκταση των επιπτώσεων αυτών μπορεί να περιορισθεί σημαντικά εάν ληφθούν 

κατάλληλα μέτρα, τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια και έτσι να μην επηρεασθεί 

το ευρύτερο θαλάσσιο οικοσύστημα. Άλλωστε, οι επιπτώσεις αυτές θα αρθούν με την 

ολοκλήρωση των έργων, οπότε θα αρχίσει και η αποκατάσταση της ισορροπίας των 

θαλασσίων βιοκοινωνιών, καθώς θα αναβαθμιστεί και πάλι η θαλάσσια περιοχή και 

θα διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τον σταδιακό επανεποικισμό του 

θαλάσσιου ενδιαιτήματος. 

Επιπλέον, τα προβλεπόμενα έργα (προσήνεμος και υπήνεμος μώλος, παραλιακά 

κρηπιδώματα), καθώς και η λιμενολεκάνη θα αποτελέσουν νέα μικροενδιαιτήματα, τα 

οποία θα ευνοούν την ανάπτυξη βενθικών οργανισμών και γενικότερα θα μπορούν 

να υποστηρίξουν παράκτια οικοσυστήματα. 

Όσον αφορά στα λιβάδια του θαλάσσιου αγγειοσπέρμου Posidonia oceanica που 

απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και εν μέρει στη θέση του έργου, οι 

κατασκευαστικές εργασίες θα έχουν ως συνέπεια την απομάκρυνσή τους τοπικά και 

συγκεκριμένα την απομάκρυνσή τους από την θαλάσσια έκταση που θα επηρεαστεί 

από τις κατασκευαστικές εργασίες. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της υποθαλάσσιας 

αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, η θαλάσσια 

έκταση με λιβάδια Ποσειδωνίας που θα καταληφθεί ή θα εκσκαφθεί κατά την 

κατασκευή της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης θα είναι ιδιαίτερα μικρή, της τάξης 

των 11,5 στρ., εκ των οποίων μάλιστα τα μισά περίπου (5,5 στρ.) αφορούν σε 

εκτάσεις με πιο αραιή βλάστηση. Επιπροσθέτως, η επιφάνεια αυτή λιβαδιών 

Ποσειδωνίας που θα διαταραχτεί συγκρινόμενη με τη συνολική εκτιμώμενη επιφάνεια 
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εκτάσεων με λιβάδια Ποσειδωνίας στην ευρύτερη περιοχή (δηλαδή στην υποπαράλια 

ζώνη της χερσονήσου που εκτείνεται από τον κόλπο του Αγίου Στεφάνου μέχρι τον 

κόλπο Μπολάνα), που είναι της τάξης των 780 στρ., είναι πάρα πολύ μικρή, καθώς 

αντιστοιχεί μόνο στο 1,5% αυτής. Ακόμη, είναι σημαντικό ότι η έκταση με Ποσειδωνία 

που θα διαταραχθεί αποτελεί οριακό τμήμα ενός ευρύτερου λιβαδιού (καθώς 

συνορεύει με θαλάσσιες εκτάσεις όπου ουσιαστικά δεν απαντάται Ποσειδωνία), με 

συνέπεια η διατάραξή του να μην προκαλεί τεμαχισμό ενός μεγαλύτερου λιβαδιού. 

Στο βορειοανατολικό τμήμα της λιμενολεκάνης σε έκταση 2 στρ. περίπου, χάρις στα 

επαρκή φυσικά βάθη δεν απαιτείται βυθοκόρηση και συνεπώς στην περιοχή αυτή η 

Ποσειδωνία θα διατηρηθεί. 

Επιπλέον, η γειτονική στο έργο επιφάνεια του πυθμένα που καλύπτεται από 

Posidonia oceanica και η οποία ενδεχομένως να επηρεαστεί από τις 

κατασκευαστικές εργασίες λόγω της προσωρινής αλλοίωσης της ποιότητας του 

θαλασσινού νερού θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, λόγω της μικρής κλίμακας του 

έργου αλλά και της χονδρόκοκκης σύστασης του υλικού βυθοκόρησης, που 

συνεπάγεται περιορισμένη διασπορά αλλά και μικρή επιβάρυνση με οργανικό υλικό. 

Συνεπώς, εκτιμάται ότι η επίπτωση από την κατασκευή του έργου στον οικότοπο 

προτεραιότητας «εκτάσεις με λιβάδια Posidonia oceanica» θα είναι τοπικού 

χαρακτήρα και μικρής σημασίας σε σχέση με την γενικότερη παρουσία του εν λόγω 

οικοτόπου στην ευρύτερη περιοχή. 

Συμπερασματικά, η κατασκευή της υπό εξέταση τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης 

δεν θα προκαλέσει μόνιμες μεταβολές στη σύνθεση των θαλάσσιων βιοκοινωνιών 

στην ευρύτερη περιοχή. Εντούτοις θα προκαλέσει αναπόφευκτα διατάραξη της 

θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας στην άμεση περιοχή του έργου, η οποία όμως θα 

είναι περιορισμένης χωρικής εξάπλωσης. 

Όσον αφορά στις επιπτώσεις στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα στην περιοχή της 

προτεινόμενης θαλάσσιας διάθεσης των βυθοκορημάτων (βόρεια της Κασσιόπης), 

θα καταστραφούν μεν προσωρινά οι βενθικοί και λοιποί θαλάσσιοι οργανισμοί που 

ζουν στον πυθμένα (όχι όμως τα ψάρια και τα αρθρόποδα που μπορούν να κινούνται 

γρήγορα), ωστόσο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (συνήθως λίγους μήνες) το 

νέο πυθμενικό στρώμα επαναποικίζεται και δημιουργείται βενθική κοινότητα 

ισοδύναμη με την αρχικά καταστραφείσα. 
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2.6.2 Φάση Λειτουργίας 

Κατά τη φάση λειτουργίας της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης, η θαλάσσια 

έκταση που κυρίως θα επηρεαστεί είναι αυτή της λιμενολεκάνης έκτασης 10,5 

στρεμμάτων περίπου. Οι επιπτώσεις εντός της λιμενολεκάνης σχετίζονται με την 

ενδεχόμενη αλλοίωση των χαρακτηριστικών του θαλασσινού νερού και σε μικρότερο 

βαθμό της επιβάρυνσης των ιζημάτων του πυθμένα στο εσωτερικό της λόγω της 

αυξημένης παρουσίας σκαφών αναψυχής σε συνδυασμό με τη σχετικά περιορισμένη 

κυκλοφορία των νερών της λιμενολεκάνης, αλλά και μία σειράς δραστηριοτήτων 

ατυχηματικού – περιστασιακού χαρακτήρα, όπως η ατυχηματική απόρριψη 

μικροποσοτήτων λυμάτων από τα ελλιμενισμένα σκάφη στη θάλασσα ή η πιθανή 

ατυχηματική διαρροή από τα σκάφη στη θάλασσα καυσίμων, λιπαντικών και 

σεντινόνερων κλπ. 

Η θαλάσσια έκταση γύρω από τη λιμενική εγκατάσταση εκτιμάται ότι δεν θα 

επηρεαστεί από τη λειτουργία της λόγω της μικρής δυναμικότητας του λιμένα, τον 

τύπο των σκαφών που θα προσεγγίζουν σε αυτόν σε συνδυασμό με την 

απρόσκοπτη επικοινωνία των νερών αυτών με την ανοιχτή θάλασσα. Άλλωστε, η 

συχνή παραμονή σκαφών αναψυχής στα παράκτια ύδατα της περιοχής συμβαίνει και 

σήμερα, χωρίς να παρατηρείται επιβάρυνση της ποιότητας των νερών και των 

θαλάσσιων εκτάσεων γενικότερα όπως προκύπτει από τις αναλύσεις δειγμάτων 

νερού και ιζημάτων που έγιναν στο πλαίσιο της ΜΠΕ. 

Όσον αφορά τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, στη φάση λειτουργίας της τουριστικής 

λιμενικής εγκατάστασης είναι δυνατό να προκληθούν έμμεσα επιβαρυντικές 

επιπτώσεις, κυρίως λόγω πιθανών ατυχημάτων (π.χ. διαρροές κλπ). Η πιθανότητα 

εμφάνισης τέτοιων φαινομένων είναι ιδιαίτερα μικρή. Επίσης, ο αποσπασματικός 

χαρακτήρας και η μικρή ένταση των πιθανών αυτών προβλημάτων ρύπανσης έχει 

σαν αποτέλεσμα η όχληση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων να είναι περιορισμένη 

σε έκταση και ένταση. 

Ειδικά σε ότι αφορά στα λιβάδια του θαλάσσιου αγγειοσπέρμου Posidonia oceanica 

που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και εντός της λιμενολεκάνης του 

έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις από τη λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης στο 

θαλάσσιο περιβάλλον θα είναι ήπιες και επομένως δεν θα έχουν ως συνέπεια την 

πρόκληση μόνιμων βλαβών στο φυσικό αυτό οικότοπο. Άλλωστε, και σήμερα 

κυκλοφορεί στην περιοχή σημαντικός αριθμός σκαφών αναψυχής, ο οποίος μάλιστα 
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συχνά παραμένει «αρόδο», πρακτική που απαιτεί χρήση άγκυρας και κατ’ επέκταση 

τοπική καταστροφή της Ποσειδωνίας. 

 

2.7 Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

Οι βασικές χρήσεις γης του ακινήτου κατά corine είναι «Σκληροφυλλική Βλάστηση» 

και «Γεωργική γη με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης». Από την 

πραγματοποίηση του έργου προκύπτει περιορισμός της χρήσης της γεωργικής γης 

και μεταβολή τμήματος αυτής σε οικιστική ζώνη. 

Η παρουσία ή λειτουργία του έργου δεν επηρεάζει ή παρεμποδίζει τις χρήσεις γης 

της ευρύτερης περιοχής μελέτης και δεν απαιτεί την μετακίνηση του ανθρώπινου 

πληθυσμού. Σημειώνεται ότι η έκταση του ακινήτου εμφανίζει σημάδια 

εγκατάλλειψης. 

Αλλαγή χρήσης θα υπάρξει για τον χώρο του υφιστάμενου οχυρού, έκτασης 12,6 

στρ., ο οποίος απαλλοτριώθηκε και μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ κατόπιν της 

236/20.6.2013 (ΦΕΚ 149Β’/20.6.2013) Απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής 

Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ), χωρίς αντάλλαγμα κατά πλήρη 

κυριότητα, νομή και κατοχή, και ο οποίος ανήκει πλέον στην Ζώνη Ι του εγκεκριμένου 

ΕΣΧΑΔΑ. Επίσης, με το ΠΔ 60/2013 (ΦΕΚ 111Α’/14.5.2013), το υφιστάμενο οχυρό 

μεταφέρεται βορειότερα της υφιστάμενης θέσης, σε έκταση 7,2 στρ. εντός του 

ακινήτου. 

Σε ότι αφορά το ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον, η περιοχή μελέτης δεν γειτνιάζει 

με παραδοσιακούς οικισμούς και όπως αναφέρεται και στο έγγραφο Αριθ. Πρωτ. 

ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ40/46692/21463/3129/1585 (2.5.2013) του 

Τμήματος Αρχαιολογικών Χώρων Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας, της 

Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, στην περιοχή μελέτης δεν 

εντοπίζονται ορατές αρχαιότητες. Επίσης, η θέση της υπό εξέταση λιμενικής 

εγκατάστασης δεν βρίσκεται εντός των ορίων ή στην άμεση γειτονία κηρυγμένου 

αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου. Συνεπώς, η υλοποίησή της δεν θα επηρεάσει το 

πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. 

Εντός του ακινήτου και συγκεκριμένα του περιφραγμένου χώρου του «Ναυτικού 

Οχυρού» υπάρχει ανεμόμυλος, ο οποίος προτείνεται να συμπεριληφθεί στη λίστα 

αρχαιολογικών χώρων της Δ.Ε. Κασσωπαίων και ο οποίος στα πλαίσια υλοποίησης 
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του έργου προβλέπεται όχι μόνο να διατηρηθεί και συντηρηθεί αλλά και να 

αναδειχθεί και αξιοποιηθεί. 

Συνοψίζοντας, ενδέχεται να υπάρξει μία όχληση στους κατοίκους της περιοχής, 

κυρίως κατά τη φάση κατασκευής, λόγω της αυξημένης κίνησης βαρέων οχημάτων 

και των εργασιών του εργοταξίου, οι οποίες όμως θα είναι βραχυπρόθεσμες. Σε 

βάθος χρόνου όμως (με την ολοκλήρωση των εργασιών) οι επιπτώσεις του έργου 

στο ανθρωπογενές περιβάλλον και κυρίως στο πολιτιστικό θα είναι θετικές. 

 

2.8 Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις 

Η δημιουργία ενός παραθεριστικού – τουριστικού χωριού σε μία μη δομημένη 

περιοχή, σε βάθος χρόνου εκτιμάται ότι θα αυξήσει τον μόνιμο και εποχιακό 

πληθυσμό της Δ.Ε. Κασσωπαίων. 

Η μεταβολή των γεωργικών-χορτολιβαδικών εκτάσεων σε αστικό ιστό, συνεπάγεται 

και την μεταβολή εκμετάλλευσης της έκτασης από τον πρωτογενή τομέα ανάπτυξης 

στον τριτογενή. Καθώς η έκταση ήταν εγκαταλελλειμένη και αναξιοποίητη, η 

μετατροπή της χρήσης της σε παραθεριστικό – τουριστικό χωριό δεν έχει επιπτώσεις 

στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα, καθώς δεν υπήρχε σχετική εκμετάλλευση της 

έκτασης κατά το πρόσφατο παρελθόν. 

Η ενδεχόμενη αξιοποίηση της έκτασης μέσω της παροχής ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών τουρισμού και αναψυχής (παραθεριστική κατοικία, ξενοδοχειακές 

υπηρεσίες, ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής, δραστηριότητα κολύμβησης, 

δασοτουρισμός, περίπατος κλπ) αναμένεται να έχει πολύ θετικές επιπτώσεις στην 

οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με την αύξηση των επισκεπτών, την εισροή 

συναλλάγματος, την αύξηση των θέσεων εργασίας και γενικά την οικονομική 

ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Επίσης, η αναβάθμιση του δασικού οικοσυστήματος και η παροχή υποδομών 

δασοτουρισμού (π.χ. μονοπάτια, θέσεις θέας) προσφέρουν μία επιπλέον θετική 

επίπτωση στην τοπική κοινωνία, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής. 

Δεν προκύπτει αντίθεση της προβλεπόμενης επένδυσης σε σχέση με τις 

κατευθύνσεις υφιστάμενων προγραμμάτων για το νησί της Κέρκυρας. Αντιθέτως το 

προτεινόμενο έργο πληρεί αρκετούς στόχους του Περιφερειακού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων, όπως, μεταξύ 
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άλλων, η προώθηση της «αποκεντρωμένης» ανάπτυξης του νησιού, η προσφορά 

εναλλακτικής μορφής τουρισμού (δασοτουρισμός), η ανάδειξη του φυσικού 

περιβάλλοντος και των μικρών υγροτόπων και η ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις από την εφαρμογή της επένδυσης στο κοινωνικο-

οικονομικό περιβάλλον αναμένονται εξαιρετικά θετικές. 

 

2.9 Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές 

2.9.1 Φάση Κατασκευής 

Κατά τη φάση κατασκευής οι επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές συνοψίζονται στς 

εξής: 

• Αύξηση της φόρτισης επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου λόγω της συχνής 

κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων από και προς την περιοχή. 

• Μικρής κλίμακας αύξηση των αστικών απορριμμάτων (του προσωπικού των 

εργασιών), καθώς και των αποβλήτων εκσκαφών (πλεονάζον εδαφικό υλικό, 

πέτρες κλπ). Με την σωστή επαναχρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου των 

αποβλήτων εκσκαφών, αυτά δύναται να ελαχιστοποιηθούν. 

• Μικρής κλίμακας επιβάρυνση της ναυσιπλοΐας 

Δεν αναμένεται σημαντικής κλίμακας αύξηση των υγρών αποβλήτων της περιοχής. 

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προσωπικού εργασιών θα χρησιμοποιηθούν 

χημικές τουαλέτες. 

Οι εν λόγω φορτίσεις και επιπτώσεις θα είναι μικρής διάρκειας (όσο διαρκούν οι 

εργασίες). 

2.9.2 Φάση Λειτουργίας 

Από την λειτουργία του έργου όχι μόνο δεν επηρεάζονται οι υφιστάμενες υποδομές 

μεταφορών, αλλά ενδέχεται να συμπληρωθούν και να αναβαθμιστούν. Εμμέσως, η 

αύξηση των επισκεπτών στο νησί θα αυξήσει την συμμετοχή στις ακτοπλοϊκές και 

εναέριες μεταφορές, ενώ η αύξηση της επισκεψιμότητας στην Δ.Ε. Κασσωπαίων θα 

προσφέρει οικονομικά οφέλη στις υφιστάμενες συγκοινωνίες. 
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Οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου περιορίζονται στην αύξηση της 

κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της περιοχής, ενώ όχι μόνο δεν προκαλεί όχληση στην 

ναυσιπλοΐα αλλά αναβαθμίζει τις υφιστάμενες υποδομές. 

Η διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης εντός του τουριστικού χωριού και στη χερσαία 

ζώνη της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης καθώς και η κατάλληλη κυκλοφοριακή 

διαμόρφωση του εσωτερικού οδικού δικτύου και της εισόδου και εξόδου από αυτό, 

θα συμβάλει ουσιαστικά στη μειωμένη οδική κυκλοφορία στο εσωτερικό του χωριού. 

Σε ότι αφορά τη ύδρευση, στο πλαίσιο της προτεινόμενης επένδυσης προβλέπεται η 

δημιουργία τοπικής Μονάδας Αφαλάτωσης δυναμικότητας 600m3/day, η οποία 

δύναται να καλύψει το σύνολο των αναγκών του παραθεριστικού – τουριστικού 

χωριού (συμπεριλαμβανομένης της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης), με 

αποτέλεσμα να μην επιβαρύνεται το δίκτυο ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής. 

Σε ότι αφορά τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, στο πλαίσιο της προτεινόμενης 

επένδυσης προβλέπεται η δημιουργία ολοκληρωμένης Μονάδα Βιολογικού 

Καθαρισμού Δευτεροβάθμιας Βιολογικής Επεξεργασίας ακολουθούμενης από 

Προχωρημένη επεξεργασία και Απολύμανση, δυναμικότητας 300m3/day, για την 

εξυπηρέτηση του συνόλου του παραθεριστικού – τουριστικού χωριού 

(συμπεριλαμβανομένης της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης). Η ιλύς της εν λόγω 

μονάδας, κατόπιν εξέτασης της σύστασής της προτείνεται να επαναχρησιμοποιηθεί 

στη γεωργία (π.χ. λίπασμα), έπειτα από ειδική μελέτη και με τις κατάλληλες 

διασικασίες, ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά της στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου. 

Όσον αφορά στα λοιπά υγρά απόβλητα των σκαφών (σεντινόνερα, χρησιμοποιημένα 

λιπαντικά), οι παραγόμενες ποσότητες είναι μικρές και θα διατίθενται με ασφάλεια 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το «Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης 

αποβλήτων» της εγκατάστασης. 

Αναφορικά με την διαχείριση των απορριμμάτων, θα υπάρξει αύξηση των αστικών 

στερεών αποβλήτων, τα οποία μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου. Στο πλαίσιο 

του προτεινόμενου έργου θα υπάρχει σύστημα διαλογής στην πηγή με ειδικούς 

κάδους ανακύκλωσης ανά συσκευασία (π.χ. χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κλπ) 

και κατηγορία αποβλήτου (π.χ. πράσινα απόβλητα, συσσωρευτές, μπαταρίες, 

ελαστικά κλπ), τα οποία θα διατίθενται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ωστε να 

εξαντλείται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής τους και να ελαχιστοποιείται ο όγκος 

ο οποίος θα καταλήγει στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου. Εντός του παραθεριστικού 



 

NERCO-Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ  

 
 

EN ISO 9001:2008 
No. : 0108175 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία 
Παραθεριστικού – Τουριστικού Χωριού στη θέση «Αρταβάνη» (Ερημίτης), 

Τ.Κ. Σινιών, Δ.Ε. Κασσωπαίων, Δ. Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας 

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Έκδοση: 02/19-01-15 Αναθεωρεί την: 01/03-12-14 14.PER.MPE.14 Σελίδα: 30 από 88 

 

τουριστικού χωριού προβλέπονται τέσσερις (4) θέσεις αποκομιδής απορριμμάτων 

από τα απορριμματοφόρα του Δήμου Κέρκυρας. 

Όσον αφορά στα στερεά απόβλητα των σκαφών (χρησιμοποιημένες μπαταρίες, 

οικιακά απόβλητα), οι παραγόμενες ποσότητες είναι μικρές και θα διατίθενται με 

ασφάλεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το «Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης 

αποβλήτων» της εγκατάστασης. 

Από την δημιουργία του προτεινόμενου έργου θα αυξηθούν οι ανάγκες κατανάλωσης 

ενέργειας στην περιοχή. Προβλέπεται να τοποθετηθεί ολοκληρωμένο δίκτυο μέσης 

τάσης το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες του συγκροτήματος (συμπεριλαμβανομένης 

της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης) σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Επίσης θα τοποθετηθούν οπτικές ίνες για τη κάλυψη των τηλεπικοινωνιών του 

συγκροτήματος. 

 

2.10 Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

Από την πραγματοποίηση του προτεινόμενου έργου, όπως είναι προφανές θα 

υπάρξει ενίσχυση ορισμένων ήδη υπαρχόντων ανθρωπογενών πιέσεων όπως, η 

οδική κυκλοφορία, η διάθεση των ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων, η διάθεση των 

απορριμμάτων και η ανάγκη για ύδρευση. 

Η υφιστάμενη κυκλοφορία στο υπάρχον οδικό δίκτυο της περιοχής είναι σχετικά 

περιορισμένη και δεν αναμένονται περαιτέρω προβλήματα, καθώς η πρόβλεψη του 

εσωτερικού οδικού δικτύου και των θέσεων πάρκινγκ του ακινήτου θα εξυπηρετήσει 

της ανάγκες των κατοίκων και επισκεπτών του παραθεριστικού – τουριστικού 

χωριού. 

Επίσης, η δημιουργία της μονάδας βιολογικού καθαρισμού θα καλύψει τις ανάγκες 

επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, ενώ η μονάδα αφαλάτωσης θα καλύψει τις 

ανάγκες ύδρευσης του συγκροτήματος. 

Η κύρια ανθρωπογενής πίεση η οποία θα ενισχυθεί σημαντικά είναι η παραγωγή 

στερεών αποβλήτων (οικιακών απορριμμάτων, αναλώσιμων, συσκευασιών κλπ), η 

οποία δύναται να μετριαστεί με διαλογή στην πηγή (χρήση ειδικών κάδων 

ανακύκλωσης) και διάθεση στο ΚΔΑΥ και τον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου. Σε κάθε περίπτωση 

χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των διαφόρων κατηγοριών 
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αποβλήτων για το νησί της Κέρκυρας, καθώς και η σταδιακή μετατροπή των ΧΥΤΑ 

σε ΧΥΤΥ. 

Όσον αφορά τη λειτουργία της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης, εκτιμάται ότι δεν 

θα επιτείνει τις υφιστάμενες ανθρωπογενείς πιέσεις που σχετίζονται με την έντονη 

ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του στενού μεταξύ των ακτών της 

Κέρκυρας και της Αλβανίας. 

Από την φύση του έργου δεν προκύπτουν νέες πιέσεις στο περιβάλλον από τις ήδη 

υπάρχουσες. 

 

2.11 Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 

2.11.1 Φάση Κατασκευής 

Κατά τη φάση κατασκευής, αναμένεται τοπική υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα 

λόγω της έκλυσης αέριων ρύπων από: 

• τις χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης των χώρων θεμελίωσης (εκσκαφές – 

επιχωματώσεις), 

• καυσαέρια και σκόνη από την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων στο 

υφιστάμενο και νέο οδικό δίκτυο, 

• καυσαέρια από την κίνηση σκαφών, 

• καυσαέρια και σκόνη από την χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού, 

• σωματιδιακή ρύπανση που προκαλείται από την διακίνηση και εναπόθεση των 

διαφόρων υλικών. 

Κατά την κίνηση των οχημάτων, θα δημιουργείται σκόνη μόνο στην οδό πρόσβασης 

στο χώρο του έργου και κατά μήκος της εσωτερικής οδού των εργοταξίων 

κατασκευής. Η ποσότητα της αναδευόμενης σκόνης αυξάνει με την ταχύτητα του 

οχήματος ενώ η συγκέντρωσή της μειώνεται με την απόσταση (λόγω καθιζήσεως της 

σκόνης). Ενώ τα βαρέα οχήματα ειδικής χρήσεως παράγουν μεγάλες ποσότητες 

σκόνης, οι περίοδοι λειτουργίας τους είναι μικρότερες συγκρινόμενες με την κίνηση 

των φορτηγών οχημάτων σε μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες. 

Η μείωση διασποράς της σκόνης δύναται να επιτευχθεί με κατάβρεγμα των οδών 

κατά τις ξηρές ημέρες. 
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Επίσης, κατά τη μεταφορά αδρανών υλικών εντός του ακινήτου, ενδέχεται να 

υπάρχει έκλυση σκόνης κυρίως λόγω της μεταφοράς λεπτόκοκκων υλικών από 

ρεύματα αέρα πού δημιουργούνται από την κίνηση του οχήματος. Επιβάλλεται για 

τούτο η χρήση σκεπασμένων οχημάτων. 

Μικρές εκπομπές αέριων ρύπων προβλέπεται να παραχθούν και από την λειτουργία 

του μηχανολογικού εξοπλισμού, η οποία θα περιορίζεται στο εσωτερικό των ορίων 

του ακινήτου. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή είναι 

ντιζελοκίνητα και η σύσταση των παραγόμενων καυσαερίων τους είναι γνωστή. Τα 

κύρια συστατικά τους είναι μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του θείου (SO2), 

οξείδια του αζώτου (NOx), πτητικοί υδρογονάνθρακες και αιθάλη (κάπνα). 

Ατμοί δεν παράγονται σε καμία φάση κατασκευής του έργου. 

Οι εκπομπές αυτές δεν αναμένεται να επιβαρύνουν σημαντικά το ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον, με την προϋπόθεση ότι όλα τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν 

θα τηρούν τις απαραίτητες και σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας. 

Δεν αναμένονται οσμές κατά τη φάση κατασκευής. 

Οι ελαφρώς αρνητικές επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον θα είναι μικρής 

διάρκειας και πλήρως αναστρέψιμες μετά την ολοκλήρωση της φάσης κατασκευής. 

Συνολικά εκτιμάται ότι οι μέγιστες αναμενόμενες συγκεντρώσεις για τα αέρια 

σωματίδια είτε πρόκειται για σωματίδια προερχόμενα από τη λειτουργία των 

μηχανημάτων είτε από την μεταφορά σκόνης, θα είναι σημαντικά χαμηλότερες από 

τα αντίστοιχα όρια ποιότητας, ακόμα και με τις δυσμενέστερες δυνατές 

μετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή. 

Με την τήρηση των μέτρων, τα οποία προτείνονται στην συνέχεια, δύναται να 

περιοριστεί και να ελαχιστοποιηθεί η διασπορά των αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα. 

2.11.2 Φάση Λειτουργίας 

Κατά τη λειτουργία του έργου οι όποιες εκλύσεις αέριων ρύπων οφείλονται: 

• στα καυσαέρια των οχημάτων, 

• στα καυσαέρια των σκαφών και 

• στους ρύπους που εκλύονται ανάλογα με το σύστημα θέρμανσης των 

κατοικιών. 
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Γενικά για κάθε λίτρο καυσίμου που καίγεται, παράγονται 100gr CO, 20gr VOC, 30gr 

NOx, 2,5 kg CO2 και ποικίλες άλλες εκπομπές συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων 

μολύβδου (Pb) και των ενώσεων θειικών («Περιβάλλον, ενέργεια και μεταφορές» 

ΜΕΕΤ/Cost Action 349 και COMMUTE, 2003). 

Οι εκπομπές ρύπων από την θέρμανση δεν είναι σταθερές με τον χρόνο και 

εμφανίζουν αιχμές, ανάλογα με την εποχή και τις ώρες λειτουργίας των καυστήρων. 

Το φορτίο ρύπανσης από τις κεντρικές θερμάνσεις θεωρείται ανάλογο του κυβισμού 

των οικοδομών. Έτσι η γεωγραφική τους κατανομή είναι αντίστοιχη με την κατανομή 

του συντελεστή δόμησης στην ευρύτερη περιοχή. 

Σύμφωνα με την Χαρτογράφηση της αέριας ρύπανσης της Ελλάδας (ΥΠΕΚΑ, 2014) 

στο νησί της Κέρκυρας δεν παρατηρούνται υπερβάσεις των οριακών τιμών των 

ατμοσφαιρικών ρύπων. Επίσης, η γεωγραφική θέση του προτεινόμενου έργου, στο 

βορειοανατολικό άκρο του νησιού και πλησίον της θάλασσας, η απουσία αστικών 

κέντρων στην ευρύτερη περιοχή καθώς και ήπια ανάπτυξή της συνηγορούν στην 

διατήρηση της καλής ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. 

 

2.12 Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις 

2.12.1 Φάση Κατασκευής 

Κατά τη φάση κατασκευής, οι δυσμενείς επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον και οι 

δονήσεις, προέρχονται από: 

• την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων και των σκαφών και 

• τη χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού εντός του ακινήτου. 

Αν και έχουν ήδη επιτευχθεί σημαντικές βελτιώσεις αναφορικά με την 

ελαχιστοποίηση του εκπεμπόμενου θορύβου στην πηγή, δηλαδή στα μηχανήματα και 

τις λοιπές τυχόν αναγκαίες εγκαταστάσεις, εντούτοις υπάρχει ακόμα η ανάγκη για 

λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας και ελαχιστοποίησης. 

Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τον θόρυβο απαιτεί τη γνώση 

της σύνθεσης των μηχανημάτων. Πρέπει επίσης να διερευνηθεί η συμμετοχή κάθε 

πηγής θορύβου ξεχωριστά στη διαμόρφωση του ακουστικού περιβάλλοντος, ώστε να 

καθοριστεί η συνεισφορά κάθε πηγής στον συνολικό θόρυβο που φθάνει στον δέκτη. 
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Ωστόσο, η παρούσα φάση της μελέτης δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση ακριβούς 

μητρώου δεδομένων της λειτουργίας των εργοταξίων κατασκευής, με αποτέλεσμα να 

μην καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης από τον 

θόρυβο. 

Είναι σαφές παρόλα αυτά ότι κατά την κατασκευή του έργου αναμένεται να υπάρξει 

δημιουργία θορύβου στο εργοτάξιο λόγω των εκσκαφών, των εργασιών κατασκευής, 

της κίνησης των οχημάτων και της λειτουργίας των μηχανημάτων, ενώ οχλήσεις θα 

υπάρξουν και στην ευρύτερη περιοχή από την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς 

υλικών. 

Οι οριακές τιμές έκθεσης και τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης για τους 

εργαζομένους κατά τη φάση κατασκευής, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 3 του 

ΠΔ 149 (ΦΕΚ 159Α΄/28.7.2006), έχουν ως εξής: 

α) οριακές τιμές έκθεσης: LEX, 8h = 87 dB(A) και Ppeak = 200 Pa 

β) ανώτερες τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης: LEX, 8h = 85 dB(A) και Ppeak = 

140 Pa 

γ) κατώτερες τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης: LEX, 8h = 80 dB(A) και Ppeak = 

112 Pa 

Η γειτνίαση του ακινήτου με τον οικισμό του Αγ. Στεφάνου και τις υπόλοιπες 

πολυτελείς κατοικίες της περιοχής, απαιτεί τη λήψη πρόσθετων μέτρων 

ελαχιστοποίησης των εκπομπών (π.χ. τήρηση ωραρίου κοινής ησυχίας, 

ηχοπετάσματα κ.ά.). 

Συνοψίζοντας, λαμβάνοντας υπόψη τον τοπικό και βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα των 

επιπτώσεων αυτών, εκτιμάται ότι ο παραγόμενος θόρυβος δεν θα επιφέρει 

σημαντική ενόχληση στο ανθρωπογενές περιβάλλον και οι αντίστοιχες επιπτώσεις 

μετά και από την τήρηση των κατάλληλων μέτρων δεν θα είναι σημαντικές. 

2.12.2 Φάση Λειτουργίας 

Κατά τη φάση λειτουργίας αναμένεται αύξηση του θορύβου λόγω της ανθρώπινης 

παρουσίας και της αύξησης της κυκλοφορίας. 

Το επαρκές οδικό δίκτυο βοηθάει στην μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων 

και στην ελαχιστοποίηση της θορυβικής όχλησης της κυκλοφορίας. 
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Όσον αφορά τη λειτουργία της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης σκαφών 

αναψυχής, δεν αφορά δραστηριότητες που προκαλούν υψηλές στάθμες θορύβου. 

Εντούτοις, ενδέχεται να προκληθεί μικρής έντασης θόρυβος από τις ακόλουθες 

πηγές: 

• την οδική κυκλοφορία εντός της εγκατάστασης, 

• τη λειτουργία των μηχανών των σκαφών αναψυχής, 

• τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης πελατών που θα λειτουργούν στο χερσαίο 

χώρο της τουριστικής λιμενικής και 

• τους επιβαίνοντες στα ελλιμενισμένα σκάφη αναψυχής (μουσική, ανθρώπινες 

φωνές, τηλεόραση κλπ). 

Η οδική κυκλοφορία στο εσωτερικό των χερσαίων εγκαταστάσεων της τουριστικής 

λιμενικής εγκατάστασης δεν θα προκαλέσει αισθητή επιβάρυνση του ακουστικού 

περιβάλλοντος, καθώς η προβλεπόμενη διευθέτηση της οδικής κυκλοφορίας στο 

εσωτερικό της χερσαίας ζώνης σε συνδυασμό με τον ικανό αριθμό χώρων 

στάθμευσης σε αυτή διευκολύνει τις κινήσεις των οχημάτων, με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει πιθανότητα πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων και κατ’ επέκταση 

υψηλών επιπέδων θορύβου. Άλλωστε, ο αριθμός των οχημάτων που θα κινούνται 

στο εσωτερικό της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης θα είναι ιδιαίτερα μικρός λόγω 

και της περιορισμένης δυναμικότητάς του, αλλά και οι διανυόμενες αποστάσεις εντός 

της χερσαίας ζώνης δεν θα είναι μεγάλες. Όσον αφορά στην οδική κυκλοφορία επί 

της οδού πρόσβασης, εκτιμάται ότι η λειτουργία της τουριστικής λιμενικής 

εγκατάστασης δεν θα προκαλέσει αυξημένες στάθμες θορύβου πέραν της 

υφιστάμενης κυκλοφορίας εντός του χωριού λόγω του μικρού αριθμού οχημάτων που 

θα κινούνται από/προς αυτήν. 

Όσον αφορά στη λειτουργία των μηχανών των σκαφών, οι σύγχρονες μηχανές των 

σκαφών αναψυχής χαρακτηρίζονται από χαμηλού επιπέδου θόρυβο. Επιπροσθέτως, 

λόγω της μικρής δυναμικότητας της εγκατάστασης ο αριθμός των σκαφών με εν 

λειτουργία μηχανή ταυτόχρονα θα είναι ιδιαίτερα μικρός. Αλλά και ο χρόνος 

λειτουργίας των μηχανών θα είναι πολύ μικρός και θα περιορίζεται χρονικά στην 

ιδιαίτερα μικρής χρονικής διάρκειας διαδικασία πρόσδεσης και αναχώρησης του 

σκάφους, δεδομένου ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε κάθε θέση ελλιμενισμού 
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συμβάλει καθοριστικά στον περιορισμό της λειτουργίας των μηχανών των σκαφών 

όταν αυτά είναι ελλιμενισμένα. 

Ακόμη, ο θόρυβος που θα προκαλείται από τους επιβαίνοντες στα σκάφη και από 

δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του χερσαίου χώρου της τουριστικής λιμενικής 

εγκατάστασης χαρακτηρίζεται από χαμηλές εντάσεις θορύβου. 

Συμπερασματικά, η ηχορύπανση που θα προκαλείται από τη λειτουργία της 

τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης αφορά σε χαμηλές εντάσεις θορύβου. Ο 

προκαλούμενος θόρυβος δεν θα αποτελεί όχληση για το ανθρωπογενές και φυσικό 

περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. 

Η λειτουργία του παραθεριστικού τουριστικού χωριού και της τουριστικής λιμενικής 

εγκατάστασης δεν σχετίζεται με δονήσεις, συνεπώς δεν αναμένονται επιπτώσεις από 

αυτές 

 

2.13 Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Ούτε κατά τη φάση κατασκευής, αλλά ούτε και κατά τη λειτουργία του έργου 

αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

 

2.14 Επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα 

2.14.1 Φάση Κατασκευής 

Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα συνδέονται με: 

• Την εκπομπή σωματιδιακών ρύπων κατά την φάση κατασκευής εντός της 

περιοχής του ακινήτου. Οι σωματιδιακοί ρύποι δύναται να επιβαρύνουν, άμεσα 

αλλά για μικρό χρονικό διάστημα, την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων της 

περιοχής (παράκτιες λίμνες). 

• Αύξηση της κατείσδυσης των ομβρίων υδάτων και των επιφανειακών 

απορροών, λόγω της αφαίρεσης θαμνώδους βλάστησης και την δημιουργία 

σκαμμάτων θεμελίωσης των εγκαταστάσεων. Η επίδραση αυτή δε θεωρείται 

σημαντική λαμβάνοντας υπόψη την έκταση και τη θέση του έργου σε σχέση με 

τις υπόγειες και επιφανειακές υδροκριτικές γραμμές. 



 

NERCO-Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ  

 
 

EN ISO 9001:2008 
No. : 0108175 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία 
Παραθεριστικού – Τουριστικού Χωριού στη θέση «Αρταβάνη» (Ερημίτης), 

Τ.Κ. Σινιών, Δ.Ε. Κασσωπαίων, Δ. Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας 

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Έκδοση: 02/19-01-15 Αναθεωρεί την: 01/03-12-14 14.PER.MPE.14 Σελίδα: 37 από 88 

 

Οι προβλεπόμενες εγκαταστάσεις θα γίνουν εκτός των τοπικών ρεμάτων εντός 

του ακινήτου, όπως αυτά έχουν εντοπισθεί και καταγραφεί στο πλαίσιο της 

παρούσης μελέτης. 

• Ρύπανση (αύξηση του του pH και των συγκεντρώσεων σε αιωρούμενα στερεά) 

από τα υγρά απόβλητα απόπλυσης κατά τη διάρκεια των έργων (π.χ. νερά 

απόπλυσης σκυροδέματος κλπ). 

• Ρύπανση κατά τη διάθεση των λυμάτων του προσωπικού. 

Οι εν λόγω επιπτώσεις είναι μικρής διάρκειας και πλήρως αναστρέψιμες μετά το 

πέρας των εργασιών κατασκευής. 

2.14.2 Φάση Λειτουργίας 

Κατά την λειτουργία του έργου, με την χρήση του συστήματος συλλογής ομβρίων του 

έργου αποφεύγονται φαινόμενα διάβρωσης. 

Επίσης, με την λειτουργία της προτεινόμενης Ε.Ε.Λ. (τριτοβάθμια επεξεργασία) τα 

επεξεργασμένα λύματα επαναχρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών 

άρδευσης – πυρόσβεσης εντός του ακινήτου, ενώ το πλεόνασμα επεξεργασμένου 

ύδατος δύναται να χρησιμοποιηθεί για την άρδευση των δασικών εκτάσεων στο 

πλαίσιο ανάδειξης – αναβάθμισης της δασικής έκτασης. Σε κάθε περίπτωση 

αποφεύγεται η άμεση διάθεση των λυμάτων σε υδάτινο αποδέκτη (π.χ. θάλασσα, 

ρέματα), ενώ, για το προς επαναχρησιμοποίηση νερό, θα τηρούνται επίσης τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά (οριακές τιμές) της κείμενης νομοθεσίας. 

Σε ότι αφορά τον επηρεασμό του υπόγειου υδροφορέα από την χρήση των 

υδρογεωτρήσεων τροφοδότησης του σταθμού αφαλάτωσης, αυτές δεν αναμένεται να 

συναντήσουν υδροφόρο ορίζοντα γλυκού νερού, και κατ’επέκταση δεν αναμένεται να 

επηρεάσεουν το μέτωπο υφαλμύρωσης δεδομένου ότι ευρίσκονται στα κατάντη της 

πλαγιάς, κοντά στη θάλασσα και αποδεδειγμένα εντός της ζώνης υφαλμύρωσης, η 

οποία έχει εισχωρήσει σε απόσταση τουλάχιστον 1,7 χλμ. από την περιοχή 

ενδιαφέροντος. Δεν επηρρεάζονται οι γεωτρήσεις στο εσωτερικό της νήσου από τις 

προτεινόμενες υδρογεωτρήσεις εντός του ακινήτου. 

Επίσης, Το υφάλμυρο νερό του υπόγειου υδροφορέα είναι ακατάλληλο ακόμα και για 

άρδευση και κατ’ επέκταση δεν χρησιμοποιείται. Ουσιαστικά, ο μόνος τρόπος χρήσης 

του υπόγειου ύδατος για ύδρευση και άρδευση είναι μέσω αφαλάτωσης, όπως 

προτείνεται να κατασκευαστεί στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου. Η άντληση 
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λοιπόν των υπόγειων υδάτων δεν πρόκειται να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά των 

υδάτινων σωμάτων της περιοχής μελέτης. 

Συμπερασματικά, κατά την λειτουργία του έργου δεν προκύπτουν αρνητικές 

επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. 

 

2.15 Επιπτώσεις στα θαλάσσια ύδατα και το θαλάσσιο περιβάλλον 

2.15.1 Φάση Κατασκευής 

Οι κύριες πηγές επιβάρυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του θαλάσσιου 

ύδατος κατά την κατασκευή μίας λιμενικής εγκατάστασης είναι: 

• αυτή καθεαυτή η κατασκευή των λιμενικών έργων, 

• οι ύφαλες εκσκαφές για τη θεμελίωση των έργων και για την εξασφάλιση του 

απαραίτητου ωφέλιμου βάθους, 

• η μεταφορά στη θάλασσα, από τον άνεμο ή από τις εκπλύσεις της βροχής, 

σκόνης από τις εκτελούμενες χωματουργικές εργασίες, καθώς και 

υπολειμμάτων καυσίμων / λιπαντικών από τα μηχανήματα και υλικών 

κατασκευής. 

Από τις παραπάνω πηγές προκύπτουν: 

• Αύξηση της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων στην στήλη του 

νερού και κατ’ επέκταση την αύξηση της θολερότητας. 

• Επαναιώρηση του λεπτόκοκκου ιζήματος και γενικότερη ανάδευση του 

πυθμενικού υλικού, με αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης 

αιωρούμενων σωματιδίων και οργανικής ύλης. 

• Ρύπανση των θαλάσσιων υδάτων (σε περίπτωση ατυχηματικών διαρροών). 

Όλες οι εν λόγω επιπτώσεις είναι μικρής διάρκειας (κατά τη φάση κατασκευής) και τα 

φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του νερού αποκαθίστανται πλήρως μετά το πέρας 

των εργασιών. 

Συμπερασματικά, η κατασκευή του προτεινόμενου έργου θα προκαλέσει 

αναπόφευκτα επιβάρυνση στην ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η οποία 

όμως θα είναι περιορισμένης χρονικής και χωρικής έκτασης, ενώ είναι δυνατόν να 

περιοριστεί περαιτέρω με τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Η ποιότητα του θαλάσσιου 
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νερού θα αποκατασταθεί πλήρως σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα μετά την 

ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών. 

Όσον αφορά στην προτεινόμενη θαλάσσια απόρριψη των υλικών βυθοκόρησης 

(συνολικού όγκου 60.000 m3 περίπου) στη θαλάσσια περιοχή περίπου 1,5 ναυτικού 

μιλίου βορειοδυτικά της θέσης του έργου στα ανοιχτά των βόρειων ακτών της 

Κέρκυρας, επισημαίνονται τα εξής: 

• Η θαλάσσια απόρριψη βυθοκορημάτων αναπόφευκτα επιβαρύνει το θαλάσσιο 

περιβάλλον. Η επιβάρυνση αυτή αφορά κυρίως στη θέση απόρριψης και 

εξασθενεί ακτινωτά γύρω από αυτή. Συγκεκριμένα, με την απόρριψη των 

βυθοκορημάτων αυξάνεται προσωρινά η συγκέντρωση αιωρούμενων 

σωματιδίων και οργανικής ύλης στη στήλη του νερού. Η αλλοίωση αυτή της 

ποιότητας του νερού είναι προσωρινή, καθώς η διαύγεια της στήλης του νερού 

αποκαθίσταται σταδιακά με την καθίζηση των βυθοκορημάτων. 

• Επιπροσθέτως, με την απόθεση μη ρυπασμένων βυθοκορημάτων 

καταστρέφονται μεν προσωρινά οι βενθικοί και λοιποί θαλάσσιοι οργανισμοί 

που ζουν στον πυθμένα (όχι όμως τα ψάρια και τα αρθρόποδα που μπορούν 

να κινούνται γρήγορα), ωστόσο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (συνήθως 

λίγους μήνες) το νέο πυθμενικό στρώμα επαναποικίζεται και δημιουργείται 

βενθική κοινότητα ισοδύναμη με την αρχικά καταστραφείσα. Συνεπώς, η 

θαλάσσια απόρριψη μη ρυπασμένων βυθοκορημάτων δεν δημιουργεί 

ανεπανόρθωτα οικολογικά προβλήματα.  

Στην υπό μελέτη περίπτωση, ο όγκος των βυθοκορημάτων δεν είναι ιδιαίτερα 

μεγάλος και επομένως θα προκαλέσει μόνο τοπικά (στη θέση απόρριψης) και για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα (έως ότου καθιζάνει το σύνολο των βυθοκορημάτων) 

αλλοίωση της ποιότητας του νερού. Άλλωστε, η χονδρόκοκκη σύσταση του 

πυθμενικού υλικού, που συνεπάγεται σύντομο χρόνο καθίζησης και περιορισμένη 

διασπορά, αλλά και μικρή επιβάρυνση με οργανικό υλικό, συμβάλουν στην 

περαιτέρω άμβλυνση της επίπτωσης στο θαλάσσιο περιβάλλον από τις εργασίες 

βυθοκόρησης. Επίσης, οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον από την αλλοίωση 

αυτή θα είναι αντιστρέψιμες. 
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2.15.2 Φάση Λειτουργίας 

Η λειτουργία μιας τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης είναι δυνατό να επηρεάσει 

δυσμενώς το θαλάσσιο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής με τον περιορισμό της 

κυκλοφορίας και της ανανέωσης των νερών της λιμενολεκάνης (που μπορεί να 

προκαλέσει μείωση του διαλυμένου στο θαλάσσιο νερό οξυγόνου στο εσωτερικό της 

λιμενολεκάνης), αλλά και με μια σειρά δραστηριότητες, οι οποίες είναι δυνατό να 

προκαλέσουν ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Είναι έτσι δυνατό να 

προκληθεί υποβάθμιση της ποιότητας του θαλάσσιου νερού και των ιζημάτων και 

κατ' επέκταση να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο για το θαλάσσιο 

περιβάλλον, αλλά ακόμη και για την ευχάριστη παραμονή των επιβατών και των 

επισκεπτών του λιμένα (αντιαισθητική εικόνα της λιμενολεκάνης, άσχημη οσμή κλπ). 

Οι διάφορες δραστηριότητες στο χώρο της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης που 

ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση της θάλασσας, καθώς και οι επιπτώσεις τους 

στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι οι εξής: 

• Η ατυχηματική απόρριψη λυμάτων από τα ελλιμενισμένα σκάφη στη θάλασσα, 

η οποία μπορεί να προκαλέσει οργανική ρύπανση. 

• Η πιθανή ατυχηματική διαρροή, από τα σκάφη στη θάλασσα, καυσίμων, 

λιπαντικών και σεντινόνερων, καθώς και διαρροή καυσίμων από το σταθμό 

ανεφοδιασμού, η οποία αποτελεί σοβαρή αιτία υποβάθμισης του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος καθώς προκαλεί ρύπανση από πετρελαιοειδή ή άλλες χημικές 

ενώσεις. Στην τουριστική λιμενική εγκατάσταση θα εφαρμοστεί «Σχέδιο 

Έκτακτης Ανάγκης για την Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης», με 

αποτέλεσμα οι επιπτώσεις της θαλάσσιας ρύπανσης σε περίπτωση διαρροής 

καυσίμων ή ελαίων μηχανών να περιορίζονται σε σημαντικό βαθμό και ως 

προς τη χωρική τους εξάπλωση, αλλά και ως προς τη χρονική τους διάρκεια. 

• Η ατυχηματική απόρριψη στερεών αποβλήτων στη θάλασσα (marine debris), 

που αποτελεί πρόβλημα τόσο αισθητικής υποβάθμισης του θαλάσσιου χώρου 

της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης, όσο και υποβάθμισης της ποιότητας 

των νερών. 

• Η χρήση τοξικών υφαλοχρωμάτων στα σκάφη αναψυχής, και ειδικά αυτών που 

περιέχουν ενώσεις κασσιτέρου (Tributyltin, TBT), η οποία προκαλεί αύξηση 
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των επιπέδων τοξικότητας στο θαλάσσιο νερό, με προφανείς αρνητικές 

επιπτώσεις για την θαλάσσια ζωή. 

• Η μηχανική ανάδευση του πυθμένα από τους έλικες και τις άγκυρες των 

σκαφών, που έχει σαν συνέπεια την φθορά των επιβενθικών εδραίων 

οργανισμών και την παράσυρση των αμμωδών και ιλυωδών στοιχείων του 

πυθμένα. Η επίπτωση αυτή είναι ωστόσο τοπικού χαρακτήρα και δεν 

συνεπάγεται συνολική υποβάθμιση της βενθικής βιοκοινότητας. 

Επιπροσθέτως, λόγω των προβλεπόμενων μόνιμων αγκυροβολίων για την 

πρόσδεση των σκαφών, τα σκάφη δεν θα χρησιμοποιούν άγκυρα στο 

εσωτερικό της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης. 

Τα προαναφερθέντα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπισθούν επιτυχώς με τη 

λήψη κατάλληλων μέτρων, η αυστηρή τήρηση των οποίων θα έχει σαν αποτέλεσμα 

να ελαχιστοποιηθούν ή να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις για το θαλάσσιο 

περιβάλλον από τη λειτουργία της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης. 

Στην τουριστική λιμενική εγκατάσταση θα λειτουργεί εγκατάσταση παραλαβής και 

διαχείρισης αποβλήτων από τα σκάφη, με αποτέλεσμα να περιορίζεται σε σημαντικό 

βαθμό ο κίνδυνος ρύπανσης από ορισμένες από τις προαναφερθείσες 

δραστηριότητες στο χώρο της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης. 

Συμπερασματικά, στην υπό εξέταση τουριστική λιμενική εγκατάσταση, όπου η 

ανανέωση των υδάτων της λιμενολεκάνης θα είναι ικανοποιητική, μειώνεται ο 

κίνδυνος τοπικής ρύπανσης από τις παραπάνω αιτίες. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπ’ 

όψη τη μικρή δυναμικότητα της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης σε συνδυασμό 

με τον περιστασιακό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων αυτών (που άλλωστε αφορούν 

σε μικροποσότητες ρυπαντών), τα παραπάνω πιθανά προβλήματα ρύπανσης του 

θαλάσσιου νερού και των ιζημάτων θα είναι αποσπασματικού χαρακτήρα και μικρής 

έντασης, και κατ’ επέκταση εκτιμάται ότι δεν θα προκαλέσουν αισθητή υποβάθμιση 

της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

 

2.16 Σύνοψη των επιπτώσεων σε πίνακες 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, σε μορφή πίνακα, όλες οι επιπτώσεις, 

όπως αυτές έχουν αναφερθεί στις προηγούμενες ενότητες, και χαρακτηρίζονται ως 

προς τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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• Τύπος (Θετικές, Αρνητικές, Ουδέτερες) 

• Μέγεθος (Ασθενείς, Μέτριες, Ισχυρές) 

• Διάρκεια (Βραχυχρόνιες, Μακροχρόνιες) 

• Έκταση (Τοπικές, Ευρύτερη περιοχή) 

• Αναστρεψιμότητα (Αναστρέψιμες, Μερικώς αναστρέψιμες, Μη αναστρέψιμες) 

Ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μορφή 

μήτρας (πίνακας 2.16-1). 
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Πίνακας 2.16-1: Μήτρα περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ ΜΕΤΡΑ 

Θετική Ουδέτερη Αρνητική Ασθενείς Μέτριες Ισχυρές Βραχυχρόνιες Μακροχρόνιες Τοπική Ευρύτερη 
Περιοχή ΝΑΙ Μερικώς ΟΧΙ 

ΜΗ ΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Κλιματικά και Βιοκλιματικά Χαρακτηριστικά 

Φάση κατασκευής              

Φάση λειτουργίας              

Μορφολογικά Χαρακτηριστικά 

Φάση κατασκευής              

Φάση λειτουργίας              

Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά 

Φάση κατασκευής              

Φάση λειτουργίας              

Ακτομηχανικά Χαρακτηριστικά 

Φάση κατασκευής              

Φάση λειτουργίας              

Γεωλογικά, Τεκτονικά και Εδαφολογικά Χαρακτηριστικά 

Φάση κατασκευής              

Φάση λειτουργίας              

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Βλάστηση - Χλωρίδα 

Φάση κατασκευής              

Φάση λειτουργίας              

Ειδικές Φυσικές Περιοχές 

Φάση κατασκευής              

Φάση λειτουργίας              
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Συνέχεια Πίνακα 2.16-1 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ ΜΕΤΡΑ 

Θετική Ουδέτερη Αρνητική Ασθενείς Μέτριες Ισχυρές Βραχυχρόνιες Μακροχρόνιες Τοπική Ευρύτερη 
Περιοχή ΝΑΙ Μερικώς ΟΧΙ 

Άλλες Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές 

Φάση κατασκευής              

Φάση λειτουργίας              

Πανίδα - Ορνιθοπανίδα 

Φάση κατασκευής              

Φάση λειτουργίας              

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Θαλάσσια Χλωρίδα 

Φάση κατασκευής              

Φάση λειτουργίας              

Θαλάσσια Πανίδα 

Φάση κατασκευής              

Φάση λειτουργίας              

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Χρήσεις Γης 

Φάση κατασκευής              

Φάση λειτουργίας              

Δομημένο Περιβάλλον 

Φάση κατασκευής              

Φάση λειτουργίας              
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Συνέχεια Πίνακα 2.16-1 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ ΜΕΤΡΑ 

Θετική Ουδέτερη Αρνητική Ασθενείς Μέτριες Ισχυρές Βραχυχρόνιες Μακροχρόνιες Τοπική Ευρύτερη 
Περιοχή ΝΑΙ Μερικώς ΟΧΙ 

Ιστορικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον 

Φάση κατασκευής              

Φάση λειτουργίας              

Κοινωνικο-οικονομικό Περιβάλλον 

Φάση κατασκευής              

Φάση λειτουργίας              

Τεχνικές Υποδομές 

Φάση κατασκευής              

Φάση λειτουργίας              

Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον 

Φάση κατασκευής              

Φάση λειτουργίας              

Ακουστικό Περιβάλλον – Δονήσεις – Ακτινοβολίες 

Φάση κατασκευής              

Φάση λειτουργίας              

Επιφανειακά Ύδατα 

Φάση κατασκευής              

Φάση λειτουργίας              

Υπόγεια Ύδατα 

Φάση κατασκευής              

Φάση λειτουργίας              
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Συνέχεια Πίνακα 2.16-1 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ ΜΕΤΡΑ 

Θετική Ουδέτερη Αρνητική Ασθενείς Μέτριες Ισχυρές Βραχυχρόνιες Μακροχρόνιες Τοπική Ευρύτερη 
Περιοχή ΝΑΙ Μερικώς ΟΧΙ 

Θαλάσσια Ύδατα 

Φάση κατασκευής              

Φάση λειτουργίας              
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3. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

3.1 Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στα μετεωρολογικά και 
κλιματολογικά χαρακτηριστικά 

Δεν προκύπτουν επιπτώσεις στα μετεωρολογικά, κλιματολογικά και βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα, 

πέραν της παρακολούθησης των εκπομπών αερίων ρύπων, ώστε να μην 

παρατηρούνται υπερβάσεις βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

 

3.2 Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στα μορφολογικά και τοπιολογικά 
χαρακτηριστικά 

Στη φάση κατασκευής προτείνονται τα εξής μέτρα: 

• Περιορισμός του εύρους της ζώνης εγκατάστασης των εργοταξιακών χώρων 

στο απολύτως αναγκαίο, ώστε να περιοριστεί η οπτική όχληση. 

• Προσωρινή περίφραξη εργοταξιακών χώρων με επιμέλεια, με ασφαλή και 

καλαίσθητα πετάσματα. Η περίφραξη θα πρέπει να είναι πανομοιότυπη και να 

διατηρεί κατά το δυνατόν μία απλή και μονόχρωμη όψη. Το χρώμα της θα 

πρέπει να είναι χαμηλής φωτεινότητας και να αποφεύγεται η ανάρτηση 

διαφημίσεων. 

• Διατήρηση όπου είναι δυνατόν της βλάστησης περιμετρικά του ακινήτου για 

ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης. 

• Διάθεση όλων των αποβλήτων-απορριμμάτων σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και διατήρηση των εργοταξιακών χώρων καθαρών. 

• Φυτεύσεις δένδρων περιμετρικά των αγροτικών εκτάσεων του ακινήτου και στις 

παρυφές του οδικού δικτύου, όπου αυτό είναι δυνατό. 

• Απαγόρευση οποιασδήποτε μόνιμης ασφαλτόστρωσης ή τσιμεντοποίησης 

επιφανειών που δεν εξυπηρετούν τις απόλυτα απαραίτητες λειτουργικές 

ανάγκες του έργου. 
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Στη φάση λειτουργίας προτείνονται τα εξής: 

• Κατάλληλος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, ώστε τα κτίρια να ενσωματώνονται 

αρμονικά στο τοπίο της ευρύτερης περιοχής (π.χ. να ακολουθείται το 

υφιστάμενο ανάγλυφο, χρησιμοποίηση υλικών της περιοχής κ.ά.). 

• Επιβολή της τάξης στους χώρους στάθμευσης και αυστηρή απαγόρευση της 

άναρχης στάθμευσης σε μη ενδεδειγμένα σημεία του παραθεριστικού 

τουριστικού χωριού και της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης. Επίσης, 

προτείνονται φυτεύσεις δένδρων εντός και περιμετρικά των χώρων 

στάθμευσης. 

• Συστηματική συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων (κτίρια, εγκαταστάσεις, 

κρηπιδώματα, δίκτυα κλπ) του παραθεριστικού τουριστικού χωριού και της 

τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης. Αποτελεί ίσως το σημαντικότερο μέτρο για 

την διατήρηση ενός ευχάριστου και καλαίσθητου περιβάλλοντος στην περιοχή 

της έργου. 

• Συστηματική αποκομιδή των απορριμμάτων από τους κάδους του 

παραθεριστικού τουριστικού χωριού και της χερσαίας ζώνης της τουριστικής 

λιμενικής εγκατάστασης και γενικά η τήρηση της καθαριότητας τόσο του 

χερσαίου όσο και του θαλάσσιου χώρου του έργου. 

Τέλος, δεδομένου ότι η ακριβής εκτίμηση του αισθητικού αποτελέσματος του έργου 

μπορεί να γίνει μόνο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, είναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθούν εκ των υστέρων πρόσθετες αισθητικές παρεμβάσεις, ειδικά σε 

σημεία του έργου όπου πιθανώς θα κριθεί ότι υπάρχει κάποια υποβάθμιση της 

ποιότητας του τοπίου. 

 

3.3 Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην ακτομηχανική δίαιτα της ακτής 

Βάσει των αποτελεσμάτων της εκπονηθείσας ακτομηχανικής μελέτης, εκτιμάται ότι 

δεν απαιτείται η λήψη μέτρων στον τομέα της ακτομηχανικής δίαιτας των ακτών. 
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3.4 Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στα γεωλογικά, τεκτονικά και 
εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Στη φάση κατασκευής προτείνονται τα εξής μέτρα: 

1. Για την αποφυγή φαινομένων αστάθειας και κατολισθήσεων προτείνονται, 

σύμφωνα και με την γεωτεχνική μελέτη, οι εξής ενέργειες κατά την εκτέλεση 

των χωματουργικών εργασιών: 

 Όσον αφορά στις προσωρινές εκσκαφές οι οποίες κρίνονται απαραίτητες 

για τους σκοπούς της θεμελίωσης και των κατασκευών κοινής ωφέλειας: 

- Επιφανειακά εδάφη όπως υλικά ελουβιακού μανδύα και αλλουβιακών 

αποθέσεων θα πρέπει να εκσκαφθούν με προσωρινά πρανή μέγιστης 

κλίσης 45ο (1:1) με επικείμενη επιχωμάτωση. 

- Βραχώδεις εκσκαφές της ασβεστολιθικής μάζας θα πρέπει να 

ακολουθούν μία μέγιστη κλίση 3:1 (72ο) χωρίς αναχώματα σε ένα 

μέγιστο ύψος 80-10m. 

- Για μικτές τομές πρέπει να εφαρμόζεται κλίση 1:1. 

- Τα τμήματα των επιχωμάτων των δρόμων θα πρέπει να 

ακολουθήσουν μία γενική κλίση πρανών 2:3 (34ο). 

 Όσον αφορά στις μόνιμες εκσκαφές: 

- Επιφανειακά εδάφη όπως υλικά ελουβιακού μανδύα και σάρες ή 

αλλουβιακές αποθέσεις θα πρέπει να εκσκαφθούν σε μόνιμα πρανή 

μέγιστης κλίσης των 34ο (2:3), πλήρως προστατευμένα απέναντι στην 

διάβρωση με κατάλληλα γεωυσυνθετικά υλικά και καλυμμένα με 

εδαφικό χούμο. Αν το ύψος των εκσκαφών είναι μεγαλύτερο από 3m, 

κατασκευές συγκράτησης από συρματοκιβώτια μπορούν να μειώσουν 

το ύψος του μόνιμου ανοιχτού πρανούς. 

- Οι βραχώδεις εκσκαφές στην ασβεστολιθική μάζα θα πρέπει να 

ακολουθούν μία μέγιστη κλίση 2:1 (63ο) με την υιοθέτηση τμηματικών 

αναχωμάτων αν το μέγιστο ύψος εκσκαφής ξεπερνά τα 10m και γι’ 

αυτό απαιτείται ένα ελάχιστο πλάτος αναχώματος των 4m. 

- Τοπικά μέτρα προστασίας απέναντι σε κατολισθήσεις δύναται να 

απαιτηθούν σε μία μάλλον μικρότερη έκταση (10-15% της συνολικής 
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επιφάνειας των βραχωδών εκσκαφών των πρανών) και 

συμπεριλαμβάνουν κοχλίες βράχων και σταθεροποιητικά μεταλλικά 

πλέγματα και φράχτες. Επιπλέον, θα απαιτηθούν παγίδες 

κατολισθήσεων του 1m πλάτους με ένα προστατευτικό τοιχείο ύψους 

0,75m στη βάση κάθε βραχώδους εκσκαφής μόνιμων πρανών ίσης ή 

υψηλότερης των 6m για να προστατέψουν τον δρόμο απέναντι σε 

μελλοντικές κατολισθήσεις. 

 Όσον αφορά στα επιχώματα του οδικού δικτύου προτείνεται: 

- Τα τμήματα των επιχωμάτων των δρόμων να ακολουθήσουν μια 

γενική κλίση πρανών 2:3 (34ο). 

- Στις περιοχές των παράκτιων και των αλλουβιακών αποθέσεων 

απαιτείται μια τελική εξυγιαντική στρώση μέγιστου πάχους 1m στη 

θεμελίωση οποιουδήποτε τμήματος αναχώματος. Αυτές οι αποθέσεις 

θα πρέπει να εκσκαφτούν έως ένα στρώμα καλής φέρουσας 

ικανότητας (αμμο-χαλικώδες). Η απαραίτητη στρώση στράγγισης 

συμπεριλαμβάνεται στην εξυγιαντική στρώση. 

- Εάν κατά τη διάρκεια των εκσκαφών για την τελική επιπεδοποίηση 

των διαφόρων περιοχών για κατασκευαστικούς σκοπούς, εντοπιστούν 

τοπικές επιφανειακά παρουσιαζόμενες καρστικές κοιλότητες μιας 

έκτασης του 1m μέγιστο, μέσα στις προβλεπόμενες περιοχές 

θεμελίωσης των διαφόρων κατασκευών, προτείνεται να πληρωθούν 

με συμπαγές σκυρόδεμα, πριν από την κατασκευή του δικτύου των 

πεδιλοδοκών κάθε κτιρίου. 

2. Προσεκτική διαχείριση των ποσοτήτων των υλικών εκσκαφής που θα 

προκύψουν. Ένα μεγάλο μέρος των υλικών προτείνεται να χρησιμοποιηθεί στις 

εργασίες επιχωματώσεων που θα απαιτηθούν. Τα πλεονάζοντα υλικά 

προτείνεται να διατεθούν είτε για την αποκατάσταση ΧΑΔΑ της ευρύτερης 

περιοχής, είτε για άλλα έργα για τα οποία υπάρχει ζήτηση των εν λόγω υλικών, 

είτε σε αποθεσιοθάλαμους. 

3. Απαγορεύεται η διάθεση των πλεοναζόντων υλικών σε σημεία του 

υδρογραφικού δικτύου. 
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4. Το προς επαναχρησιμοποίηση εδαφικό υλικό θα αποθηκεύεται προσωρινά σε 

κατάλληλη θέση εντός του ακινήτου. 

5. Όσον αφορά τα επιπλέον υλικά τα οποία θα απαιτηθούν για την κατασκευή του 

έργου, η προμήθειά τους θα πρέπει να γίνει από νομίμως λειτουργόν λατομείο 

ή από το εμπόριο. 

6. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίμων στο έδαφος. Τα 

χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και λιπαντικά.από τα μηχανήματα/οχήματα θα 

πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. 

7. Η πλύση, η αλλαγή των λαδιών και ο ανεφοδιασμός με καύσιμα των οχημάτων 

και των μηχανημάτων, εφόσον γίνονται στα εργοτάξια, να γίνονται σε ειδικούς 

χώρους, εφοδιασμένους με επενδεδυμένο κεκλιμένο δάπεδο, εγκάρσιο οχετό 

συλλογής και δεξαμενή καθίζησης. Τα καθιζάνοντα υλικά θα πρέπει να 

συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται προς ανακύκλωση μαζί με τα 

υπόλοιπα απορρίμματα του εργοταξίου. 

8. Θα πρέπει να γίνει πλήρης αποκατάσταση των τάφρων. 

9. Οι εργοταξιακοί χώροι θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί. 

10. Κατά την διάνοιξη του νέου οδικού δικτύου, προτείνεται η φύλαξη του ανώτερου 

γόνιμου εδάφους που θα προκύψει, ώστε να διατεθεί για τις φυτοτεχνικές 

εργασίες των κοινόχρηστων χώρων ή, σε περίπτωση πλεονάζοντος εδαφικού 

υλικού, να διατεθεί σε αγροτεμάχια της ευρύτερης περιοχής, τα οποία έχουν 

μείνει αρκετές περιόδους σε αγρανάπαυση ή είναι χέρσα. 

11. Κατά την φάση εκπόνησης της οριστικής μελέτης της τουριστικής λιμενικής 

εγκατάστασης θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση της 

ευστάθειας του φυσικού πρανούς που θα δημιουργηθεί από τις εκσκαφές για τη 

διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης και του κτιρίου. Εφ’ όσον απαιτείται θα 

πρέπει να εξετασθούν τρόποι διασφάλισης της ευστάθειάς του (π.χ. κατασκευή 

τοίχου αντιστήριξης, πλέγμα συγκράτησης καταπτώσεων κλπ). 
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3.5 Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στo φυσικό περιβάλλον, την χλωρίδα 
και την πανίδα 

Για την μετρίαση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής προτείνονται 

τα εξής μέτρα: 

• Όσον αφορά στη βλάστηση και στη χλωρίδα προτείνεται η διατήρηση και 

προστασία των θυλάκων φυσικής βλάστησης και των φυτοφρακτών, που 

συνεισφέρουν στη μωσαϊκότητα του τοπίου και είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τα 

είδη πανίδας της περιοχής. Όπως προκύπτει από το σχεδιασμό του έργου, 

διατηρείται το οικοσύστημα γύρω από τον μικρό υγρότοπο της Βρωμολίμνης, ο 

οποίος μαζί με τα ρέμματα της ευρύτερης περιοχής αποτελεί βιότοπο της 

βίδρας. 

• Προτείνεται η διατήρηση της παραρρεμάτιας βλάστησης όπου αυτή απαντάται 

εντός του ακινήτου. 

• Πριν την έναρξη των εργασιών, προτείνεται να γίνει σαφής οριοθέτηση της 

ζώνης κατάληψης των νέων εγκαταστάσεων και των εργοταξιακών χώρων, 

ώστε οι εκσκαφές και τα τεχνικά έργα που θα απαιτηθούν να περιοριστούν στα 

απολύτως απαραίτητα και να αποφευχθούν οι άσκοπες εκχερσώσεις και 

αποψιλώσεις. Η απομάκρυνση της βλάστησης θα πρέπει να περιοριστεί μόνο 

στα τμήματα όπου απαιτούνται για την εγκατάσταση των προτεινόμενων 

έργων. 

• Τα έργα κατασκευής προτείνεται να υλοποιούνται σε περιόδους που δεν 

συμπίπτουν με την αναπαραγωγική περίοδο των σημαντικών ειδών της 

περιοχής ή/και με την μεταναστευτική περίοδο των πτηνών. 

• Για την αποφυγή φαινομένων τραυματισμού και θνησιμότητας ειδών πανίδας, 

στο οδικό δίκτυο προτείνεται να ελεγχθεί η πιθανότητα τοποθέτησης 

ενημερωτικών πινακίδων πληροφόρησης των οδηγών για την διέλευση ειδών 

πανίδας. 

• Απαγορεύεται η απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών στις ακτές, στους χώρους 

αποκατάστασης και προστασίας πρασίνου και σε οποιοδήποτε ευαίσθητο 

οικοσύστημα της περιοχής του ακινήτου. 

• Η βιοποικιλότητα συνδέεται άμεσα με την ποιότητα εδάφους και με την 

ρύπανση που προκαλείται από τα υγρά, στερεά και αέρια απόβλητα. 
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Επομένως, με την εφαρμογή όλων των κατάλληλων μέτρων που αφορούν τα 

υγρά, στερεά και αέρια απόβλητα όπως περιγράφονται στις αντίστοιχες 

ενότητες, εξασφαλίζεται και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

• Οι όποιες περιφράξεις προτείνεται να περιορίζονται εντός των αγροτικών 

τμημάτων και συγκεκριμένα για την οριοθέτηση των επί μέρους οικοδομικών 

τετραγώνων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση της πανίδας εντός της 

δασικής έκτασης του ακινήτου. 

• Προτείνεται κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζομένων για την αποφυγή 

περαιτέρω όχλησης του φυσικού περιβάλλοντος πέραν των προβλεπόμενων 

εργασιών. 

• Και κατά τη φάση κατασκευής, αλλά και κατά τη λειτουργία θα λαμβάνονται όλα 

τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς και για την 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές. Ο 

τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί 

από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών. 

Ειδικότερα, θα ληφθούν μέτρα αντιπυρικής προστασίας της γεωργικής και 

δασικής βλάστησης του ακινήτου. 

• Προτείνονται φυτεύσεις με υψηλή βλάστηση στις παρυφές του οδικού δικτύου 

και περιμετρικά των τομέων δόμησης για την ελαχιστοποίηση της ηχητικής 

όχλησης της πανίδας. Με τις φυτεύσεις διασφαλίζεται επίσης η αισθητική 

βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος και η μείωση της διασποράς της αέριας 

ρύπανσης. 

• Δεδομένης της αύξησης της ανθρώπινης παρουσίας και της πιθανής 

επέκτασης των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων στην περιοχή 

κρίνεται σκόπιμη η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

των κατοίκων και των επισκεπτών. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να έχουν ως 

στόχο: 

- Ενημέρωση για τις αξίες και λειτουργίες των οικοσυστημάτων της περιοχής. 

- Ενημέρωση για τα προστετυόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής 

και την ανάγκη διατήρησής τους. 
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- Ενίσχυση του αισθήματος σεβασμού για την φύση και της ανάληψης 

δράσεων και πρωτοβουλιών σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο για την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

- Ενημέρωση για τους κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

 

3.6 Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στo θαλάσσιο περιβάλλον, την 
θαλάσσια χλωρίδα και την πανίδα 

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον και κατ’ επέκταση 

στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα ισχύουν τα μέτρα αντιμετώπισης που 

παρουσιάζονται στη συνέχεια στην ενότητα 3.15 (Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων 

στα θαλάσσια ύδατα και το θαλάσσιο περιβάλλον). 

Ιδιαίτερης σημασίας για την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων από τις 

κατασκευαστικές εργασίες στο θαλάσσιο περιβάλλον και τη θαλάσσια χλωρίδα και 

πανίδα, είναι η κατά το δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωση του έργου, καθώς και η 

επιλογή κατάλληλων χρονικών περιόδων για την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών 

(π.χ. αποφυγή βυθοκορήσεων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου της 

ιχθυοπανίδας).  

Ειδικά σε ότι αφορά στα λιβάδια Ποσειδωνίας, κατά τη φάση κατασκευής και 

συγκεκριμένα κατά την εκτέλεση των εργασιών βυθοκόρησης είναι απαραίτητη η 

χρήση σύγχρονου εξοπλισμού για τη συγκράτηση των αιωρούμενων στερεών 

υλικών. 

Επίσης, κατά τη φάση λειτουργίας και εφ’ όσον από το πρόγραμμα παρακολούθησης 

(monitoring) προκύψει ότι υποβαθμίζεται ο οικότοπος των λιβαδιών Ποσειδωνίας 

συνιστάται η εκπόνηση κατάλληλης οικολογικής μελέτης για την προστασία και ει 

δυνατόν την αποκατάσταση του. 

 

3.7 Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στο Ανθρωπογενές περιβάλλον 

Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στις χρήσεις γης και στο οικιστικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. 
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Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα για την αποκατάσταση της 

κυκλοφορίας και για την ασφάλεια των χρηστών, κατά την περίοδο της κατασκευής. 

Τα σημαντικότερα μέτρα που προτείνεται να ληφθούν είναι: 

• Σωστός προγραμματισμός των δρομολογίων των οχημάτων, για την αποφυγή 

παρεμπόδισης της κυκλοφορίας από τη συχνή μετακίνηση φορτηγών στην 

περιοχή του έργου και των περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι κινήσεις αυτές 

συνεπάγονται (θόρυβος, σκόνη κλπ). 

• Σήμανση εισόδου – εξόδου από τον εργοταξιακό χώρο, τοπικές παρακάμψεις 

και κατάλληλη σηματοδότηση, ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες ατυχημάτων. 

• Ελαχιστοποίηση της κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων από και προς τα 

μέτωπα εργασιών. 

• Θα πρέπει να αποφεύγεται η κυκλοφορία οχημάτων εντός οικισμών. 

• Αποκατάσταση, από τον ανάδοχο του έργου, όλων των δικτύων τα οποία με 

οποιονδήποτε τρόπο θα θιγούν κατά τη φάση κατασκευής των έργων. 

Σε ότι αφορά την πολιτιστική κληρονομιά, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο Αριθ. 

Πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ40/46692/21463/3129/1585 (2.5.2013) 

του Τμήματος Αρχαιολογικών Χώρων Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας, της 

Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, στην περιοχή μελέτης δεν 

εντοπίζονται ορατές αρχαιότητες και δίδεται έγκριση επέμβασης στην περιοχή με τις 

εξής προϋποθέσεις: 

• Να προστεθούν στα κηρυγμένα μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της 

Κέρκυρας: α) η πρόσφατη κήρυξη και οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου 

της Κασσιώπης (ΦΕΚ 405/ΑΑΠ/18.12.2012), β) ο ανεμόμυλος, ο οποίος 

βρίσκεται στον περιφραγμένο χώρο που έχει χαρακτηριστεί «Ναυτικό Οχυρό» 

και πιθανόν ταυτίζεται με τον αναφερόμενο στις αρχειακές πηγές μύλο στη 

θέση Καστελλάκι, ο οποίος ανήκε στη Βαρωνεία Erizzo και γ) το συγκρότημα 

της έπαυλης Αρταβάνη, περιόδου Βενετοκρατίας, το οποίο βρίσκεται πλησίον 

του βορειοδυτικού ορίου του ακινήτου. 

• Να εξεταστούν οι άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις του ΕΣΧΑΔΑ στο πολιτιστικό 

περιβάλλον, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΘΠΑΙΘΠΑ στη φάση υποβολής 

της αρχιτεκτονικής μελέτης. 
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• Να συμπεριληφθούν στους δείκτες παρακολούθησης των επιπτώσεων του 

έργου και οι δείκτες που αφορούν στο πολιτισμικό περιβάλλον. 

• Για οποιοδήποτε έργο προβλέπεται να γίνει στον αιγιαλό, την παραλία ή την 

θάλασσα, χρειάζεται έγκριση από την αρμόδια για την περιοχή Εφορεία 

Εναλίων Αρχαιοτήτων. 

• Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, σπηλαίου, άλλου καρστικού 

γεωλογικού σχηματισμού ή παλαιοντολογικών καταλοίπων κατά τις εργασίες 

χωροθέτησης/κατασκευής των προτεινόμενων εγκαταστάσεων/έργων, θα 

πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας 

Νοτίου Ελλάδος, προκειμένου να προβεί σε ενέργειες καταγραφής και 

προστασίας τους. 

• Οι υπεύθυνοι του έργου υποχρεούνται να ειδοποιήσουν εγκαίρως και 

εγγράφως, τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα, τις συναρμόδιες για την περιοχή 

Εφορείες Αρχαιοτήτων για την επικείμενη έναρξη των εργασιών. Όλες οι 

εργασίες θα εκτελεσθούν υπό την άμεση επίβλεψη αρμοδίου υπαλλήλου της Η’ 

ΕΠΚΑ, η οποία θα ενημερώσει την συναρμόδια για την περιοχή 21η ΕΒΑ και 

ΕΠΣΝΕ σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων αρμοδιότητάς τους. 

• Οποιεσδήποτε αρχιτεκτονικές και λοιπές μελέτες συνταχθούν ή τροποποιηθούν 

επί συγκεκριμένων μέτρων/έργων να υποβληθούν προς έγκριση από τις 

αρμόδιες για την περιοχή Εφορείες Αρχαιοτήτων. 

• Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπισθούν ή 

αποκαλυφθούν αρχαιότητες, οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως προκειμένου 

να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας θα 

εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, μετά από γνωμοδότηση των 

αρμοδίων οργάνων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΠΘΑ. 

• Στην παραπάνω περίπτωση, η δαπάνη της παρακολούθησης των εργασιών 

ανασκαφής, συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής του απαραίτητου 

προσωπικού, καθώς και το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των 

ευρημάτων, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου βάσει των διατάξεων 

του Ν.3028/2002 άρθρο 37 (ΦΕΚ 153Α’/28.06.2002) «Για την προστασία των 

Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», καθώς και του 
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Ν.3840/2010 άρθρο 10, παρ. 15 ως προς την παρακολούθηση των 

εκσκαφικών εργασιών. 

• Πέραν της παρακολούθησης, ο εργολάβος ή ο επιβλέπων τις εργασίες είναι 

υπευθυνος για την ενημέρωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση 

ανεύρεσης αρχαίων καθ’ όλο το διάστημα του έργου, αποφεύγοντας κάθε 

καταστροφή ή μετακίνησή τους χωρίς την άδεια της Εφορείας Αρχαιτήτων. 

 

3.8 Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στο κοινωνικο-οικονομικό 
περιβάλλον 

Δεν προκύπτουν αρνητικές επιπτώσεις στο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον και κατ’ 

επέκταση δεν απαιτούνται μέτρα αντιμετώπισης. Σε κάθε περίπτωση, για την τόνωση 

των θετικών επιπτώσεων, προτείνεται: 

• Το προσωπικό κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας να προέρχεται από 

την περιοχή της Δ.Ε. Κασσωπαίων ή από την Κέρκυρα γενικότερα. 

• Τα απαραίτητα υλικά και αναλώσιμα να προέρχονται από επιχειρήσεις του 

νησιού. 

 

3.9 Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές 

Οι επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές της ευρύτερης περιοχής συνοψίζονται στην 

φόρτιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου και στην κάλυψη των απαιτήσεων σε 

ύδρευση και ενέργεια του προτεινόμενου έργου. 

Προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

• Τακτικός έλεγχος, συντήρηση και εξασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας της 

μονάδας αφαλάτωσης, η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες του έργου σε ύδρευση, 

ώστε να μην επιβαρύνεται το ήδη ελλειματικό δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. 

• Τακτικός έλεγχος, συντήρηση και εξασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας των 

υποσταθμών και του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας γενικότερα. 

• Αποφόρτιση του οδικού δικτύου κατά τη φάση κατασκευής με σωστή 

οργάνωση δρομολογίων των βαρέων οχημάτων, ώστε να περιοριστούν τα 

δρομολόγια στα απολύτως απαραίτητα. 
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Επιπλέον, για την αποφυγή όχλησης στην ναυσιπλοΐα και την αποφυγή ναυτικών 

ατυχημάτων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας της τουριστικής λιμενικής 

εγκατάστασης, προτείνονται τα εξής: 

Φάση Κατασκευής 

• Φωτοσήμανση των εκτελούμενων έργων και των πλωτών μηχανημάτων. 

• Τήρηση των προβλεπόμενων από το Γ.Ε.Ν. για τις περιπτώσεις εκτέλεσης 

λιμενικών έργων: έγκαιρη ενημέρωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας για την 

έναρξη και το πέρας των εργασιών, διαβίβαση στην ίδια υπηρεσία 

οριζοντιογραφίας και βυθομετρικού διαγράμματος μετά την ολοκλήρωση των 

έργων για την ενημέρωση των χαρτών κλπ. 

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση 

περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται συνέπεια των 

κατασκευαστικών εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Λιμενικής 

Αρχής. 

Η αυστηρή τήρηση των παραπάνω μέτρων είναι ιδιαίτερης σημασίας κατά την 

καλοκαιρινή τουριστική περίοδο, οπότε η κίνηση σκαφών είναι αυξημένη. 

Φάση Λειτουργίας 

• Για την πρόληψη πιθανών προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα θα πρέπει ο φορέας 

διαχείρισης της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης να φροντίσει για την πλήρη 

ενημέρωση (π.χ. με έντυπο υλικό) των πελατών του σχετικά με τις συνθήκες 

και το καθεστώς ναυσιπλοΐας στην περιοχή (ακτοπλοΐα γραμμών Ελλάδας – 

Ιταλίας, κρουαζιερόπλοια, εμπορικά πλοία, κλπ). Επίσης, αναλυτικές οδηγίες 

πρέπει να δίνονται για την είσοδο και έξοδο των σκαφών στο θαλάσσιο χώρο 

της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης, σε συνδυασμό βέβαια με κατάλληλη 

σήμανση και φωτοσήμανση σύμφωνα με όσα προβλέπει η Υπηρεσία Φάρων. 

• Ένα από τα κυριότερα μέτρα σε ότι αφορά την αντιμετώπιση ατυχημάτων από 

τη λειτουργία της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης είναι η σύνταξη και 

αυστηρή εφαρμογή του «Σχεδίου Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης», 

σύμφωνα με το οποίο ο φορέας διαχείρισης της τουριστικής λιμενικής 

εγκατάστασης θα πρέπει να διατηρεί ικανοποιητικό επίπεδο επιχειρησιακής 

ετοιμότητας για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της 



 

NERCO-Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ  

 
 

EN ISO 9001:2008 
No. : 0108175 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία 
Παραθεριστικού – Τουριστικού Χωριού στη θέση «Αρταβάνη» (Ερημίτης), 

Τ.Κ. Σινιών, Δ.Ε. Κασσωπαίων, Δ. Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας 

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Έκδοση: 02/19-01-15 Αναθεωρεί την: 01/03-12-14 14.PER.MPE.14 Σελίδα: 59 από 88 

 

θάλασσας που δύνανται να προκληθούν από τη συνήθη λειτουργία των 

λιμενικών εγκαταστάσεων. 

• Στο σταθμό ανεφοδιασμού της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης (όπου οι 

δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων θα είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη 

κατασκευή από σκυρόδεμα ώστε σε περίπτωση διαρροής να μην υπάρχει 

κίνδυνος ρύπανσης του περιβάλλοντος) θα πρέπει να προβλεφθούν όλες οι 

αναγκαίες διατάξεις για την αποφυγή διαρροών και κινδύνου πυρκαγιάς, ενώ 

θα πρέπει να γίνεται τακτική συντήρηση της εγκατάστασης. Το δίκτυο 

καυσίμων θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά για πιθανές διαρροές, κυρίως λόγω 

διαστολών κατά τη θερινή περίοδο. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται τακτικός 

έλεγχος και συντήρηση των δεξαμενών (κυρίως για πιθανά προβλήματα 

διάβρωσης), καθώς και αντικατάσταση των δεξαμενών που εμφανίζουν 

φθορές. 

• Ο φορέας διαχείρισης της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης θα πρέπει να 

φροντίσει για τη διαθεσιμότητα σωστικών μέσων έναντι ναυτιλιακών κινδύνων 

(π.χ. σωσίβια, σωστικές λέμβους κλπ). 

 

3.10 Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων από ανθρωπογενείς πιέσεις 

Οι επιπτώσεις που αφορούν τις υφιστάμενες ανθρωπογενείς πιέσεις της περιοχής 

συνοψίζονται στην διαχείριση των στερεών και των υγρών αποβλήτων. 

Στόχος των προτεινόμενων μέτρων είναι η συλλογική ορθολογική διαχείριση των 

πιέσεων που θα προκύψουν από το προτεινόμενο έργο ώστε όχι μόνο να μην 

επιβαρυνθεί το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης της Δ.Ε. Κασσωπαίων και του 

νησιού, αλλά και να βελτιωθεί. 

3.10.1 Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων από στερεά απόβλητα 

Τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα στερεά 

απόβλητα αφορούν τον περιορισμό τους εντός του ακινήτου και την ορθή διάθεσή 

τους και είναι: 

• Συλλογή απορριμμάτων και άχρηστων υλικών σε κατάλληλους κάδους και 

τακτική διάθεσή τους σε εγκεκριμένους χώρους υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων. 
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• Εφοδιασμός με κάδους ανακύκλωσης, έπειτα από μέριμνα του αναδόχου του 

έργου, για «διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή», ώστε να μεταφέρονται 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα από ειδικά απορριμματοφόρα του δήμου στο 

ΚΔΑΥ Τεμπλονίου. 

• Να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε τα στερεά αυτά απορρίμματα να μην 

περιλαμβάνουν μπάζα, η διάθεση των οποίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία περί των αντίστοιχων κατηγοριών απορριμμάτων 

σε ΧΥΤΑ Αδρανών. 

• Απαγόρευση κάθε ανεξέλεγκτης, έστω και προσωρινής, αποθήκευσης στερεών 

αποβλήτων όπως κενά δοχεία από καύσιμα, λιπαντικά και υπολείμματα 

παρόμοιων ουσιών είτε στο εσωτερικό είτε εκτός των ορίων της υπό 

εκμετάλλευση έκτασης. Τέτοιου είδους υλικά επιβάλλεται να συγκεντρώνονται 

προσωρινά και υπό επίβλεψη στο εσωτερικό της θέσης ενδιαφέροντος από 

όπου και θα διατίθενται άμεσα και πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

• Οι συσκευασίες ορυκτελαίων προτείνεται να συλλέγονται ξεχωριστά και να 

αποδίδονται στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών 

ορυκτελαίων «Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Α.Ε.» με τον 

διακριτικό τίτλο ΚΕΠΕΔ Α.Ε. (ΥΑ οικ. 105857, ΦΕΚ 391Β΄/4.3.2003). 

• Τα μεταχειρισμένα ελαστικά προτείνεται να συλλέγονται σε ανοιχτό χώρο και να 

αποδίδονται στην ECO-ELASTIKA (ΥΑ οικ. 106157, ΦΕΚ 1145Β΄/28.7.2004), η 

οποία έχει αναλάβει την οργάνωση της συλλογής, ανακύκλωσης και 

ενεργειακής αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών στην Ελλάδα. 

• Οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, προτείνεται να 

αποθηκεύονται προσωρινά και να αποδίδονται στο συλλογικό σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας 

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε. (ΥΑ οικ. 106158, ΦΕΚ 1124Β΄/23.7.2004). 

• Οι φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, προτείνεται να αποθηκεύονται 

προσωρινά και να αποδίδονται στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ.Σ. (ΥΑ οικ. 106155, ΦΕΚ 1056Β΄/14.7.2004). 

• Τοποθέτηση περίφραξης με ειδικά καταπετάσματα σε εκτεθειμένες επιφάνειες, 

η οποία θα συνάδει με τους κανονισμούς ασφαλείας και θα προστατεύει τις 
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γειτονικές των εργοταξίων περιοχές από την παράσυρση υλικών λόγω των 

ανέμων. 

• Η αποθήκευση ξύλινων παλετών προτείνεται να γίνεται σε υπαίθριο χώρο και η 

διάθεση τους θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με αρμόδιο εργολάβο. 

Κατά τη φάση της λειτουργίας του έργου δεν προβλέπονται πρόσθετα μέτρα πέραν 

της συντήρησης του συνολικού συστήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, 

καθώς και η προώθηση νέων τεχνικών αξιοποίησης μέρους των νέων κατηγοριών 

αποβλήτων που θα προκύψουν όπως: 

• Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των 

επισκεπτών για την συμμετοχή τους στο συνολικό σύστημα διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων του παραθεριστικού τουριστικού χωριού (χρήση των 

κάδων ανακύκλωσης, διαχωρισμός στην πηγή κλπ). 

• Ενημέρωση και προώθηση της διαχείρισης των αποβλήτων κουζίνας με την 

μέθοδο της οικιακής κομποστοποίησης. 

• Χρήση των «πράσινων» αποβλήτων (απόβλητα κήπου, φύλλα, κλαδιά, καρποί, 

κ.ά.) για αερόβια κομποστοποίηση, με χρήση του κομπόστ σαν λίπασμα για 

τους κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου. 

 

3.10.2 Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων από υγρά απόβλητα 

Τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα υγρά 

απόβλητα είναι: 

• Κατά τη διάρκεια των εργασιών η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτέλαιων 

προτείνεται να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 82/25.2.2004 

(ΦΕΚ 64Α΄/2.3.2004). Απαγορεύεται κάθε απόρριψη αποβλήτων λιπαντικών 

ελαίων στα επιφανειακά και υπόγεια νερά, στα χωρικά θαλάσσια νερά και στα 

νερά των αποχετευτικών συστημάτων. Θα απαγορεύεται κάθε εναπόθεση ή και 

απόρριψη αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στο 

έδαφος και στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, όπως και κάθε ανεξέλεγκτη 

απόρριψη καταλοίπων που προέρχονται από την επεξεργασία των αποβλήτων 

λιπαντικών ελαίων. 
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• Απαγορεύεται κάθε επεξεργασία αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που προκαλεί 

ρύπανση της ατμόσφαιρας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των 

οριακών τιμών εκπομπής των αερίων ρύπων που καθορίζονται από ειδικές 

διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας. 

• Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) προτείνεται να συλλέγονται σε ειδικά 

στεγανά δοχεία (βαρέλια), τα οποία θα φυλάσσονται σε κλειστό, 

προστατευόμενο από τις καιρικές συνθήκες, χώρο και θα αποδίδονται στο 

αρμόδιο σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών 

ελαίων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» με το διακριτικό 

τίτλο ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε (αρ. οικ. 105135, ΦΕΚ 905Β΄/17.6.2004). 

• Επιβάλλεται η ύπαρξη και χρήση κατάλληλων προσροφητικών υλικών όπως 

άμμος, ροκανίδι κ.ά., τα οποία θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση 

ατυχήματος, όπου θα έχουμε πιθανή διαρροή καυσίμων. Μετά τη χρήση τα 

υλικά αυτά θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ως 

βιομηχανικά στερεά απόβλητα. 

• Για την διαχείριση των λυμάτων που θα παράγονται από το προσωπικό κατά 

τη φάση κατασκευής, προτείνεται η χρήση χημικών τουαλετών. Ο αριθμός τους 

θα προκύψει με βάση τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού.  

• Στη φάση λειτουργίας προτείνεται να γίνεται τακτικός έλεγχος, συντήρηση και 

εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του προτεινόμενου βιολογικού 

καθαρισμού. 

 

3.11 Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον προτείνεται να 

ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα συμμόρφωσης με την Ελληνική και κοινοτική Νομοθεσία 

και εφαρμογή της επιβεβλημένης ορθής εργοταξιακής πρακτικής. 

Κατά τη φάση κατασκευής προτείνονται τα εξής μέτρα: 

• Σαφής οριοθέτηση των εργοταξιακών χώρων. 

• Το εύρος της ζώνης κατάληψης του έργου να περιορισθεί στο απολύτως 

αναγκαίο για την κατασκευή του έργου. Δεν επιτρέπεται η χρήση των 
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παρακείμενων εκτάσεων για τις ανάγκες κατασκευής του έργου χωρίς 

προηγούμενη έγκριση. 

• Λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή διασποράς υλικών σε περίπτωση 

βροχής. 

• Συστηματική διαβροχή των χώρων και των αδρανών υλικών με μόνιμα ή 

μεταφερόμενα συστήματα διαβροχής. 

• Κάλυψη των βαρέων οχημάτων μεταφοράς των υλικών κατασκευής και των 

προϊόντων εκσκαφής με κατάλληλα μέσα (π.χ. σκέπασμα καρότσας 

φορτηγών), ώστε να αποφεύγεται η διάχυση σκόνης στην ευρύτερη περιοχή. 

• Απαγόρευση της υπερπλήρωσης ή υπερχείλισης με υλικό, των βαρέων 

οχημάτων αλλά και των κάδων και σκαφών των μηχανημάτων, ώστε να 

αποφεύγεται η πτώση κομματιών υλικού και η διαφυγή σωματιδίων και σκόνης 

στην ατμόσφαιρα. 

• Εγκατάσταση συστημάτων πλύσης των τροχών όλων των οχημάτων που 

εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Το πλύσιμο των τροχών 

δύναται να ελαττώσει την εκπεμπόμενη σκόνη. 

• Οργάνωση των δρομολογίων από και προς τα εργοτάξια με στόχο την 

ελαχιστοποίηση των χρόνων κίνησης, έτσι ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι 

εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται από τις κινήσεις οχημάτων. 

• Αποφυγή ταυτόχρονης κίνησης μεγάλου αριθμού βαρέων οχημάτων όταν 

επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 

• Οργάνωση, συντήρηση και επιτήρηση των χώρων στάθμευσης των οχημάτων 

και των οδών προσπέλασης, με στόχο την ελαχιστοποίηση των 

κυκλοφοριακών δυσχερειών στην περιοχή του έργου και των συνακόλουθων 

ατμοσφαιρικών εκπομπών. 

• H κίνηση των αυτοκινήτων σε όλες τις μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες 

προτείνεται να γίνεται με αυστηρό όριο ταχύτητας 30 km/h ή σύμφωνα με αυτό 

που προβλέπεται στις μελέτες οδοποιίας, ενώ οι εξατμίσεις δεν θα πρέπει να 

έχουν κλίση προς το έδαφος. 

• Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής του 

έργου, των βαρέων οχημάτων και των υπόλοιπων οχημάτων από ειδικευμένο 
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προσωπικό, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται 

στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. 

• Όλα τα καινούργια μηχανήματα, προτείνεται να είναι κατασκευασμένα με βάση 

έγκυρες διεθνείς προδιαγραφές και να συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση του 

κατασκευαστή τους. Τα μεταχειρισμένα μηχανήματα, για τα οποία δεν έχει 

δοθεί η παραπάνω εγγύηση, πρέπει να συνοδεύονται από γνωμάτευση του 

αρμόδιου Διπλ. Μηχανικού, για την καλή και ασφαλή λειτουργία τους. 

• Όλα τα μηχανήματα θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση, θα πληρούν τις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή και θα χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό 

που προορίζονται. 

• Σε όλα τα οχήματα πριν την χρήση τους θα έχουν προηγηθεί οι απαραίτητοι 

έλεγχοι για τον περιορισμό εκπομπών ρύπων από την κίνησή τους. 

• Διαβροχή και συχνός καθαρισμός των διαδρομών κίνησης εντός του δαπέδου 

εργασίας και των επιφανειών όπου πραγματοποιούνται εργασίες εκσκαφών ή 

αποθέσεων. Συχνότερες διαβροχές όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι οπότε και 

ευνοείται η επαναιώρηση των σωματιδίων και η μεταφορά τους προς 

γειτνιάζουσες περιοχές. 

• Τοποθέτηση καταπετασμάτων περιμετρικά των εργοταξιακών χώρων, και 

κυρίως κατά τη διεύθυνση των όμορων ιδιοκτησιών (πολυτελείς κατοικίες στα 

νοτιοδυτικά του ακινήτου) και των ευαίσθητων περιοχών (π.χ. Βρωμολίμνη, 

όρμος και οικισμός Αγ. Στεφάνου κλπ), τα οποία θα λειτουργούν σαν φυσικό 

εμπόδιο διασποράς των ρύπων. 

• Απαγόρευση της συσσώρευσης και αποθήκευσης εκείνων των στερεών 

αποβλήτων που ενδέχεται να απελευθερώσουν τοξικούς ή άλλους αερίους 

ρύπους (π.χ. κενά δοχεία από καύσιμα, λιπαντικά και γενικά απόβλητα 

διαποτισμένα με τις παραπάνω ουσίες κ.ά.), τόσο εκτός όσο και εντός των 

ορίων της περιοχής ενδιαφέροντος. Συγχρόνως θα πρέπει να αποφεύγεται η 

διάθεση των εν λόγω αποβλήτων μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. 

• Απαγόρευση κάθε είδους καύσης υλικών (ελαστικά, λάδια κλπ) στην περιοχή 

του έργου. 
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• Τις ημέρες που επικρατούν ισχυροί άνεμοι θα εντείνονται όλα τα παραπάνω 

μέτρα και θα ελαττώνεται ο ρυθμός των εργασιών, ώστε να ελαχιστοποιούνται 

οι επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή. 

Κατά τη φάση λειτουργίας επιβάλλεται η συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα της ΥΑ 
οικ. 189533/2011 (ΦΕΚ 2654Β΄/9.11.2011). Συγκεκριμένα, για τις εγκαταστάσεις 

κεντρικής θέρμανσης κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικίες, ξενοδοχεία κλπ, 

καθώς και για εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού χρήσης ή παραγωγής ατμού σε κτίρια 

ξενοδοχείων, πισίνες κλπ ισχύουν τα εξής: 

• Τα μόνα επιτρεπόμενα καύσιμα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης, όπως 

κατά περίπτωση ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

κάθε φορά προδιαγραφές, τα αέρια καύσιμα των εκάστοτε νόμιμων τύπων 

προδιαγραφών, καθώς και τα καύσιμα στερεής βιομάζας (pellets, πυρηνόξυλο, 

woodchips και άλλα) όπως ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961−1. 

• Στα τζάκια, στις σόμπες και σε οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις θέρμανσης 

απαγορεύεται η χρήση πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων 

ορυκτελαίων και απορριμμάτων ως καυσίμων. 

• Στα κτίρια με εγκαταστάσεις θέρμανσης απαγορεύεται η εγκατάσταση και 

χρήση καπνοσυλλεκτών. 

Σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την οδική κυκλοφορία, 

προτείνεται η διευθέτηση της κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνται εντός του 

παραθεριστικού τουριστικού χωριού και της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης, 

ώστε να μην προκαλείται κυκλοφοριακή συμφόρηση και να αποφεύγονται οι περιττές 

μετακινήσεις με συνέπεια τον περιορισμό των εκπεμπόμενων καυσαερίων. Προς 

αυτή τη κατεύθυνση είναι καθοριστικής σημασίας η κατάλληλη σήμανση αφ’ ενός του 

οδικού δικτύου του παραθεριστικού – τουριστικού χωριού και κατ’ επέκταση της οδού 

πρόσβασης στη λιμενική εγκατάσταση και αφ’ ετέρου της εισόδου και του εσωτερικού 

οδικού δικτύου της λιμενικής εγκατάστασης (σημάνσεις κατεύθυνσης, σήμανση 

χώρων στάθμευσης, έγκαιρη προειδοποίηση απαγορευμένης πρόσβασης κλπ). 

Όσον αφορά τις εκπομπές αερίων ρύπων από τις μηχανές των σκαφών, η λειτουργία 

τους θα πρέπει να περιορίζεται στις αναγκαίες περιπτώσεις και αν είναι δυνατό μόνο 

κατά την είσοδο και έξοδο του σκάφους από τη λιμενική εγκατάσταση. Η ιδιαίτερα 

περιορισμένη χρήση μηχανών εντός της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης 
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επιτυγχάνεται ούτως ή άλλως σε μεγάλο βαθμό λόγω της παροχής ρεύματος σε κάθε 

θέση ελλιμενισμού. 

 

3.12 Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον και 
δονήσεων 

Κατά τη φάση κατασκευής προτείνονται τα εξής μέτρα: 

• Τήρηση των επιτρεπόμενων ορίων ακουστικής ισχύος, βάσει της ΥΑ 
37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418 Β΄/1.10.03), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 
Η.Π. 9272/471/07 (ΦΕΚ 286Β΄/ 2.3.2007). 

• Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΠΔ 149/2006 (ΦΕΚ Α΄159/2006) «Ελάχιστες 

προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων 

σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε 

εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ», όταν η ηχοέκθεση των εργαζομένων 

υπερβαίνει τα 87 dB(A) παρά την λήψη των παραπάνω μέτρων, επιβάλλεται η 

χρήση κατάλληλων ακροπροστατευτικών μέσων (ωτασπίδες κλπ). 

• Σε περίπτωση υπέρβασης των τιμών έκθεσης για ανάληψη δράσης του άρθρου 

3 του ΠΔ 149/2006, ήτοι LEX,8h = 85 dB(A), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 21, παρ.3 του νέου ΚΜΛΕ (Δ7/Α/οικ.12050/2223 - ΦΕΚ 

1227Β΄/14.6.2011), ο εργοδότης καλείται να εφαρμόσει πρόγραμμα λήψης 

οργανωτικών μέτρων με σκοπό τη μείωση της έκθεσης στο θόρυβο, 

λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

α) άλλες μεθόδους εργασίας που συνεπάγονται μικρότερη έκθεση σε θόρυβο, 

β) επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού εργασίας, ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη 

την προς εκτέλεση εργασία, να εκπέμπει τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο, 

καθώς και τη δυνατότητα παροχής στους εργαζόμενους εξοπλισμού 

εργασίας σύμφωνου με τις κείμενες διατάξεις, επιδιώκοντας τον 

περιορισμό της έκθεσης σε θόρυβο, 

γ) το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των χώρων και θέσεων εργασίας, 

δ) την επαρκή ενημέρωση, την εκπαίδευση και την κατά περίπτωση 

εξάσκηση των εργαζομένων, προκειμένου να χρησιμοποιούν σωστά τους 
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εξοπλισμούς εργασίας για τη μείωση στο ελάχιστο της έκθεσής τους σε 

θόρυβο, 

ε) τη μείωση του θορύβου με τεχνικά μέσα, όπως: 

i. θωρακίσεις, εγκλεισμό της πηγής θορύβου (σε περιβλήματα), καλύψεις 

με ηχοαπορροφητικό υλικό, για τη μείωση του αερόφερτου θορύβου, 

ii. απόσβεση ή μόνωση, για τη μείωση του στερεόφερτου θορύβου, 

στ) κατάλληλα προγράμματα συντήρησης του εξοπλισμού εργασίας, του 

χώρου εργασίας και των συστημάτων στο χώρο εργασίας, και 

ζ) την οργάνωση της εργασίας για τη μείωση του θορύβου, με: 

i. περιορισμό της διάρκειας και της έντασης της έκθεσης, 

ii. κατάλληλα προγράμματα εργασίας που περιλαμβάνουν περιόδους 

επαρκούς ανάπαυσης. 

• Επιλογή μηχανημάτων και εργαλείων που έχουν κατασκευαστεί με τρόπο, 

ώστε να προκαλούν θορύβους κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια ή που έχουν 

κατάλληλη επένδυση για την απορρόφηση των θορύβων. 

• Τα μηχανήματα που θα συνθέσουν το εργοτάξιο, προτείνεται να φέρουν 

ευανάγνωστα και ανεξίτηλα τη σήμανση «CE», σύμφωνα με την απόφαση 

93/465/ΕΟΚ, συνοδευόμενη από την αναγραφή της εγγυημένης στάθμης 

ακουστικής ισχύος. Επίσης, προτείνεται να φέρουν αντικραδασμικές βάσεις για 

την αποφυγή πρόκλησης θορύβου και δονήσεων. 

• Τακτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

• Καλή οργάνωση των δρομολογίων των βαρέων οχημάτων στο οδικό δίκτυο της 

περιοχής ώστε να περιοριστούν τα δρομολόγια στα απολύτως απαραίτητα και 

κατ’επέκταση τα φαινομένα ηχορύπανσης και οι δονήσεις που προκαλούνται 

από αυτά. Οι διαδρομές των οχημάτων μεταφοράς των υλικών θα πρέπει να 

μην περιλαμβάνουν κατοικημένες περιοχές. 

• Τακτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των οχημάτων. 

Κατά τη φάση λειτουργίας, ο αστικός θόρυβος αντιμετωπίζεται και με γενικές 

διατάξεις που επιγραμματικά είναι: 

• Εφαρμογή του Κτιριοδομικού Κανονισμού. 
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• Αστυνομική Διάταξη 3Α/1998 (ΦΕΚ 761Β΄/24.7.1998) η οποία τροποποιεί την 

3(Β΄ - 15/12.1.1996) Αστυνομική Διάταξη Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας 

«Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» και την ΥΑ 1023/2/37-ια, Αστυν. 
Διατ. 3/1996 (ΦΕΚ 15Β΄/12.1.1996). 

• Υγειονομικές Διατάξεις. 

• Με επί μέρους Διατάξεις που είναι: 

α) Ρύθμιση υπαίθριου και πλανόδιου εμπορίου (ΥΑ Κ1/1244 - ΦΕΚ 

270Β΄/21.4.1993). 

β) Καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων από 

κατοικίες, όπως Λούνα παρκ, go–cart κλπ (ΚΥΑ 7034/1298 - ΦΕΚ 

368Β΄/24.3.2000). 

γ) Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών 

εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κλπ των συνδυασμών και των 

υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών και κοινοτικών 

εκλογών (ΥΑ 31708 - ΦΕΚ 603Β΄/18.9.1990 και τροποποίηση αυτής ΥΑ 

16311 -  ΦΕΚ 624Β΄/12.5.1999). 

 

3.13 Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων σχετικών με ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία 

Δεν προκύπτουν επιπτώσεις από ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ώστε να απαιτούνται 

ειδικά μέτρα αντιμετώπισης αυτών. 

 

3.14 Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα 

Κατά τη φάση κατασκευής προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

• Σωστός προγραμματισμός των εργασιών κατασκευής, ώστε να μην εμποδίζεται 

η απορροή των επιφανειακών υδάτων έπειτα από βροχοπτώσεις. 

• Ο εργοταξιακός χώρος προτείνεται να να διαθέτει κατάλληλες κλίσεις ώστε να 

αποστραγγίζονται εντός του συστήματος συλλογής ομβρίων (πρόβλεψη 

δημιουργίας του συστήματος απορροής ομβρίων στα πρώτα στάδια της φάσης 

κατασκευής). 
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• Για τον περιορισμό τυχόν απορροών επιβαρημένων με αιωρούμενα σωματίδια 

που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες εκσκαφών, προτείνεται οι 

εργασίες να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων. 

• Έλεγχος των νερών απόπλυσης των μονάδων του εργοταξίου (π.χ. μονάδα 

παραγωγής σκυροδέματος), με επεξεργασία τους σε δεξαμενές καθίζησης. 

Επίσης απαιτείται συντήρηση και συχνός καθαρισμός των δεξαμενών για την 

εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Οι δεξαμενές καθίζησης, όπως και 

όλες οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να απομακρυνθούν μετά το 

πέρας των εργασιών. 

• Τα υλικά κατασκευής που είναι αποθηκευμένα στο εργοτάξιο προτείνεται να 

είναι κατάλληλα προφυλαγμένα με νάιλον, ώστε να μην διαχέονται τα στερεά 

υπολείμματα στα επιφανειακά νερά, κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων. 

• Η διενέργεια των σημαντικών εκσκαφών και ορυγμάτων προτείνεται να γίνεται 

κατά τους θερινούς μήνες, καθώς η στάθμη των υδροφόρων οριζόντων είναι 

σχετικά πιο χαμηλές. 

• Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση λαδιών του μηχανολογικού εξοπλισμού 

και άλλων παραπροϊόντων συντήρησης. 

• Ύπαρξη στον χώρο του ακινήτου κατάλληλων απορροφητικών υλικών (π.χ. 

πριονίδι, άμμος), για την απορρόφηση και συγκράτηση τυχόν διαρροών 

καυσίμων και  λιπαντικών. Μετά την χρήση τους τα απορροφητικά υλικά θα 

συλλέγονται προσεκτικά και θα διατίθενται προς υγειονομική ταφή. 

• Σε κάθε περίπτωση προτείνεται η σωστή και συστηματική συντήρηση 

οχημάτων και μηχανημάτων, ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις ατυχηματικής 

ρύπανσης. 

Κατά τη φάση λειτουργίας προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

• Να συντηρείται συχνά και ενα εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του 

συστήματος συλλογής ομβρίων υδάτων, πριν την έναρξη του φθινοπώρου, με 

καθαρισμό του από φερτά υλικά και απορρίμματα. 

• Να συντηρείται και ενα εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του δικτύου 

αποχέτευσης, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες αστοχίας υλικών ή 

ατυχήματος. 
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• Να αποφεύγεται η χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στους 

κοινόχρηστους χώρους και κυρίως πλησίον των ρεμάτων του ακινήτου. 

 

3.15 Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στα θαλάσσια ύδατα και το 
θαλάσσιο περιβάλλον 

Κατά τη φάση κατασκευής προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

• Κατάλληλη οργάνωση και άρτια λειτουργία των εργοταξιακών χώρων, καθώς 

και σωστός χρονικός προγραμματισμός των έργων. Συγκεκριμένα, η κατά το 

δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωση του έργου, καθώς και η επιλογή 

κατάλληλων χρονικών περιόδων για την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών 

(π.χ. αποφυγή βυθοκορήσεων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου 

της ιχθυοπανίδας) είναι ιδιαίτερης σημασίας για την μείωση των αρνητικών 

επιπτώσεων από τις κατασκευαστικές εργασίες στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

• Μέτρα για τον περιορισμό της παραγόμενης σκόνης κατά τη διάρκεια των 

κατασκευαστικών εργασιών, ώστε να μειώνεται ο όγκος της σκόνης που 

μεταφέρεται με τον άνεμο στη θάλασσα. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- η συχνή διαβροχή των περιοχών έξαλων επιχώσεων, καθώς και των 

αποθηκευμένων υλικών κατασκευής ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο, 

- κατά το δυνατόν σύντομη χρησιμοποίηση των υλικών κατασκευής ώστε να 

μειωθεί ο χρόνος έκθεσής τους στη δράση του άνεμου, 

- κάλυψη των φορτηγών αυτοκινήτων και των σκαφών μεταφοράς 

λεπτόκοκκων υλικών και των αποθηκευμένων υλικών κ.ά. 

• Δεν θα πρέπει να απορρίπτονται στο θαλάσσιο αλλά και στο χερσαίο χώρο 

γύρω από τη λιμενική εγκατάσταση και τους εργοταξιακούς χώρους 

υπολείμματα καυσίμων και λιπαντικών από τα μηχανήματα, καθώς και υλικών 

κατασκευής, ώστε να αποφεύγεται η μεταφορά τους στη θάλασσα μέσω των 

εκπλύσεων από τα νερά της βροχής. 

• Επίσης, για την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων στο θαλάσσιο 

περιβάλλον της περιοχής εκσκαφής από τις αναγκαίες εργασίες βυθοκόρησης, 

προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα: 
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- κατάλληλος χρονικός προγραμματισμός των έργων και κυρίως εκτέλεση 

του κύριου όγκου των βυθοκορήσεων κατά την ψυχρή περίοδο οπότε η 

συγκέντρωση οξυγόνου στο θαλάσσιο νερό δεν είναι σε κρίσιμα επίπεδα, 

- χρήση σύγχρονου εξοπλισμού για τη συγκράτηση των αιωρούμενων 

στερεών υλικών (ειδικά πλωτά φράγματα - debris containment booms, 

siltation curtains κλπ.), ώστε να μην επηρεάζεται από τη βυθοκόρηση η 

ποιότητα και η διαφάνεια του νερού σε μεγάλη απόσταση, αλλά και να μην 

επικάθηνται στερεά υλικά σε μεγάλη έκταση του θαλάσσιου πυθμένα. Η 

εφαρμογή του μέτρου αυτού έχει ιδιαίτερη σημασία για την προστασία των 

λιβαδιών του θαλάσσιου αγγειοσπέρμου Posidonia oceanica που 

ενδέχεται να απαντώνται στη γειτονία του έργου. 

- εφαρμογή της τεχνικής της μηχανικής εκσκαφής και πιο συγκεκριμένα 

αυτής με χρήση βυθοκόρου δίθυρης αρπάγης (clamshell dredger), με την 

οποία επιτυγχάνεται μειωμένη θολερότητα. 

Όσον αφορά στη θαλάσσια διάθεση των προϊόντων θαλάσσιας εκσκαφής 

(βυθοκορημάτων), και εφ’ όσον από τις αναλύσεις που θα γίνουν κατά τη φάση 

κατασκευής επιβεβαιωθεί ότι αυτά δεν περιέχουν φορτία ρυπαντών (βαρέα μέταλλα ή 

βιολογικό φορτίο), προτείνεται να εφαρμοστούν τα παρακάτω μέτρα: 

• Είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη φόρτωση και μεταφορά των βυθοκορημάτων 

να αποφεύγονται σημαντικής έκτασης διαρροές του μεταφερόμενου υλικού στο 

θαλάσσιο περιβάλλον. Γι’ αυτό το λόγο, η φορτηγίδα μεταφοράς θα πρέπει να 

κλείνει ερμητικά (πλωτή φορτηγίδα με στεγανό πυθμένα), να δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή έτσι ώστε να μην υπερχειλίζει και τέλος τόσο η φόρτωση όσο και η 

εκφόρτωση να γίνεται προσεκτικά έτσι ώστε να αποφεύγεται η όποια διασπορά 

βυθοκορημάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

• Απόρριψη των βυθοκορημάτων μόνο στην εγκεκριμένη θέση. 

• Κατάλληλος χρονικός προγραμματισμός του κύριου όγκου των βυθοκορήσεων 

(και κατ’ επέκταση της απόρριψής τους) κατά την ψυχρή περίοδο οπότε η 

συγκέντρωση οξυγόνου στο θαλάσσιο νερό δεν είναι σε κρίσιμα επίπεδα. 

Όπως προαναφέρθηκε, δεδομένης της εκτιμώμενης καλής ποιότητας των 

βυθοκορημάτων θα εξετασθεί η δυνατότητα αξιοποίησης μέρους του υλικού στις 

ύφαλες και έξαλες επιχώσεις του έργου που θα απαιτηθούν για τη διαμόρφωση της 
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χερσαίας ζώνης της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης. Επίσης, θα εξετασθεί και η 

δυνατότητα αξιοποίησης μέρους του υλικού στα πλαίσια της κατασκευής του 

συνολικού έργου της χερσαίας ανάπτυξης. 

Εναλλακτικά, μπορεί να εξετασθεί και η χερσαία διάθεση μέρους των υλικών σε 

νόμιμη εγκατάσταση που δύναται να δεχθεί τον συγκεκριμένο τύπο υλικού. 

Για την εξασφάλιση ικανοποιητικής ποιότητας θαλάσσιου ύδατος, πέρα από τη 

μέριμνα που λαμβάνεται σε επίπεδο σχεδίασης και κατασκευής του έργου, πολύ 

μεγάλη σημασία έχει η εφαρμογή σειράς διαχειριστικών μέτρων κατά τη φάση 

λειτουργίας του. Τα μέτρα αυτά, τα οποία στοχεύουν κυρίως στην πρόληψη, παρά 

στην αντιμετώπιση της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αφορούν σε 

διάφορους λειτουργικούς τομείς της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης, καθώς 

όπως προαναφέρθηκε ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι δυνατό να 

προκληθεί από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. 

Κατά τη φάση λειτουργίας προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

• Σύνταξη και αυστηρή εφαρμογή του «Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης 

Αποβλήτων από τα σκάφη» σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

• Με ευθύνη του φορέα διαχείρισης της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης θα 

πρέπει: 

- Να απαγορεύεται αυστηρά η άμεση απόρριψη μη επεξεργασμένων 

λυμάτων από τα σκάφη κατευθείαν στη θαλάσσια περιοχή της τουριστικής 

λιμενικής εγκατάστασης. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να επιβάλλεται η 

προσωρινή αποθήκευση των λυμάτων στις δεξαμενές κατακράτησης των 

σκαφών και στη συνέχεια η παραλαβή τους σύμφωνα με το «Σχέδιο 

Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων από τα σκάφη». Σε περίπτωση 

σκαφών που δεν διαθέτουν δεξαμενή κατακράτησης θα απαγορεύεται η 

χρήση της τουαλέτας και οι επιβαίνοντες στα σκάφη θα εξυπηρετούνται 

από τις σχετικές υποδομές της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης. 

- Να απαγορεύεται η απόρριψη υγρών αποβλήτων (κατά κύριο λόγο 

υπολείμματα λιπαντικών και σεντινόνερα) στη θάλασσα και να γίνεται 

σχολαστική περισυλλογή και διάθεσή τους σύμφωνα με το «Σχέδιο 

Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων από τα σκάφη». Στα πλαίσια αυτά, 

η διεύθυνση της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης πρέπει να ενθαρρύνει 
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τη χρήση στα μόνιμα ελλιμενισμένα σκάφη, τεχνολογιών και μεθόδων που 

μειώνουν την απόρριψη σεντινόνερων στη θάλασσα (διαχωριστήρες 

νερού-ελαίου, τοποθέτηση ειδικών απορροφητικών υλικών στις σεντίνες 

που καθαρίζονται και επανατοποθετούνται κ.ά.). 

- Να ενημερώνει τους χρήστες της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης 

σχετικά με την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων που προβλέπονται 

στο παράρτημα 5 της διεθνούς σύμβασης MARPOL που έχει κυρωθεί από 

την Ελλάδα και αφορά στους περιορισμούς απόρριψης αντικειμένων στη 

θάλασσα (πλήρης απαγόρευση απόρριψης πλαστικών, περιορισμοί στην 

απόρριψη άλλων στερεών αποβλήτων ανάλογα με την απόσταση από την 

ακτή κλπ). 

- Να ενημερώνει τους χρήστες της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης 

σχετικά με τη δυνατότητα ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων. 

• Μια πολύ σημαντική παράμετρος για την επιτυχία πολλών από τα παραπάνω 

μέτρα πρόληψης της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, είναι η 

εξασφάλιση του ενδιαφέροντος των ιδιοκτητών των σκαφών που ελλιμενίζονται 

στη λιμενική εγκατάσταση και γενικά των επισκεπτών της περιοχής για την 

διαφύλαξη της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και η ενεργός 

συμμετοχή τους στην εφαρμογή αυτών των μέτρων. Στην κατεύθυνση αυτή ο 

φορέας διαχείρισης της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης μπορεί να 

αναπτύξει ένα πρόγραμμα ενημέρωσης που θα αφορά τόσο στην παρουσίαση 

των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων στο 

περιβάλλον, όσο και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συνεισφέρει ο 

χρήστης και ο επισκέπτης του χώρου στην αποτροπή τους. Το πρόγραμμα 

ενημέρωσης μπορεί ακόμη να περιλαμβάνει περιγραφή των σχετικών μέτρων 

που λαμβάνει η διεύθυνση της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης και να 

ενθαρρύνει την τήρησή τους από τους χρήστες των εγκαταστάσεων. Στα 

πλαίσια ενός τέτοιου προγράμματος μπορεί να γίνει εκτύπωση πληροφοριακού 

υλικού που θα διανέμεται στους χρήστες της τουριστικής λιμενικής 

εγκατάστασης, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και απαγορευτικών 

σημάτων, δημοσιεύσεις σε σχετικά έντυπα κλπ. 

• Ιδιαίτερης σημασίας για τη διατήρηση ικανοποιητικής ποιότητας του θαλάσσιου 

ύδατος και κατ’ επέκταση την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι 
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και τα μέτρα που αφορούν στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 

θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή: 

- Το κυριότερο από αυτά είναι η σύνταξη και αυστηρή εφαρμογή «Σχεδίου 

Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης». 

- Όσον αφορά στο σταθμό καυσίμων, θα πρέπει να προβλεφθούν όλες οι 

αναγκαίες διατάξεις για την αποφυγή διαρροών και κινδύνου πυρκαγιάς, 

ενώ θα πρέπει να γίνεται τακτική συντήρηση της εγκατάστασης. Το δίκτυο 

καυσίμων θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά για πιθανές διαρροές, κυρίως 

λόγω διαστολών κατά τη θερινή περίοδο. Επίσης, θα γίνεται τακτικός 

έλεγχος και συντήρηση των μεταλλικών δεξαμενών (κυρίως για πιθανά 

προβλήματα διάβρωσης), καθώς και αντικατάσταση των δεξαμενών που 

εμφανίζουν φθορές. 

 

3.16 Ειδικοί Περιβαλλοντικοί Όροι Προστασίας των Μικρών Νησιωτικών 
Υγροτόπων 

Γειτονικά με τα όρια του ακινήτου εντοπίζονται δύο Μικροί Νησιωτικοί Υγρότοποι, για 

τους οποίους σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του ΠΔ προστασίας τους, είναι 

αναγκαίο να προταθούν Ειδικοί Περιβαλλοντικοί Όροι προστασίας τους. 

Επισημαίνεται ότι, με την εφαρμογή όλων των προαναφερθέντων μέτρων επέρχεται 

προστασία σε πολύ μεγάλο βαθμό των οικοτόπων της Βρωμολίμνης και της Άκολης, 

αλλά σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την νομοθεσία προτείνονται επιπλέον 

εξειδικευμένα μέτρα για την προστασία τους, τα οποία είναι: 

Κατά τη φάση κατασκευής: 

• Οι θέσεις των εργοταξιακών χώρων προτείνεται να καταλαμβάνουν 

απομακρυσμένες περιοχές εντός του ακινήτου σε σχέση με τον υγρότοπο της 

Βρωμολίμνης. Προτείνεται να περιοριστούν στο κεντρικό τμήμα του ακινήτου, 

πλησίον της επαρχιακής οδού, νοτιοδυτικά του υγροτόπου. Η κύριες 

διευθύνσεις ανέμου δεν επιτρέπουν την διασπορά ρύπων σε βορειοανατολικές 

κατευθύνσεις (δηλ. προς την βρωμολίμνη). 

• Η προστασία της δίαιτας των νερών απαιτεί το σωστό προγραµµατισµό των 

εργασιών κατασκευής ώστε και το έργο να προχωρά σωστά και η απορροή 

των επιφανειακών νερών µετά από βροχοπτώσεις να µην εµποδίζεται. Ετσι 
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προτείνεται κατά τη φάση επιχώσεων να λαµβάνεται µέριµνα ώστε τα νερά της 

βροχής να αποστραγγίζονται κατά τον ίδιο περίπου τρόπο όπως και πριν το 

έργο. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί είτε µε πρόχειρη αποκατάσταση των οδών 

απορροής είτε µε πρόβλεψη κατασκευής πρώτα των τεχνικών έργων 

αποστράγγισης (οχετοί στο οδικό δίκτυο κ.ά.) που στη συνέχεια θα 

ενσωµατωθούν στο έργο και θα λειτουργήσουν και κατά τη φάση λειτουργίας.  

• Κατά τη διαµόρφωση των κοινόχρηστων χώρων προτείνεται να γίνονται έργα 

διευθέτησης των όµβριων υδάτων (περιφερειακές τάφροι κ.ά.) ώστε να 

παραµένει απρόσκοπτη η ροή των επιφανειακών υδάτων και να µην 

παρασύρονται υλικά αποθέσεων. 

• Οι αποθηκευµένες ποσότητες των αδρανών υλικών για τις ανάγκες του έργου 

να περιορίζονται στις άκρως απαραίτητες κάθε στιγµή, να χρησιµοποιούνται το 

συντοµότερο δυνατό ώστε να µη συσσωρεύονται και να διαβρέχονται ώστε να 

περιορίζεται η διασπορά του υλικού. 

• Η προστασία της ποιότητας των νερών από τα αιωρούµενα στερεά απαιτεί τη 

λήψη µέτρων µείωσης των εκποµπών στερεών κατά τη διάρκεια 

βροχόπτωσης. Έτσι, προτείνεται να υπάρχουν πλαστικά φύλλα στο εργοτάξιο 

ώστε να µπορεί να γίνει κάλυψη τυχόν σωρών (σειραδίων) αποθηκευµένων 

αδρανών προς επίχωση σε περίπτωση ξαφνικής βροχής. Γενικότερα, ο 

σωστός προγραµµατισµός των εργασιών µε πρόβλεψη να αποφευχθούν οι 

σοβαρές χωµατουργικές εργασίες κατά την περίοδο των έντονων 

βροχοπτώσεων και αποφυγή εργασιών εκσκαφών κατά τις ηµέρες που 

προβλέπεται βροχή, βοηθά στη µείωση εκποµπών των αιωρουµένων στερεών 

προς το περιβάλλον. 

• Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως 

έκπλυση επιχωµάτων) προτείνεται να αποφεύγεται να γίνονται χωµατουργικές 

εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή (π.χ. 

προτεινόµενη περίοδος για το έργο από Απρίλιο έως Οκτώβριο).  

• Η πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια συντήρηση των µηχανηµάτων προτείνεται 

να γίνεται σε οργανωµένο συνεργείο της περιοχής ή σε οργανωµένους χώρους 

εργοταξίου του κατασκευαστή. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών 

νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιµα κλπ. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων 
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ορυκτελαίων προτείνεται να γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ΠΔ 

82/2004 (ΦΕΚ 64Α΄/2.3.2004). 

• Η αντιµετώπιση ατυχηµάτων θα πρέπει επίσης να προβλέπεται στο 

πρόγραµµα του κατασκευαστή. Έτσι, αυτός θα πρέπει να διαθέτει στο 

εργοτάξιο τα κατάλληλα απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άµµος) σε 

επαρκείς ποσότητες µέσω των οποίων θα επιδιώκεται η προσρόφηση και κατά 

συνέπεια η συγκράτηση και ο περιορισµός διασποράς των διαρρεόντων 

καυσίµων και λιπαντικών. Μετά τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά υλικά θα 

πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά και να διατίθενται προς υγειονοµική ταφή. 

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, θα πρέπει να διασφαλιστεί η σωστή και 

συστηµατική συντήρηση οχηµάτων και µηχανηµάτων, ώστε να αποφευχθούν 

κατά το δυνατόν τυχόν περιπτώσεις ατυχηµατικής ρύπανσης.  

• Θα πρέπει να ελέγχονται οι εκκενώσεις των υπολειµµάτων των µπετονιέρων 

σκυροδέτησης που τυχόν χρησιµοποιηθούν, σε χώρο του εργοταξίου 

προµήθειας του ετοίµου σκυροδέµατος µε κατάλληλη επεξεργασία (δεξαµενή 

καθίζησης τουλάχιστον) και µε απαγόρευση της διάθεσης των υπολειµµάτων 

στην περιοχή του έργου.  

• Πριν την έναρξη των εργασιών προτείνεται να ληφθούν πρόσθετα µέτρα 

ηχοπροστασίας όπως κινητά ηχοφράγματα, τα οποία θα τροποποιούνται 

ανάλογα με τη φάση κατασκευής, με στόχο την ελαχιστοποίηση της όχλησης 

της πανίδας και ορνιθοπανίδας του υγροτόπου. 

• Τα µηχανήµατα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 

ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τις εκποµπές 

αέριων ρύπων και θορύβου. Προτείνεται η περιοδική συντήρηση όλων των 

µηχανηµάτων κατασκευής από ειδικευµένο προσωπικό. Η εγγυηµένη στάθµη 

ακουστικής ισχύος του εξοπλισµού των µηχανηµάτων του εργοταξίου να µην 

υπερβαίνει την επιτρεπόµενη στάθµη ακουστικής ισχύος που ορίζεται µε την 

ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418Β΄/1.10.2003) όπως τροποποιήθηκε µε την 

ΚΥΑ Η.Π. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β΄/2.3.2007). 

Κατά τη φάση λειτουργίας: 

• Να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την ορθή αποστράγγιση και απρόσκοπτη 

κυκλοφορία της επιφανειακής απορροής. 
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• Να γίνεται ελεγμένη χρήση φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, για τις ανάγκες 

του πρασίνου των κοινόχρηστων χώρων, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ρύπανση 

των υγροτόπων. 

• Να υπάρχει σύστηµα παρακολούθησης των χαρακτηριστικών των υδάτων του 

υγροτόπου (στάθμη και ποιότητα νερών). Στη συνέχεια θα πρέπει να 

συνδυάζονται τα ευρήµατα των µετρήσεων µε την παρακολούθηση της 

βλάστησης, της ορνιθοπανίδας και της πανίδας ώστε να εκτιµηθούν οι τιµές - 

στόχοι όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των υδάτων του υγροτόπου. 

• Ως προς την πανίδα - ορνιθοπανίδα προτείνεται κατά τη λειτουργία να γίνεται 

καταγραφή των ειδών, του αριθµού των ατόµων. Στόχος είναι η 

παρακολούθηση της εξέλιξης της χρήσης του υγροτόπου από τη 

μεταναστευτική ορνιθοπανίδα και την βίδρα. 

• Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των κατοίκων και επισκεπτών του 

παραθεριστικού τουριστικού χωριού και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής 

σχετικά με τα οικολογικά χαρακτηριστικά των υγροτόπων και την αναγκαιότητα 

προστασίας τους. 
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4. ΟΦΕΛΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Όπως αναφέρεται και στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων: «Οι παράκτιες αναπτυγμένες τουριστικά 

περιοχές (κατηγορία πόλων έλξης) προβλέπεται να αποτελέσουν κέντρα ανάπτυξης 

της ενδοχώρας των νησιών με αξιοποίηση των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων 

που μπορεί να επιφέρει ο τουρισμός στη γεωργία, την κτηνοτροφία, και τη βιοτεχνία». 

Τα κυριότερα οφέλη από την πραγματοποίηση του προτεινόμενου έργου είναι: 

• Η οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής με παράλληλη προώθηση 

«αποκεντρωμένης» ανάπτυξης. 

• Η αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης. 

• Η αναβάθμιση των υποδομών κοινής ωφέλειας. 

• Η αναβάθμιση του τριτογενούς τομέα και κυρίως των υπηρεσιών. 

• Η αναβάθμιση των υποδομών ελλιμενισμού. 

• Η προστασία και ανάδειξη του δασικού οικοσυστήματος και των μικρών 

νησιώτικων υγροτόπων της περιοχής. 

• Η παροχή εναλλακτικών μορφών τουρισμού (π.χ. Δασοτουρισμός, θαλάσσιος 

τουρισμός, Yachting). 

• Η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής με 

ενσωμάτωση στο σχεδιασμό αξιόλογων στοιχείων της τοπικής αρχιτεκτονικής 

και με προβολή και ανάδειξη του υφιστάμενου μύλου εντός της έκτασης. 

Στα πλαίσια αυτά είναι προφανή τα σημαντικά οφέλη από την προτεινόμενη 

ανάπτυξη για τον τουρισμό και την Εθνική Οικονομία και ειδικά στην παρούσα 

οικονομική συγκυρία, στην οποία είναι παραπάνω από αναγκαίες τέτοιου τύπου 

ολοκληρωμένες πολυτελείς τουριστικές επενδύσεις, οι οποίες διασφαλίζουν παροχή 

υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, σε ένα περιβάλλον αναβαθμισμένης αισθητικής και με 

απόλυτο σεβασμό στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του 

φυσικού και φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 
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5. ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

 

5.1 Εισαγωγή 

Στο πλαίσο σχεδιασμού του προτεινόμενου παραθεριστικού – τουριστικού χωριού 

ελλήφθησαν υπόψη διάφορες εναλλακτικές λύσεις εφαρμογής του, ώστε να επιλεχθεί 

η πιο πρόσφορη περιβαλλοντικά και επενδυτικά. 

Συγκεκριμένα, οι εναλλακτικές προτάσεις αφορούσαν: 

• Διαφορετικά σενάρια χωροθέτησης - αξιοποίησης των κατοικιών και του 

ξενοδοχείου εντός της έκτασης κάλυψης του εγκεκριμένου ΕΣΧΑΔΑ, με βάση 

τα οποία προέκυψε το τελικό πολεοδομικό σχέδιο (Master Plan). 

• Διαφορετικές διατάξεις των δικτύων κοινής ωφέλειας και διαφορετικές θέσεις 

χωροθέτησης των μονάδων βιολογικού καθαρισμού και αφαλάτωσης. 

• Διαφορετικές θέσεις χωροθέτησης της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης. 

• Διαφορετικές χαράξεις του οδικού δικτύου ανάλογα με τις επιλεγόμενες 

επιμέρους λύσεις (π.χ. τελική θέση λιμενικής εγκατάστασης). 

Επίσης, εξετάσθηκε και η μηδενική λύση. Στην συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά οι 

εξεταζόμενες λύσεις. 

 

5.2 Μηδενική Λύση 

Η μηδενική λύση αφορά στη διατήρηση των σημερινών χαρακτηριστικών και της 

υπάρχουσας κατάστασης χωρίς καμία παρέμβαση αξιοποίησης. Συγκεκριμένα, η 

περιοχή μελέτης θα παραμείνει πλήρως αδιαμόρφωτη, χωρίς καμία δόμηση και 

αξιοποίηση με αποτέλεσμα να μείνει ανεκμετάλλευτο ένα ακίνητο του δημοσίου, από 

το οποίο θα μπορούσαν να προκύψουν οικονομικά οφέλη σε τοπικό, περιφερειακό 

και εθνικό επίπεδο. 

Σε ότι αφορά το φυσικό περιβάλλον, η βλάστηση θα πυκνώσει κι άλλο σταδιακά, ενώ 

θα λάβει χώρα σταδιακή υποβάθμιση των ειδών λόγω της απουσίας δασοκομικών 

χειρισμών. Επισημαίνεται ότι η βλάστηση στην περιοχή του ακινήτου χαρακτηρίζεται 

απο σκληρόφυλλα θαμνώδη είδη, τα οποία δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο φυσικό 

κάλλος, ενώ και οι μικροί υγρότοποι λόγω της πύκνωσης της όμορης βλάστησης 
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δέχονται επιβάρυνση από φυτική βλάστηση με αποτέλεσμα την κακή κατάσταση των 

υδάτων τους. 

Οι παραλίες θα είναι προσβάσιμες μόνο από δύο (2) υφιστάμενα μονοπάτια 

(παραλιακό και βόρειο μονοπάτι), ή από την πλευρά της θάλασσας, με τουριστικά 

σκάφη. 

Η επισκεψιμότητα στην περιοχή, σε συνδυασμό με την έλλειψη εποπτείας, 

μεγιστοποιεί τον κίνδυνο πυρκαγιών, η αντιμετώπιση των οποίων, λόγω της 

δυσκολίας πρόσβασης, θα παρουσιάζει αυξημένη δυσκολία. Μία ενδεχόμενη 

πυρκαγιά θα απειλήσει και τον γειτονικό οικισμό του Αγ. Στεφάνου, καθώς και τις 

υπόλοιπες ιδιοκτησίες της περιοχής, ενώ θα καταστραφεί και το σύνολο της δασικής 

έκτασης, η οποία προστατεύεται και αναδεικνύεται στο πλαίσιο υλοποίησης του 

έργου. 

Επίσης, η έλλειψη ελέγχου που παρατηρείται στο συγκεκριμένο ακίνητο ενέχει το 

κίνδυνο των καταπατήσεων, φαινόμενο συχνό στα εγκαταλελειμμένα ακίνητα του 

Ελληνικού Δημοσίου. 

Τέλος, χωρίς την υλοποίηση του έργου, ο ανεμόμυλος στην θέση του ναυτικού 

οχυρού θα παραμείνει εγκαταλειμένος, χωρίς ανάδειξη και περιθώριο επίσκεψης σε 

αυτόν. 

Συνοψίζοντας, στην περίπτωση μη υλοποίησης του έργου θα χαθεί μία ευκαιρία 

ανάπτυξης σε μία περιοχή όπως η Βόρεια Κέρκυρα όπου ακόμα δεν θεωρείται 

κορεσμένη αναπτυξιακά και επιδέχεται αναβάθμισης και συμπλήρωσης δικτύων 

υποδομής, ενώ ταυτόχρονα το φυσικό περιβάλλον αφήνεται απροστάτευτο στον 

κίνδυνο πυρκαγιών και καταπατήσεων. 

 

5.3 Εναλλακτικά σενάρια υλοποίησης του ΕΣΧΑΔΑ 

5.3.1 Γενικά στοιχεία εναλλακτικών λύσεων 

Κατά την διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης σχεδιασμού προτάθηκαν, εκτός της 

επιλεγόμενης λύσης, άλλες τρεις (3) λύσεις εφαρμογής του εγκεκριμένου ΕΣΧΑΔΑ, οι 

οποίες σκοπό είχαν την διερεύνηση των δυνατοτήτων και της ικανότητας της υπό 

ανάππτυξη έκτασης σε μικρότερα ή μεγαλύτερα οικόπεδα και σε μικρότερες ή 

μεγαλύτερες μονάδες κατοικιών, εξαντλώντας τον συντελεστή δόμησης με διάφορες 
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εναλλακτικές ή συνδυασμό αυτών για μια περβαλλοντικά φιλική αλλά και βιώσιμη 

ανάπτυξη συμβατή με τις απαιτήσεις της αγοράς ακινήτων στην Κέρκυρα.  

Στο πλαίσιο των τριών (3) αυτών λύσεων, εξετάσθηκε η χωροθέτηση του 

Ξενοδοχειακού συγκροτήματοςσε δύο αντιδιαμετρικά αντίθετες θέσεις, η μία στην 

Περιοχή C επάνω στον λόφο στα νοτιοδυτικά και η άλλη στην Περιoχή Α, στην 

παραλία, προκειμένου να αξιολογηθούν τα θετικά και αρνητικά της κάθε πρότασης. 

Στις αρχικές αυτές εναλλακτικές προτάσεις η επιλογή χωροθέτησης του Ξενοδοχείου 

κοντά στον διατηρητέο ανεμόμυλο απορρίφθηκε με την συλλογιστική ότι οι 

μεγαλύτεροι όγκοι του Ξενοδοχείου θα προέβαλλαν περισσότερο στην πλαγιά του 

λόφου με περιβαλλοντικές συνέπειες στο άμεσο οικολογικά ευαίσθητο περιβάλλον. 

Για τις λύσεις αυτές οι βασικές αρχές ήταν οι ακόλουθες: 

• Χρήση διαφόρων τύπων και μεγεθών ξενοδοχειακών μονάδων και κατοικιών. 

• Οργάνωση όλων των απαιτούμενων χρήσεων γης στην υπό ανάπτυξη έκταση 

με διαφοροποιημένη πυκνότητα και προσανατολισμό. 

• Χωροθέτηση των δομημένων όγκων και των εξωτερικών χώρων στο φυσικό 

περιβάλλον με τέτοιο τρόπο ώστε να προσομοιάζει στη δομή των υπαρχόντων 

οικισμών της ευρύτερης περιοχής. 

• Σεβασμός της τοπογραφίας, της οικολογίας, της τοπικής βλάστησης, του 

τοπικού χαρακτήρα, χρήση εντόπιων υλικών και ένταξη των κτιριακών όγκων 

στο άμεσο περιβάλλον. 

Και στις τρεις (3) εναλλακτικές περιλαμβάνονται: 

• Ξενοδοχείο πέντε αστέρων συνολικής εκμετάλλευσης 7.280 m2. Το ξενοδοχείο 

περιλαμβάνει 90 δωμάτια (180 κλίνες) και οι κοινόχρηστες λειτουργίες του 

περιλαμβάνουν: 

 Υποδοχή/Lobby 

 Κυρίως Εστιατόριο/Βar 

 Ειδικό Εστιατόριο και Ιδιωτικό χώρο Dining 

 Health & Spa 

 Καταστήματα σε περιορισμένη κλίμακα 

 Κυρίως Κουζίνα 
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 Υποστηρικτικές λειτουργίες του Ξενοδοχείου (χώρους προσωπικού, 

αποθήκες, Η/Μ χώρους, υπηρεσιακή αυλή κλπ) 

• Επιπλωμένες κατοικίες συνολικής εκμετάλλευσης 27.851,07m2 (75 – 107 

μονάδες ή 360 κλίνες περίπου). 

• Είσοδο και οδούς πρόσβασης. 

• Χώρους στάθμευσης. 

• Αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα tennis και πισίνες δημόσιου χαρακτήρα). 

• Εγκαταστάσεις στην παραλία και εξυπηρετήσεις μαρίνας. 

 

5.3.2 Επιμέρους χαρακτηριστικά εναλλακτικών λύσεων 

Εναλλακτική Πρόταση Α 

Η Εναλλακτική Πρόταση Α στηρίχθηκε στα ακόλουθα κριτήρια: 

• Το φυσικό περιβάλλον να αξιοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις 

να είναι ορατές μόνον όταν πλησιάζει κανείς την έκταση. 

• Το Ξενοδοχειακό Συγκρότημα να χωροθετηθεί σε επαφή με την επαρχιακή οδό 

Κέρκυρας - Κασσιώπης στη νοτιοδυτική πλευρά τoυ ακινήτου. 

• Η επαρχιακή οδός να διατηρηθεί στην θέση της για ευκολότερη πρόσβαση των 

επισκεπτών, τροφοδοσία, στάθμευση και εξοικονόμηση κόστους. 

Το Ξενοδοχείο διαμορφώθηκε σε τρεις ορόφους νότια από τον δρόμο με θέα προς 

τον Άγιο Στέφανο. Οι επιπλωμένες κατοικίες είναι κυρίως δύο ορόφων (προτείνονται 

και τριών ορόφων) μεσαίας προς μεγάλης κλίμακας (145 – 450 m2 περίπου) και κατά 

συνέπεια περισσότερες (107 συνολικά) και διαθέτουν ιδιωτικούς κήπους. 

Οι νέοι δρόμοι, που προτάθηκαν περιορίστηκαν στους απολύτως απαραίτητους για 

την πρόσβαση στις περιοχές ανάπτυξης των κατοικιών και την σύνδεση των 

περιοχών κατοικίας στα ανατολικά και δυτικά της έκτασης (Τομείς Α και Β). 

Βασική αρχή ήταν να κρατηθεί η παραλία όσο το δυνατό σε φυσική κατάσταση και 

δύσκολα προσβάσιμη από εξωτερικούς επισκέπτες με αποτέλεσμα να μην προταθεί 

δρόμος στην παραλία και να φθάνει κανείς εκεί μόνον με τον δρόμο, που θα οδηγεί 

στην μαρίνα. 
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Στον Τομέα Β θα υπάρχουν μόνο κατοικίες και ο υφιστάμενος ανεμόμυλος, ο οποίος 

διατηρείται και αναδεικνύεται. Ο ανεμόμυλος, προτείνεται να γίνει σημείο αναφοράς 

της περιοχής με κάποιο Bar και Καφετέρια σε συνδυασμό με το Γυμναστήριο, το 

Ιατρικό Κέντρο και τα γήπεδα άθλησης. 

Οι κοινωφελείς χώροι διατάσσονται όσο το δυνατόν πιο ισορροπημένα και 

λειτουργικά κοντά στα σημαντικά περιβαλλοντικά στοιχεία, όπως στον υγρότοπο της 

Βρωμολίμνης και τις εκτεταμένες δασικές περιοχές. Μία πλατεία και μία παιδική χαρά 

προτείνονται στη βόρεια πλευρά του Τομέα Β. 

Η σύνδεση των δυο περιοχών ανατολικά και δυτικά της έκτασης γίνεται με 

πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο μέσα από την ιδιωτική δασική περιοχή. Οι οδεύσεις 

αυτές εμπλουτίζονται σε ενδιάμεσες θέσεις με ξύλινα περίπτερα και υπαίθρια ξύλινα 

καθιστικά. Οι δασικές εκτάσεις θα προστατευθούν από κίνδυνο πυρκαγιάς με τη 

συμπληρωματική διάνοιξη δασικών οδών και μονοπατιών. 

Η κεντρική περιοχή του Ξενοδοχείου απευθύνεται στους πεζούς. Τα οχήματα έχουν 

περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο και μόνον για τις λειτουργικές ανάγκες του 

ξενοδοχείου. Το κτίριο του Ξενοδοχείου έχει επιμερισθεί σε μικρότερους όγκους για 

καλύτερη προσαρμογή στην ανθρώπινη κλίμακα και ένταξη στο φυσικό περιβάλλον. 

Η τουριστική ανάπτυξη ακολουθεί τον σχεδιασμό της δομής των παραδοσιακών 

οικισμών και βασίζεται στη λογική του οικοδομικού τετραγώνου. 

Η ίδια λογική εφαρμόζεται και στις κατοικίες πλησιέστερα ή μακρύτερα από το 

ξενοδοχείο. Η πυκνότητα των όγκων ελαττώνεται απομακρυνόμενοι από το 

Ξενοδοχείο προς την περιφέρεια. 

Οι κύριες περιοχές στάθμευσης και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις προτείνονται στην 

είσοδο του Τουριστικού Χωριού κοντά στην κεντρική περιοχή του Ξενοδοχείου. Σε ότι 

αφορά τις περιοχές των κατοικιών, τα αυτοκίνητα σταθμεύουν μέσω οδών ήπιας 

κυκλοφορίας σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης στην είσοδο κάθε αυλής. Οι 

κοινόχρηστοι χώροι στάθμευσης και η ευρύτερη περιοχή φυτεύεται με ενδημικά φυτά, 

παρέχοντας σκιά και διευκολύνοντας την ομαλή ένταξη στο φυσικό περιβάλλον με 

προσεκτικό σχεδιασμό. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα κτίρια σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εντάσσονται 

στο περιβάλλον και να σχηματίζουν τελικά μια αρμονική εικόνα υψηλής αισθητικής 

αξίας. Τα κτίρια έχουν τοποθετηθεί σε απόσταση από τα υψηλότερα σημεία και τις 

παρυφές, ενώ όλα τα μικροχαρακτηριστικά του χώρου, όπως η φυσική βλάστηση και 
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τα βραχώδη όρια που αποτελούν χαρακτηριστικά του τοπίου της Κασσιώπης, 

αξιοποιούνται και προβάλλονται. 

Η Εναλλακτική Πρόταση Α απορρίφθηκε επειδή παρουσίαζε υψηλή 

πυκνότητα/επιβάρυνση στην παραλιακή ζώνη του Τομέα Α, που δεν ήταν επιθυμητή 

για περιβαλλοντικούς λόγους. 

Εναλλακτική Πρόταση Β 

Η Εναλλακτική Πρόταση Β, στηρίχθηκε στα ίδια κριτήρια με την Εναλλακτική 

Πρόταση Α, αλλά έχει τις ακόλουθες σημαντικές διαφορές: 

• Το Ξενοδοχειακό συγκρότημα χωροθετήθηκε στο νότιο τμήμα της έκτασης, 

όπως και στην Εναλλακτική Πρόταση Α, αλλά είναι περισσότερο συμπαγές και 

επιβλητικό σαν όγκος στο περιβάλλον. 

• Οι επιπλωμένες κατοικίες είναι μεγαλύτερες σε εμβαδόν με μεγαλύτερες 

ιδιωτικές αυλές στην παραθαλάσσια ζώνη του Τομέα Α, σε σχέση με την 

Εναλλακτική Πρόταση Α. 

• Το οδικό δίκτυο είναι διαφοροποιημένο. 

• Ο συνολικός αριθμός των κατοικιών είναι μικρότερος  και φθάνει τις 86. 

• Οι κοινωφελείς λειτουργίες προτείνονται γύρω και κοντά στον ανεμόμυλο και 

κοντά στη δασική ζώνη. 

Η Εναλλακτική Πρόταση Β απορρίφθηκε αφενός επειδή το Ξενοδοχείο ήταν 

ογκοδέστερο σε παρουσία και όχι και τόσο συμβατό περβαλλοντικά, και αφετέρου 

επειδή ήταν τοποθετημένο στη νότια πλευρά της έκτασης με αποτέλεσμα να 

στερείται της πανοραμικής θέας προς την θάλασσα. 

Εναλλακτική Πρόταση Γ 

Στην Εναλλακτική Πρόταση Γ το κτίριο του Ξενοδοχείου του Παραθεριστικού- 

Τουριστικού Χωριού χωροθετήθηκε στην παραλιακή ζώνη του Τομέα Α, κοντά στην 

θάλασσα και σε απόσταση 50 μέτρων από τον αιγιαλό. Στην πρόταση αυτή το 

Ξενοδοχείο απολαμβάνει μεγάλο υπαίθριο χώρο για εκμετάλλευση δίπλα στη 

θάλασσα με πολλαπλές δραστηριότητες. 

Ο νέος δημόσιος δρόμος, που συνδέει τις τρεις ζώνες ανάπτυξης της έκτασης 

διατρέχει τις κεντρικές εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου με κάποιο τμήμα αυτού 

υπόγειο, ώστε να μην διακόπτεται η συνέχεια των υπαίθριων χώρων του 
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Ξενοδοχείου. Σε αυτή την υπόγεια στάθμη προτείνεται και ο χώρος στάθμευσης των 

επισκεπτών. 

Σε αυτή την εναλλακτική, στο νότιο τμήμα της έκτασης (Τομέας C) τοποθετούνται 

κατοικίες. 

Το μέγεθος των κατοικιών είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τις άλλες δυο εναλλακτικές 

προτάσεις και ο συνολικός αριθμός των κατοικιών μικρότερος. Η συνολική πυκνότητα 

είναι μικρότερη επιτρέποντας υψηλότερης στάθμης standards (συνολικός αριθμός 

κατοικιών 76). 

Κοινωφελείς λειτουργίες προτείνονται κοντά στον ανεμόμυλο για αξιοποίηση της 

έκτασης με την πανοραμική θέα. 

Η Εναλλακτική Πρόταση Γ απορρίφθηκε επειδή περιβαλλοντικά επιβαρύνει 

περισσότερο την παραλιακή ζώνη με την παρουσία του ογκοδέστερου τμήματος της 

ανάπτυξης, που είναι το ξενοδοχείο. Επιπλέον, η εκσκαφή για την υπογειοποίηση 

του δρόμου και του χώρου στάθμευσης κοντά στην παραλία είναι σημαντική 

επέμβαση στο περιβάλλον στη θέση αυτή. 

 

5.3.3 Επιλεγόμενη Πρόταση 

Η επιλεγόμενη πρόταση, υπερτερεί των προηγούμενων εναλλακτικών προτάσεων 

στα ακόλουθα σημεία: 

• Το ξενοδοχειακό συγκρότημα εντάσσεται περιβαλλοντικά καλύτερα στην 

παρεία του λόφου σε συνδυασμό και με τον διατηρούμενο ανεμόμυλο καθώς 

οργανώνεται σε διώροφες ζώνες με υπόσκαφη μορφή. Η οργάνωση αυτή 

παραπέμπει στους παραδοσιακούς ορεινούς οικισμούς της Κέρκυρας με την 

μεγαλύτερη πυκνότητα επάνω και την αραιότερη δόμηση καθώς 

απομακρύνεται κανείς από τον οικισμό και κατεβαίνει προς τα παράλια. 

• Η παραλιακή ζώνη αναπτύσσεται περιβαλλοντικά ηπιότερα με μικρότερο 

αριθμό κατοικιών και αυλές, που φθάνουν μέχρι τον αιγιαλό. Η απουσία 

παραθαλάσσιου δρόμου διατηρεί το υφιστάμενο μονοπάτι και ελαττώνει τις 

περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. 

• Η μικρότερη εφαρμοζόμενη πυκνότητα σε όλες τις ζώνες ανάπτυξης επιβαρύνει 

λιγότερο το φυσικό περιβάλλον και την ενδογενή βλάστηση. 
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5.4 Εναλλακτικές θέσεις υλοποίησης τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης 

Εξετάσθηκαν τρεις (3) διαφορετικές θέσεις χωροθέτησης της τουριστικής λιμενικής 

εγκατάστασης, ως εξής: 

• Εναλλακτική θέση 1: Η λιμενική εγκατάσταση διαμορφώνεται στα ανοικτά του 

νότιου τμήματος της ακτής, σε σημαντική απόσταση από αυτή και κοντά στον 

φυσικό ύφαλο Σέρπα. Η σύνδεσή της με την ακτή γίνεται μέσω γεφυρώματος 

επί πασσάλων μήκους 160m. Στη θέση αυτή, η τουριστική λιμενική 

εγκατάσταση είναι «αποσπασμένη» από την ακτή, προκειμένου να μη 

επηρεαστούν οι παρακείμενες μικρές παραλίες. 

• Εναλλακτική θέση 2: Η λιμενική εγκατάσταση διαμορφώνεται στο κεντρικό 

τμήμα των ακτών του ακινήτου, νότια της Βρωμολίμνης, εφαπτόμενη στην 

ακτή. Καταλαμβάνει μέρος της ακτής μπροστά από την Βρωμολίμνη. 

• Εναλλακτική θέση 3: Η λιμενική εγκατάσταση διαμορφώνεται στο βόρειο 

τμήμα των ακτών του ακινήτου, βόρεια της Βρωμολίμνης, εμπρός από το 

βραχώδες ακρωτήρι της Γιαννοπούντας. Η ακτή στην οποία εφάπτεται είναι 

δύσβατη και μη χρησιμοποιήσιμη από λουόμενους. 

Από την αξιολόγηση των εναλλακτικών θέσεων προέκυψε ότι η ανάπτυξη της 

τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης στο βόρειο τμήμα της ακτής (Εναλλακτική Θέση 

3) είναι η βέλτιστη, καθώς ικανοποιεί σε σημαντικό βαθμό τις χωροταξικές και τις 

περισσότερες από τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, αλλά και τις τεχνικοοικονομικές. 

Τα κύρια πλεονεκτήματα της προτεινόμενης θέσης είναι τα εξής: 

• Το ευνοϊκό βάθος της θάλασσας, γεγονός που συνεπάγεται σημαντική μείωση 

του κόστους για την κατασκευή των εξωτερικών λιμενικών έργων. 

• Οι ευνοϊκές συνθήκες ναυσιπλοΐας κατά την προσέγγιση των σκαφών στην 

τουριστική λιμενική εγκατάσταση. 

• Δεν προκαλείται αλλοίωση των παρακείμενων παραλιών, ούτε επηρεάζεται η 

δίαιτα των ακτών. 
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5.5 Εναλλακτικά σενάρια σχεδιασμού δικτύων κοινής ωφέλειας 

5.5.1 Εναλλακτική χωροθέτηση δικτύων κοινής ωφέλειας 

Η εγκατάσταση των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, Μ/Τ και οπτικών 

ινών ακολουθεί την χάραξη του οδικού δικτύου και λαμβάνει υπόψη τη χωροθέτηση 

των Οικοδομικών Τετραγώνων έτσι ώστε να είναι συγχρόνως αποδοτικά και 

περιβαλλοντικά αποδεκτά. Τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ακολουθούν σχεδόν σε όλο το 

μήκος τους (εξαιρείται το τμήμα μεταξύ των Τομέων ZI-Α και ZI-Β, μήκους 150m 

περίπου) το προτεινόμενο οδικό δίκτυο ελαχιστοποιώντας τις επεμβάσεις εντός της 

δασικής έκτασης και επιπρόσθετες επεμβάσεις. 

Σε ότι αφορά την εγκατάσταση του σταθμού αφαλάτωσης, αρχικά εξετάστηκε η 

τοποθέτησή του σε υπόγειο χώρο στην κορυφή του λόφου παραπλεύρως του 

ξενοδοχείου ώστε να βρίσκεται πλησίον των δεξαμενών, όμως η λύση αυτή 

απορρίφθηκε γιατί αφενός δεν προσέφερε ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας (το 

κόστος άντλησης παρέμενε το ίδιο), αφετέρου παρέχει καλύτερες συνθήκες 

συντήρησης της εγκατάστασης και δεν δημιουργεί αισθητικά, λειτουργικά ή 

περιβαλλοντικά προβλήματα (από τυχόν βλάβη ή αστοχία της εγκατάστασης) στην 

«ευαίσθητη» περιοχή του ξενοδοχείου. Έτσι, προτιμήθηκε ένας κοινός χώρος 

εγκατάστασης μαζί με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, η οποία για 

αποφυγή πιθανών οσμών ούτως η άλλως έπρεπε να εγκατασταθεί μακριά από 

κατοικημένες περιοχές. 

Σε ότι αφορά την χωροθέτηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) 

εξετάσθηκαν επίσης δύο (2) θέσης, η μία πλησίον του ξενοδοχείου όπως και για το 

σταθμό αφαλάτωσης, και η δεύτερη στην επιλεχθείσα θέση βορειοδυτικά της 

Βρωμολίμνης (σε κοινό χώρο με το σταθμό αφαλάτωσης). Τα κύρια πλεονεκτήματα 

της επιλεχθείσας θέσης είναι: 

• Ασφαλής απόσταση από κατοικίες και ξενοδοχείο. 

• Εκμηδένιση της όχλησης στους κατοίκους – χρήστες του έργου. 

• Χαμηλό κόστος άντλησης των λυμάτων της τουριστικής λιμενικής 

εγκατάστασης. 

Επίσης, στην επιλεχθείσα κοινή θέση υπάρχει εύκολη πρόσβαση διαμέσου της 

επαρχιακής οδού με όλα τα απαραίτητα συστήματα και γραμμές τροφοδοσίας 

(θαλασσινό νερό, απαγωγή άλμης, δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο ΔΕΗ). 
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5.5.2 Εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης λυμάτων 

Ως προς τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων εξετάσθηκαν δύο (2) 

εναλλακτικές λύσεις: α) επαναχρησιμοποίηση για έρδευση των περιοχών φύτευσης 

του οικισμού (Λύση Α) και β) μεταφορά των λυμάτων στην Ε.Ε.Λ. Κέρκυρας με βυτία 

(Λύση Β). 

Επιλέχθηκε ως βέλτιστη τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά η Λύση Α, της 

επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων, με βασικά πλεονεκτήματα: 

• Την σημαντική εξοικονόμηση νερού (μέσω της επαναχρησιμοποίησης για 

άρδευση των κοινόχρηστων χώρων), κυρίως κατά τη θερινή περίοδο. 

• Την σημαντική μείωση του ενεργειακού και οικονομικού κόστους μεταφοράς 

των λυμάτων. 
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