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Α. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.1. ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) αφορά στο υπό
εκπόνηση Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας Δήμου Ιστιαία Αιδηψού, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Εκπονείται σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 481/7-22014 συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης που υπογράφηκε μεταξύ της σύμπραξης
των αναδόχων της μελέτης «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ – ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - DELCO ΕΠΕ Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ» και του «Καποδιστριακού» Δήμου
Ιστιαίας. Το Γ.Π.Σ. εκπονείται στα γεωγραφικά όρια του πρώην Δήμου Ιστιαίας, σύμφωνα με το
σχέδιο Καποδίστριας (Ν. 2539/1997, ΦΕΚ 244Α΄/1997) και νυν Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας,
σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010). Για τη μελέτη του
Γ.Π.Σ. έχει εκπονηθεί και εγκριθεί το Β1΄ Στάδιο, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται
από το Ν. 2508/1997, ενώ εκπονείται το Β2΄ Στάδιο της εν λόγω μελέτης, η οποία θα
ολοκληρωθεί με την έγκρισή της με υπουργική απόφαση.

Α.2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η σύνταξη και η εκπόνηση της μελέτης του Γ.Π.Σ., ως χωροταξικό σχέδιο σε επίπεδο Δ.Ε. ή
Δήμου, αποτελεί έργο άμεσης προτεραιότητας, στόχος του οποίου είναι η γενικότερη
αναβάθμιση της περιοχής και ιδιαίτερα του αστικού χώρου με έμφαση στην προστασία και
κατάλληλη διαχείριση του περιβάλλοντος. Κατά κύριο λόγο οι στόχοι του σχεδίου σχετίζονται με:
την προστασία των γεωργικών και των αρδευόμενων εκτάσεων της περιοχής μελέτης, την
προστασία και ανάδειξη του παραλιακού μετώπου και των αξιόλογων δασικών περιοχών που
εκτείνονται στο άλλο μισό της επικράτειας της περιοχής, την προστασία και ενσωμάτωση στην
κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα των ευαίσθητων και προστατευόμενων οικοσυστημάτων,
την ανάσχεση της αρνητικής πληθυσμιακής εξέλιξης, τη βελτίωση του βιοτικού μέσω της
αναβάθμισης των τεχνικών δικτύων και της εξασφάλισης επαρκών κοινόχρηστων και
κοινωφελών χώρων., την πληθυσμιακή και οικονομική τόνωση των αγροτικών τοπικών
κοινοτήτων της περιοχής μελέτης, την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αναζωογόνηση
της περιοχής μελέτης και την κατάρτιση ενός αναπτυξιακού μοντέλου που θα σέβεται και θα
αναδεικνύει τους περιβαλλοντικούς πόρους, τις παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες και
τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και τέλος την ενίσχυση του οικιστικού δικτύου και η ανάπτυξη
σχέσεων συνεργασίας και συμπληρωματικότητας.

Α.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Το Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Ιστιαίας αναφέρεται στο σύνολο της εδαφικής επικράτειας της Δ.Ε., η οποία
ανήκει στο Δήμο Ιστιαία - Αιδηψού και στην Π.Ε. Ευβοίας, ενώ διοικητικά εντάσσεται στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το Γ.Π.Σ. αποτελεί ένα τοπικό χωροταξικό σχέδιο, το οποίο
πρόκειται να ρυθμίσει τόσο την εντός, όσο και την εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Εφαρμόζοντας
τις αρχές του προτύπου χωρικής οργάνωσης, η εδαφική περιφέρεια της Δ.Ε. Ιστιαίας
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οργανώθηκε σε ευρύτερες ζώνες, ανάλογα με τη χρήση και το βαθμό προστασίας τους. Οι ζώνες
αυτές εξειδικεύονται χωρικά, προσδιορίζεται ο βαθμός ανάπτυξής τους και καθορίζονται οι
βασικοί όροι δόμησής τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ν.2508/1997 (ΦΕΚ
1
124Α΄/13-6-1997), οι ζώνες έχουν ομαδοποιηθεί σε τρεις ευρύτερες περιοχές:
 Στις Πολεοδομημένες και προς Πολεοδόμηση Περιοχές που περιλαμβάνουν τόσο οικιστικές
όσο και επιχειρηματικές περιοχές.
 Στις Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.), οι οποίες εξυπηρετούν
αφενός χρήσεις που δεν κρίνεται σκόπιμο να χωροθετηθούν εντός των οικιστικών
υποδοχέων, αφετέρου τις παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής μελέτης.
Στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.), οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και
αντιμετώπισης, λόγω των αξιόλογων χαρακτηριστικών τους (οικολογικών και πολιτιστικών).

Α.4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Οι εναλλακτικές δυνατότητες που εξετάσθηκαν, προκειμένου να διαμορφωθεί η πρόταση
του Γ.Π.Σ., είναι οι εξής:
 Μηδενική λύση ή σενάριο «βάσης» («do nothing scenario»).
Συνεπάγεται την μη εκτέλεση οποιασδήποτε παρέμβασης αναφορικά με το χωρικό και
περιβαλλοντικό σχεδιασμό της περιοχής, δηλαδή, τη φυσιολογική εξέλιξη των
περιβαλλοντικών δεδομένων της περιοχής ή την εξέλιξη τους λόγω άλλων, εκτός του Γ.Π.Σ.,
επιδράσεων.
 Σενάρια εξέλιξης πληθυσμού.
Κρίθηκε σκόπιμη η δημιουργία τεσσάρων εναλλακτικών πληθυσμιακών σεναρίων στο Α΄
Στάδιο της μελέτης του Γ.Π.Σ., προκειμένου να ανιχνευτούν οι τάσεις μεταβολής του
πληθυσμού, με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον πληθυσμό της Δ.Ε. Ιστιαίας
κατά τις προηγούμενες δεκαετίες απογραφής.
 Αναπτυξιακά σενάρια.
Τα προτεινόμενα από το Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Ιστιαίας αναπτυξιακά σενάρια, όπως διατυπώθηκαν
κατά το Α΄ Στάδιο της μελέτης, σχετίζονται την παραγωγική διάρθρωση της τοπικής
οικονομίας, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μελέτης, τις ιδιαιτερότητες, τις
ελλείψεις και τις αναπτυξιακές δυνατότητες αυτής. Διατυπώνονται τρία αναπτυξιακά
σενάρια, ένα για κάθε παραγωγικό τομέα (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής) και
δίνονται δύο εναλλακτικές προτάσεις, μία λιγότερο παρεμβατική και μία με δράσεις που
εστιάζουν περισσότερο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στοχεύουν σε μια ισόρροπη,
βιώσιμη ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον.

1

Ν.2508/1997 (ΦΕΚ 124Α΄/13 -06-97), με θέμα: «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και
οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις», αρθ.4, ‘Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο’.
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Α.5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος αναλύεται σε 11 παράγοντες, οι οποίοι
ορίζονται από την Κ.Υ.Α. 107017/2006 και αφορούν σε βιοποικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα,
έδαφος, νερά, αέρας, κλίμα, πληθυσμός, ανθρώπινη υγεία, υλικά περιουσιακά στοιχεία,
πολιτιστική κληρονομιά και τοπίο. Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των παραγόντων αυτών
για την περιοχή μελέτης:
 Βιοποικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα.
Η Δ.Ε. Ιστιαίας παρουσιάζει ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον που οφείλεται τόσο στις
άριστες κλιματικές συνθήκες, όσο και στην ποικιλία εδαφικών τύπων. Κύριο ορεινό
οικοσύστημα στην περιοχή μελέτης αποτελεί το Τελέθριο όρος, ενώ ιδιαίτερης οικολογικής
και αισθητικής αξίας χαρακτηρίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στην περιοχή Μικρό και
Μεγάλο Λιβάρι. Σημαντικό υγροτοπικό οικοσύστημα της περιοχής αποτελούν και οι όχθες
του χειμάρρου Ξηριά όπου συγκεντρώνονται ποικίλα είδη θαμνώδους και δενδρώδους
βλάστησης. Η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής είναι πλούσια λόγω της ποικιλίας
οικοσυστημάτων (πεδινά, ημιορεινά και ορεινά), αλλά και εξαιτίας της παρουσίας των
υγροτόπων που φιλοξενούν ενδημικά είδη πανίδας.
 Έδαφος.
Η έκταση της Δ.Ε. Ιστιαίας δομείται κυρίως από Πλειοκαινικούς – Τεταρτογενείς
σχηματισμούς, αλλά και από αλπικά-προαλπικά πετρώματα. Οι Τεταρτογενείς σχηματισμοί
συναντώνται στο βορειοδυτικό τμήμα της περιοχής, οι Πλειοκαινικοί σχηματισμοί
συναντώνται στα κεντρικά και νοτιοανατολικά και τα αλπικά-προαλπικά πετρώματα στα
νοτιοδυτικά της περιοχής μελέτης. Αναφορικά με τα τεκτονικά χαρακτηριστικά, η ευρύτερη
περιοχή της Β. Εύβοιας χαρακτηρίζεται από τις οφιολιθικές συρραφές της Υποπελαγονικής,
το μεγάλο ρήγμα των δυτικών ακτών της, καθώς επίσης και από πλειοκαινική ηφαιστειότητα
και θερμές πηγές.
 Ύδατα.
Η περιοχή μελέτης ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR07),
εντάσσεται στην Λεκάνη Απορροής της Εύβοιας (GR19) και ο κύριος επιφανειακός
υδροφορέας που ορίζεται εντός αυτής είναι ο ποταμός Ξηροπόταμος ή Ξηριάς. Αναφορικά
με τα υπόγεια υδατικά συστήματα, η περιοχή μελέτης εντάσσεται στο Υπόγειο Υδατικό
Σύστημα Ιστιαίας - Λίμνης, το οποία καλύπτει έκταση 378km2. . Η μέση ετήσια τροφοδοσία
του συστήματος είναι της τάξης των 35x106m3, ενώ οι απολήψεις σε ετήσια βάση
εκτιμήθηκαν σε 25,4x106m3.
 Αέρας.
Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν υφίστανται κάποιος σταθμός μέτρησης της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενώ οι πιο κοντινοί στην περιοχή μελέτης είναι εκείνοι του Βόλου
και της Λάρισας. Σημαντική ποσότητα ρύπων (υδρογοναθράκων, οξειδίων του αζώτου και
μονοξειδίου του άνθρακα) παράγεται από την κίνηση τροχοφόρων οχημάτων, η οποία
συνήθως οφείλεται στην ατελή καύση του καυσίμου. Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων
παρατηρούνται, κυρίως την χειμερινή περίοδο, από τη θέρμανση των κτιρίων ειδικά όταν
ως υλικό καύσης χρησιμοποιείται το ξύλο. Οι εκπομπές ρύπων που πραγματοποιούνται από
τη γεωργική εκμετάλλευση αφορούν κυρίως τη ρίψη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων σε
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αέρια μορφή. Σημαντικά ενισχύεται η ρύπανση και από επεισόδια πυρκαγιών, καθώς
εκλύονται στην ατμόσφαιρα οξείδια του αζώτου, μεθάνιο και μονοξείδιο του άνθρακα.
Κλίμα.
Το κλίμα της περιοχής μελέτης είναι μεσογειακό και χαρακτηρίζεται από ήπιους χειμώνες
και θερμά και ξηρά καλοκαίρια μικρής διάρκειας.
Πληθυσμός.
Ο πληθυσμός της Δ.Ε. Ιστιαίας ανέρχεται, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, σε 7.091
κατοίκους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για τις δεκαετίες 1981-1991 και 1991-2001
καταγράφηκε μείωση του πληθυσμού (-4,85% και -4,70% αντίστοιχα). Η μείωση αυτή
σημειώθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό στις ορεινές και απομακρυσμένες από το αστικό κέντρο
της Ιστιαίας Τοπικές Κοινότητες, ενώ η μικρότερη μείωση του πληθυσμού παρατηρήθηκε
στην Δημοτική Κοινότητα της Ιστιαίας.
Ανθρώπινη υγεία.
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επιδρούν εντονότερα στη δημόσια υγεία
(ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση νερών και εδάφους) δεν είναι επιβαρυμένοι με ρύπους
στην περιοχή μελέτης, ούτε υποβαθμισμένοι, οπότε δεν επηρεάζουν αρνητικά υγεία των
κατοίκων της.
Υλικά περιουσιακά στοιχεία.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ε.Σ.Υ.Ε. από την απογραφή του έτους 2001, στη Δ.Ε.
Ιστιαίας καταγράφηκαν 4.145 κατοικίες, εκ των οποίων οι 2.885 είναι κατοικούμενες (69,8%)
και οι 1.246 κενές (30% περίπου).Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοικούμενων κατοικιών
τόσο στην Δ.Ε. Ιστιαίας (2.621 σε σύνολο 4.131) είναι κύριες, ενώ οι υπόλοιπες είναι κύριες
με προσωρινή απουσία των νοικοκυριών.
Πολιτιστική κληρονομιά.
Στη Δ.Ε. Ιστιαίας ο μόνος κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή της Δ.Ε. Ιστιαίας
είναι ο λόφος «Λαυρέντη» που βρίσκεται στα δυτικά του οικισμού των Μηλιών και
παρουσιάζει ενδείξεις κατοίκησης από τους κλασικούς έως τους βυζαντινούς χρόνους.
Ωστόσο, στην περιοχή μελέτης απαντάται σημαντικός αριθμός μνημείων που
χρονολογούνται στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους και είναι στην πλειοψηφία
τους Ιεροί Ναοί ή τμήματα Ιερών Ναών. Παράλληλα, σε αρκετούς οικισμούς της περιοχής
και ειδικά στο αστικό κέντρο της Ιστιαίας καταγράφεται σημαντικός αριθμός κτιρίων
σημαντικής αρχιτεκτονικής αξίας.
Τοπίο.
Η Δ.Ε. Ιστιαίας αποτελεί μια ημιορεινή περιοχή με ποικίλο ανάγλυφο που ξεκινά από τα 85μ.
περίπου υψόμετρο στις πεδινές εκτάσεις της και πλησιάζει τα 850μ. περίπου στην περιοχή
του Τελέθριου όρους. Έτσι, συνδυάζει την ήπια μορφολογία των πεδινών και
παραθαλάσσιων εκτάσεων με το πιο έντονο ορεινό και ημιορεινό ανάγλυφο με ομαλές
όμως πλαγιές. Στην υψηλή αξία του τοπίου της περιοχής μελέτης συμβάλλουν οι υγρότοποι
Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι. Στα ημιορεινά τμήματα της περιοχής μελέτης καταγράφονται
δασικές εκτάσεις με πλούσια χλωρίδα και πανίδα, οι οποίες με την χρωματική εναλλαγή και
την πληθώρα ρεμάτων και χαραδρώσεων χαρίζουν υψηλή αισθητική στο τοπίο της
περιοχής.
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Α.6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σε γενικό πλαίσιο θεωρείται ότι το προτεινόμενο Γ.Π.Σ. θα προκαλέσει θετικές συνέπειες
στη βιοποικιλότητα, στον πληθυσμό, στην ανθρώπινη υγεία, στους κλιματικούς παράγοντες, στα
υλικά περιουσιακά στοιχεία, στο τοπίο και στα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής
μελέτης και θα επιφέρει βελτίωση της ποιότητας ζωής στους οικισμούς της Δ.Ε. Ωστόσο,
εκτιμάται ότι με την εφαρμογή του Γ.Π.Σ. είναι πιθανό να προκληθούν και αρνητικές συνέπειες
που είναι αναστρέψιμες με τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Περιορισμένες αρνητικές συνέπειες
ενδεχομένως να προκύψουν στους εξής περιβαλλοντικούς παράγοντες: χλωρίδα, πανίδα,
έδαφος, ύδατα και αέρα. Σημειώνεται ότι οι αρνητικές αυτές συνέπειες αναμένεται να
επηρεάσουν κυρίως τις πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση περιοχές. Ως μέτρα για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων ανά περιβαλλοντικό παράγοντα, προτείνονται τα ακόλουθα:
 Για ενδεχόμενες επιπτώσεις στη χλωρίδα, στην πανίδα και στη βιοποικιλότητα είναι δυνατόν
να πραγματοποιηθούν έργα αποκατάστασης της φυτοκάλυψης, να ληφθούν μέτρα ώστε οι
εργασίες να προγραμματίζονται εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου των πτηνών, να
πραγματοποιείται έλεγχος των βασικών στοιχείων της βιοποικιλότητας και των πληθυσμών
της χλωρίδας και της πανίδας κ.α.
 Για ενδεχόμενες επιπτώσεις στο έδαφος, είναι δυνατόν να υλοποιηθούν έργα
αντιμετώπισης της διάβρωσης και των κατολισθήσεων, να συγκεντρώνονται τα
κατασκευαστικά απόβλητα στο Χ.Υ.Τ.Α. Ιστιαίας κ.α.
 Για τις πιθανές επιπτώσεις στα ύδατα, απαιτούνται έργα υποδομών, όπως κατασκευή
δικτύου συλλογής των ομβρίων υδάτων και αποχέτευσης κ.α.
 Για ενδεχόμενες επιπτώσεις στον αέρα, ενθαρρύνονται δράσεις που στοχεύουν τήρηση των
ορίων που προβλέπονται για την εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων εφόσον γίνονται οι
κατάλληλες μετρήσεις κ.α.
Για ενδεχόμενες επιπτώσεις στο τοπίο της περιοχής, θετική συνεισφορά μπορεί να έχουν
μελέτες αποκατάστασης τοπίου, μελέτες κοινόχρηστων χώρων για τις νέες επεκτάσεις ή μελέτες
ανάπλασης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων κ.α.

Α.7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Το σύστημα παρακολούθησης έχει ως στόχο την καταγραφή των επιπτώσεων του Γ.Π.Σ. στο
περιβάλλον, κατά τη φάση της εφαρμογής του και μέχρι τη μελλοντική αναθεώρησή του.
Συνεπώς, καθορίζονται μετρήσιμοι δείκτες που θα πρέπει να καταγράφονται από αρμόδιες
υπηρεσίες, να συγκεντρώνονται στο Φορέα Εφαρμογής του Γ.Π.Σ., ο οποίος προτείνεται να είναι
ο υπεύθυνος για το σύστημα παρακολούθησης και τελικά, να αξιολογούνται και να
αποφασίζεται η αναγκαιότητα λήψης μέτρων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Β.1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η ανάθεση της παρούσας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), με
γενικό τίτλο «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δ.Ε. Ιστιαίας Π.Ε. Ευβοίας», εκπονείται με εντολή και
για λογαριασμό της Δ.Ε. Ιστιαίας, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 481/7-2-2014 σχετική σύμβαση
που υπογράφηκε μεταξύ των αναδόχων της μελέτης «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ –
ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - DELCO ΕΠΕ Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ», και της Δ.Ε.
Ιστιαίας. Η ανάθεση της μελέτης έγινε στα γεωγραφικά όρια του πρώην Δήμου Ιστιαίας
σύμφωνα με το σχέδιο Καποδίστριας (Ν. 2539/1997, ΦΕΚ 244Α΄/1997) και νυν Δ.Ε. Ιστιαίας,
σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) έκτασης
181.299τ.χλμ. Έτσι, η υπό μελέτη Σ.Μ.Π.Ε. αφορά στην αξιολόγηση του Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Ιστιαίας και
λαμβάνει υπόψη τις κατευθύνσεις όπως αυτές περιγράφηκαν στην αριθμ. 951/1-4-2015
απόφαση και την αριθμ. 1453/6-5-2015 απόφαση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Στην παρούσα μελέτη (Σ.Μ.Π.Ε.) εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες
επιπτώσεις από την εφαρμογή του ανωτέρω σεναρίου του υπό μελέτη Γ.Π.Σ. στο περιβάλλον και
προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Η Σ.Μ.Π.Ε. συντάσσεται σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α.
107017/2006 (ΦΕΚ 1202Β΄/5-9-2006) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων
σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας ΕΚ42/2001 «Σχετικά
με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001, Σχέδια και Προγράμματα
για τα οποία απαιτείται εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Σ.Μ.Π.Ε.), περιεχόμενο φακέλου διαδικασίας Περιβαλλοντικού Προελέγχου»

Β.2. ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Αρχή σχεδιασμού είναι ο Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού. Επιβλέπων της μελέτης είναι ο κ. Ροδάς
Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι: τηλέφωνο 2231352439

Β.3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Την παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπόνησε η εταιρεία:
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Β.4. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η ομάδα μελέτης που ανέλαβε την εκπόνηση της παρούσας Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) στα πλαίσια του Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Ιστιαίας αποτελείται από
τα μέλη της Εταιρείας μελετών «ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» Σταύρος Χόνδρος
(Γεωλόγος-Γεωτεχνικός) και Διονύσιος Μπούζος (Γεωλόγος).
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Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Γ.1. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δ.Ε. Ιστιαίας αναμένεται να αποτελέσει το κύριο εργαλείο
χωρικού σχεδιασμού και οικιστικής οργάνωσης της περιοχής μελέτης με κύριους άξονες τη
βιώσιμη χωρική και οικονομική ανάπτυξη και την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος. Η
σύνταξη και εκπόνηση της μελέτης αποτελεί έργο άμεσης προτεραιότητας, το οποίο θα
συμβάλλει στη αναβάθμιση της περιοχής, στην προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων
του περιβάλλοντος και στην δημογραφική ενίσχυση της περιοχής. Σκοπός της μελέτης Γ.Π.Σ. είναι
η ρύθμιση του συνόλου των χωρικών ζητημάτων συνεκτιμώντας τις ανάγκες σε κοινωφελείς
εξυπηρετήσεις και κοινόχρηστες υποδομές κάθε πολεοδομικής ενότητας των οικισμών της Δ.Ε.
και ο καθορισμός των αναγκαίων νέων εκτάσεων για τη χωροθέτηση των απαιτούμενων
κοινωνικών υποδομών. Ως εργαλείο χωροταξικού σχεδιασμού, η μελέτη τονίζει τα μελλοντικά
αναγκαία έργα για ένα πρότυπο προγραμματισμό, σχεδιασμό και διαχείριση του χώρου, με
γνώμονα την προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλοντος. Ως εργαλείο αναπτυξιακού
σχεδιασμού, η μελέτη τονίζει τα αναγκαία έργα υποδομών και δίνει κατευθύνσεις για την
ενδυνάμωση του πρωτογενούς τομέα, με υποβοήθηση του δευτερογενούς, καθώς και την ήπια
τουριστική αξιοποίηση των φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής διασφαλίζοντας
την προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, επισημαίνει τις σημαντικότερες πηγές
ρύπανσης, εντοπίζει τις οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και τα στοιχεία πολιτιστικού
ενδιαφέροντος και προτείνει μέτρα για την προστασία και την ανάδειξή τους.

Γ.2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι κατευθύνσεις και οι παράμετροι της μελέτη Γ.Π.Σ Δ.Ε. Ιστιαίας καθορίζονται
επηρεάζονται άμεσα από το Ευρωπαϊκό και Εθνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, στα οποία
τίθενται οι στόχοι της προστασίας του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για
τις Σ.Π.Ε., όπως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο μέσω της Κ.Υ.Α. 107017/2006,
προσδιορίζονται οι κύριες περιβαλλοντικές παράμετροι στις οποίες βασίζεται η ανάλυση του
περιβάλλοντος και είναι οι εξής: η βιοποικιλότητα, ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, η πανίδα, η
χλωρίδα, το έδαφος, τα νερά, ο αέρας, οι κλιματικοί παράγοντες, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία,
η πολιτιστική κληρονομιά συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής
κληρονομιάς και το τοπίο. Παράλληλα, η μελέτη συνεκτιμά και τους ευρύτερους στόχους του
7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και το πλαίσιο της
Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε Εθνικό επίπεδο, όπως αυτά περιγράφονται
παρακάτω.

Γ.2.1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Γ.2.1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Ευρώπη δεσμεύτηκε σε θέματα σχετικά με την
προστασία του περιβάλλοντος: η προστασία της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και των
υδάτων, η διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, η διαχείριση των αποβλήτων
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και των δραστηριοτήτων που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις συγκαταλέγονται μεταξύ των πεδίων
της ευρωπαϊκής δράσης, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και στον διεθνή χώρο2. Κύριο στόχο
της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής, που βασίζεται στο άρθρο 174 της συνθήκης για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είναι η διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης του
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για διορθωτικά μέτρα
επιδιώκοντας την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων ή για μέτρα που
καλύπτουν περισσότερους τομείς ή ενσωματώνονται σε άλλους τομείς άσκησης πολιτικής3. Έτσι,
η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει τις περιβαλλοντικές πολιτικές των κρατών – μελών της και θέτει
το θεσμικό πλαίσιο για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, με πλήθος Οδηγιών,
Στρατηγικών, Προγραμμάτων Δράσης κ.λπ. αναφορικά με: την καταπολέμηση της αλλαγής του
κλίματος, την αειφόρο ανάπτυξη, τη διαχείριση των αποβλήτων, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την
προστασία και διαχείριση των νερών, την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, την
προστασία του εδάφους, τις ηχητικές οχλήσεις και τη συνεργασία με τρίτες χώρες.
Σήμερα, η νέα αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020»4 επικεντρώνεται σε πέντε
φιλόδοξους στόχους στους τομείς της απασχόλησης, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης, της
μείωσης της φτώχειας και του κλίματος/της ενέργειας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω στρατηγικής
εντάσσεται και η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους
της»5, της οποίας βασικές προτάσεις αποτελούν η μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής,
της κοινής αλιευτικής πολιτικής, της πολιτικής για τη συνοχή, η αναθεώρηση των διευρωπαϊκών
δικτύων μεταφορών, η αναθεώρηση της νομοθεσίας για την παρακολούθηση και την υποβολή
εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η πορεία για μια οικονομία
χαμηλών εκπομπών άνθρακα έως το 2050, η επανεξέταση των ουσιών προτεραιότητας που
αναφέρονται στην οδηγία – πλαίσιο για τα ύδατα κ.α.
Παράλληλα, έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα επτά Προγράμματα Δράσης για το
Περιβάλλον, τα οποία καθόρισαν τη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής ευρωπαϊκής πολιτικής. Το
τρέχον πρόγραμμα, το έβδομο του είδους του, υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Νοέμβριο του 2013 και καλύπτει το διάστημα έως και
το 2020. Μέσω του συγκεκριμένου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον (ΠΔΠ), η ΕΕ
επιδιώκει την εντατικοποίηση των προσπαθειών της για την προστασία του φυσικού μας
κεφαλαίου, την ενίσχυση της ανάπτυξης και καινοτομίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και
αποδοτικής χρήσης των πόρων, και την προστασία της υγείας και ευημερίας των πολιτών –
σεβόμενη παράλληλα τους φυσικούς περιορισμούς του πλανήτη Γη.

Γ.2.1.2. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το 7ο
Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον ορίζει εννέα βασικούς στόχους
προτεραιότητας και δίνει τις κατευθύνσεις για τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να επιτευχθούν
αυτοί έως το 2020. Οι στόχοι είναι6:

2

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_el.htm (προσβάσιμο 20/9/2014)
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_el.htm (προσβάσιμο 20/9/2014)
4
http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm (προσβάσιμο 20/9/2014)
5
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_el.htm (προσβάσιμο 20/9/2014)
6
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/el.pdf (προσβάσιμο 20/9/2014)
3
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1. Προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης
Ο πρώτος τομέας δράσης συνδέεται με το «φυσικό κεφάλαιο» – από τα γόνιμα εδάφη και
τις παραγωγικές χερσαίες και θαλάσσιες εκτάσεις, έως τα γλυκά ύδατα και τον καθαρό αέρα –
καθώς και την βιοποικιλότητα που το στηρίζει. Σε αυτή την κατεύθυνση, το ΠΔΠ εκφράζει τη
δέσμευση της ΕΕ, των εθνικών αρχών και των ενδιαφερομένων για την επιτάχυνση της επίτευξης
των στόχων της «Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα 2020» και του «Προσχεδίου για τη
διαφύλαξη των υδατικών πόρων» της Ευρώπης. Σε εθνικό επίπεδο προτείνονται δράσεις για την
προστασία του εδάφους και την αειφόρο χρήση της γης, καθώς και των δασικών πόρων. Ακόμη,
το πρόγραμμα προβάλλει την ανάγκη για πιο αποτελεσματική δράση για την προστασία των
ωκεανών και των θαλασσών, την προστασία των ιχθυαποθεμάτων και τη μείωση των θαλάσσιων
απορριμμάτων.
2. Μετατροπή της Ένωσης σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων
ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων
Ο συγκεκριμένος στόχος απαιτεί την πλήρη απόδοση της δέσμης μέτρων για το κλίμα και
την ενέργεια, για την επίτευξη των στόχων 20-20-20, και συμφωνία ως προς τα επόμενα βήματα
για την κλιματική πολιτική μετά το 2020, σημαντικές βελτιώσεις της περιβαλλοντικής απόδοσης
των προϊόντων στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, μειώσεις του περιβαλλοντικού αντίκτυπου
της κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων όπως η μείωση των αποβλήτων
τροφίμων και η αειφόρος χρήση της βιομάζας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη μετατροπή των
αποβλήτων σε πόρους, με περισσότερη πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, και
σταδιακή κατάργηση σπάταλων και επιβλαβών πρακτικών όπως η υγειονομική ταφή.
Ταυτόχρονα, απαιτείται η καθιέρωση δεικτών και στόχων για την αποδοτικότητα των πόρων, οι
οποίοι θα καθοδηγούν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
3. Προστασία των πολιτών της Ένωσης από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για την
υγεία και την ευημερία
Το ΠΔΠ καθορίζει δεσμεύσεις για τη βελτίωση της υλοποίησης της υφιστάμενης
νομοθεσίας, και για την εξασφάλιση περαιτέρω μειώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της
ηχορύπανσης. Επίσης, ορίζει ένα μακροπρόθεσμο όραμα για ένα μη τοξικό περιβάλλον και
προτίθεται να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που συσχετίζονται με τη χρήση χημικών ουσιών σε
προϊόντα και χημικά μείγματα. Παράλληλα, προς την κατεύθυνση αυτή προτίθεται να
ενθαρρύνει την καινοτομία και την ανάπτυξη πιο αειφόρων λύσεων.
4. Μεγιστοποίηση των οφελών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης μέσω βελτίωσης
της εφαρμογής
Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης
μέσω βελτίωσης της εφαρμογής της, το 7ο ΠΔΠ εξασφαλίζει τα εξής, έως το 2020: βελτιωμένη
δημόσια πρόσβαση στην πληροφόρηση, βελτίωση της δημόσιας κατανόησης των
περιβαλλοντικών θεμάτων, υποβοήθηση των πολιτών ώστε να εξασφαλίσουν βελτιώσεις στο
περιβάλλον τους, ενισχυμένο σύστημα ελέγχων και επιτήρησης, καθώς και για βελτιωμένη
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα.
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5. Βελτίωση της βάσης γνώσεων και αποδεικτικών στοιχείων για την περιβαλλοντική πολιτική
της Ένωσης
Προκειμένου να βελτιωθεί η βάση γνώσεων και αποδεικτικών στοιχείων για την
περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης, το 7ο ΠΔΠ εξασφαλίζει τη βελτίωση του τρόπου συλλογής,
διαχείρισης και χρήσης δεδομένων και άλλων στοιχείων σε όλη την ΕΕ, επενδύοντας στην
έρευνα για την κάλυψη των γνωσιακών κενών, και αναπτύσσοντας μια πιο συστηματική
προσέγγιση στους νέους και αναδυόμενους κινδύνους.
6. Διασφάλιση των επενδύσεων στην περιβαλλοντική και την κλιματική πολιτική και
αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εξωτερικού κόστους
Για τη διασφάλιση των επενδύσεων στην περιβαλλοντική και την κλιματική πολιτική και την
αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εξωτερικού κόστους, το 7ο ΠΔΠ επιδιώκει την επίτευξη των
στόχων της πολιτικής για το περιβάλλον και το κλίμα με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και
υποστήριξη των στόχων αυτών με επαρκή χρηματοδότηση,αύξηση της δημόσιας και ιδιωτικής
χρηματοδότησης των δαπανών για το περιβάλλον και το κλίμα, αποτίμηση της αξίας του
φυσικού κεφαλαίου και των οικοσυστημικών υπηρεσιών, καθώς και του κόστους υποβάθμισής
τους και συνεκτίμηση αυτών των πτυχών στη χάραξη πολιτικής και στις επενδύσεις.
7. Βελτίωση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και της συνοχής των πολιτικών
Το πρόγραμμα επιδιώκει την καλύτερη ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προβληματισμών σε
άλλους τομείς πολιτικής, όπως η περιφερειακή πολιτική, η γεωργία, η αλιεία, η ενέργεια και οι
μεταφορές, τη συστηματική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών
επιπτώσεων των πρωτοβουλιών πολιτικής και την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας περί
εκτίμησης των επιπτώσεων για το περιβάλλον.
8. Ενίσχυση της αειφορίας των πόλεων της Ένωσης
Το 7ο ΠΔΠ έχει ως στόχο να προάγει και να επεκτείνει τις πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν
την ανταλλαγή καινοτομίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των πόλεων, να διασφαλιστεί ότι,
έως το 2020, οι περισσότερες πόλεις στην ΕΕ θα εφαρμόζουν πολιτικές πολεοδομικού
προγραμματισμού και σχεδιασμού, και θα χρησιμοποιούν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που
διατίθεται για αυτό τον σκοπό.
9. Αύξηση της αποτελεσματικότητας της Ένωσης όσον αφορά την αντιμετώπιση διεθνών
περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων.
Πολλοί από τους στόχους προτεραιότητας του 7ου ΠΔΠ μπορούν να επιτευχθούν μόνο σε
συνεργασία με χώρες-εταίρους, ή στα πλαίσια μιας παγκόσμια προσέγγισης προς την
κατεύθυνση της υιοθέτησης των στόχων αειφόρου ανάπτυξης που προέκυψαν από τη διάσκεψη.
Παράλληλα, θεωρεί κρίσιμη τη διερεύνηση περαιτέρω ενεργειών που θα μπορούσαν να
μειώσουν τις επιπτώσεις για το περιβάλλον πέρα από τα σύνορα της ΕΕ. Η «Ευημερία εντός των
ορίων του πλανήτη μας» είναι ένας παγκόσμιος στόχος.
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Γ.2.2. ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία ενσωματώνει τις σχετικές με το περιβάλλον
ευρωπαϊκές οδηγίες και στόχους, ως απόρροια του άρθρου 2 της Συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Βασικό εθνικό νομικό πλαίσιο για το περιβάλλον αποτελεί ο Ν. 1650/86
«για την προστασία του περιβάλλοντος», ο οποίος έχει ως στόχο «τη θέσπιση θεμελιωδών
κανόνων και τη καθιέρωση κριτηρίων και μηχανισμών για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι
ώστε ο άνθρωπος, ως άτομο και ως µέλος του κοινωνικού συνόλου, να ζει σε ένα υψηλής
ποιότητας περιβάλλον, μέσα στο οποίο να προστατεύεται η υγεία του και να ευνοείται η
ανάπτυξη της προσωπικότητάς του».
Πιο πρόσφατα, η Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (2002) καθορίζει το πλαίσιο
για την ανάπτυξη ενός Εθνικού Προγράμματος Δράσης περιλαμβάνοντας τις εξής τρεις βασικές
αρχές περιβαλλοντικής πολιτικής: την αρχή της πρόληψης της ρύπανσης, την αρχή « ο ρυπαίνων
πληρώνει», και την αρχή της ισότητας και της συνευθύνης. Οι τρεις αυτές αρχές εξειδικεύονται
σε ένα σύνολο κανόνων σχετικά με την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την
περιβαλλοντική υποβάθμιση, την τομεακή ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής συνιστώσας, την
προτεραιότητα στην αποφυγή και όχι στη διαχείριση της ρύπανσης, την επίλυση των
προβλημάτων στην πηγή ή κατά το δυνατόν πλησιέστερα σε αυτήν, καθώς και τη βιώσιμη
διαχείριση στο πλαίσιο της φέρουσας ικανότητας.
Ακόμη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε ένα
νέο πλαίσιο στρατηγικών στόχων για την επόμενη τριετία σχετικά με την προστασία και τη
διαχείριση του περιβάλλοντος, οι οποίοι βασίζονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μεταβαίνοντας σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλής
κατανάλωσης σε άνθρακα, την προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων με γνώμονα την
αειφορία, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής με σεβασμό στο περιβάλλον και την ενίσχυση των
μηχανισμών και θεσμών περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Η στόχοι παρουσιάζονται συνοπτικά
στο διάγραμμα που ακολουθεί. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών έχουν αναπτυχθεί και
χρησιμοποιηθεί διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία π.χ. το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, το Πράσινο Ταμείο
(πρώην Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων), το Πρόγραμμα
«Intelligent Energy Europe», το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα» (Άξονας Προτεραιότητας 4), το Πρόγραμμα «Life+» κ.α.
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Σχήμα Γ.2.2.1: Στρατηγικοί στόχοι για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων,
Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα εργαλεία διαχείρισης περιβάλλοντος, καθώς και
περιβαλλοντικής αδειοδότησης που υφίστανται (δεν εφαρμόζονται στην Ελλάδα όλα):
 Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου «EMAS» για Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
 Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα που αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
προαγωγή της αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης.
 Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις αποτελούν διαδικασίες με τις οποίες ο δημόσιος τομέας
προμηθεύεται προϊόντα, υπηρεσίες ή εργασίες, χρησιμοποιώντας «πράσινα κριτήρια» κατά
την αξιολόγηση των προσφορών (δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα).
 Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για προτεινόμενα έργα και δραστηριότητες, καθώς
και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για σχέδια και προγράμματα.

Γ.3. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η μελέτη του Γ.Π.Σ. Ιστιαίας έχει ως στόχο τη θέσπιση ενός μοντέλου ανάπτυξης και
χρήσεων γης που να εναρμονίζεται με το γεωγραφικό χώρο και να είναι συμβατό με τους
φυσικούς πόρους και τις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής, διατυπώνονται οι βασικές
αρχές της τελικής πρότασης που ενσωματώνουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής, αλλά
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και τους προαναφερθέντες Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς στόχους, που παρατίθενται ως
ακολούθως:
 Η οργάνωση των χρήσεων γης στην εξωαστική επικράτεια, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές
ιδιαιτερότητες, και στη διατύπωση απλού και ευέλικτου θεσμικού πλαισίου ανάπτυξης των
επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων που θα συντονίζεται με τις όμορες περιοχές.
 Η συνολική διαχείριση της υπαίθρου και του αγροτικού χώρου, με έμφαση στην προστασία
των γεωργικών, δασικών και βοσκοτοπικών εδαφών και στην αξιοποίηση τους με σεβασμό
προς τους αντίστοιχους πόρους.
 Η ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής μέσω του εκσυγχρονισμού της αγροτικής και
κτηνοτροφικής δραστηριότητας και της προώθησης εναλλακτικών μορφών εκμεταλλεύσεων
που θα σέβονται το περιβάλλον, καθώς και της στροφής προς την παραγωγή τοπικών
προϊόντων υψηλής ποιότητας.
 Η τουριστική αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, είτε αυτά αφορούν
στους πλούσιους φυσικούς πόρους, είτε στις παραδοσιακές δομές και δραστηριότητες, είτε
στο αξιόλογο αρχαιολογικό, αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό απόθεμα.
 Η αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη των περιοχών που διαθέτουν αξιόλογα στοιχεία
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
 Η βελτίωση της αστικής ποιότητας ζωής (εξασφάλιση και ορθολογική οργάνωση επαρκών
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση και σύνδεση
με περιοχές φυσικού περιβάλλοντος - αναψυχής) και στην ορθολογική χωροθέτηση
εξυπηρετήσεων και υποδομών που θα καλύπτουν ισόρροπα το αστικό κέντρο και τους
αγροτικούς οικισμούς.
 Η ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών, σε συνεργασία
με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών προστασίας της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Γ.4. ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Ιστιαίας θα αποτελέσει το κύριο εργαλείο της χωρικής, κοινωνικοοικονομικής
και πολιτικής ανάπτυξης της περιοχής της Δ.Ε. κατά το έτος 0 στόχο της μελέτης. Ωστόσο, θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι στόχοι και οι κατευθύνσεις της αναπτυξιακής στρατηγικής των
υπερκείμενων σταδίων σχεδιασμού. Οι υπερκείμενες βαθμίδες σχεδιασμού τις οποίες έχουν
ληφθεί υπόψη από το Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Ιστιαίας είναι οι εξής:

Γ.4.1. ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.)
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αρ. 26298/2003 Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 1469Β/9-10-2003), αξιολογεί τη θέση και το ρόλο της Περιφέρειας σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και καταγράφει τους παράγοντες που επηρεάζουν την
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την διάρθρωση του χώρου της. Επίσης, προσδιορίζει τις βασικές
προτεραιότητες και τις στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη του
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χώρου της Περιφέρειας και την ισότιμη ένταξη της στον ευρύτερο διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό
χώρο. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α., υπογραμμίζονται τα ακόλουθα:
 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει κεντροβαρική θέση στον ελλαδικό χώρο και γειτνιάζει με
την Μητροπολιτική Περιοχή της Αττικής. Περιλαμβάνει τις Π.Ε. Εύβοιας, Βοιωτίας,
Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, έχει έδρα το αστικό κέντρο της Λαμίας και διασχίζεται
από τον κύριο οδικό άξονα της χώρας, την ΠΑΘΕ.
 Κυρίαρχη πρωτογενής δραστηριότητα είναι η καθετοποιημένη κτηνοτροφική παραγωγή, ενώ
αξιόλογη δυναμική εμφανίζουν οι ιχθυοκαλλιέργειες. Ο τομέας της γεωργίας που
περιλαμβάνει δυναμικές καλλιέργειες (βαμβάκι, καπνός, σιτηρά, ελιά, ντομάτα)
προσανατολίζεται με σταθερά βήματα σε διαρθρωτικές αλλαγές και νέες στρατηγικές
ολοκληρωμένης ανάπτυξης, ωστόσο δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα ικανοποιητικές συνθήκες
τυποποίησης, μεταφοράς και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, με αποτέλεσμα τη χαμηλή
ανταγωνιστικότητα τους. Το εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ προτείνει για τον πρωτογενή τομέα
παραγωγής την προώθηση των βιολογικών καλλιεργειών, την αναβάθμιση της σταβλισμένης
κτηνοτροφίας, την πιστοποίηση (ως προς την ποιότητα και την ονομασία προέλευσης) των
μεταποιημένων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, τη βελτίωση των υποδομών
αλιείας και την οργανωμένη ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών.
 Η Περιφέρεια κατέχει πρωτεύουσα θέση σε εθνικό επίπεδο στην μεταλλουργική βιομηχανία
(βωξίτης, αλουμίνιο, σιδηρονικέλιο, μαγνησίτης), ενώ βρίσκεται στις πρώτες θέσεις
πανελλαδικά από πλευράς παραγωγικότητας στο δευτερογενή τομέα. Ειδικότερα, στο πεδίο
παραγωγής καθαρής ενέργειας (ΑΠΕ, γεωθερμία), η Περιφέρεια έχει δεσπόζουσα θέση,
σύμφωνα με τη μελέτη αξιολόγησης του ΠΠΧΣΑΑ, γεγονός κρίσιμο, δεδομένων των
αυξημένων αναγκών του ενεργοβόρου δευτερογενούς τομέα της και σημαντικό για την
αειφορία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της. Το θεσμοθετημένο ΠΠΧΣΑΑ
προτείνει την ενεργοποίηση του αιολικού πεδίου της Νότιας Εύβοιας ως νέο τομέα
παραγωγικής εξειδίκευσης, ενώ αναφορικά με τον τομέα της μεταποίησης προτείνει την
ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας με την ανάπτυξη υποδομών έρευνας και
τεχνολογίας. Τέλος, προτείνει τον εκσυγχρονισμό των δομών της εξορυκτικής
δραστηριότητας και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικής μέριμνας και υποστηρικτικών
υπηρεσιών.
 Αναφορικά με τον τριτογενή τομέα παραγωγής και σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ,
έχει αρχίσει να ενισχύεται η σύζευξη δευτερογενών και τριτογενών δραστηριοτήτων στα
μεσαία και μικρά περιφερειακά αστικά κέντρα μέσω της χωροταξικής ανασυγκρότησης της
βιομηχανικής βάσης, της παροχής υπηρεσιών ειδικής τεχνολογίας, έρευνας και ανάπτυξης
και της προσφοράς υψηλού επιπέδου χειμερινού, φυσιολατρικού και καλλωπιστικού
τουρισμού. Προτείνεται η οργάνωση του περιφερειακού χώρου, με βάση ένα πολυκεντρικό
σύστημα δικτυακής λειτουργίας που απαρτίζεται από αστικά κέντρα και αναπτυξιακές
ενότητες, η ίδρυση και λειτουργία Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, η ολοκλήρωση
διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών οδικών δικτύων και συνδέσεων και η ενίσχυση
πρωτοβουλιών και επενδύσεων προς την κατεύθυνση του «επιλεκτικού» τουρισμού (π.χ.
θεραπευτικός, αγροτουρισμός, οικολογικός, πολιτιστικός).
Σύμφωνα με την μελέτη αξιολόγησης του ΠΠΧΣΑΑ, η οργάνωση δικτύων πόλεων που
προτείνεται από το θεσμοθετημένο ΠΠΧΣΑΑ, με στόχο την αστικοποίηση, διευκολύνεται από τη
νέα οργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα Καλλικράτης) στις ενισχυμένες ενότητες
των Καλλικράτειων Δήμων, στο πλαίσιο των οποίων προωθούνται επίσης οι ενότητες
συνεργασίας πόλης-υπαίθρου.
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Γ.4.2. ΛΟΙΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ Γ.Π.Σ. Δ.Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Κατά την εκπόνηση του Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Ιστιαίας λήφθηκαν υπόψη και τα ακόλουθα σχέδια
(υπερκείμενες βαθμίδες σχεδιασμού που είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη από το Γ.Π.Σ.), ως
προς τα παρακάτω σημεία:
 Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (2008)7 θέτει ως
σκοπό τον προσδιορισμό στρατηγικών κατευθύνσεων για την ολοκληρωμένη χωρική
ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου με ορίζονται την δεκαπενταετία.
Στο πλαίσιο του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α., καθορίζονται οι βασικές προτεραιότητες και στρατηγικές
κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη οργάνωση και ανάπτυξη του εθνικού χώρου. Επίσης,
καταγράφονται οι βασικές κατευθύνσεις για την ορθολογική οργάνωση, τη χωροταξική
διάρθρωση και την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας των τριών παραγωγικών τομέων,
καθώς και για τη χωρική διάρθρωση του αστικού δικτύου. Αναφορικά με το οικιστικό
δίκτυο, επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός ιεραρχημένου οικιστικού δικτύου, εξαρτημένου από
επιλεγμένους πόλους εθνικής και υπερεθνικής σημασίας που θα υποστηρίζεται από δράσεις
ενίσχυσης της συμπληρωματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τους, βελτίωσης της
προσπελασιμότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, ενώ προωθείται η
ανάπτυξη συνεργασίας πόλης-υπαίθρου και η συνεργασία πόλεων που ανήκουν στην ίδια
γεωγραφική ενότητα με σκοπό την ενίσχυση της αναπτυξιακής και εδαφικής συνοχής.
Ακόμη, παρέχονται ειδικές κατευθύνσεις για κατηγορίες χώρου που έχουν ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά όπως οι ορεινές, παράκτιες, νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές και
προβλέπονται πολιτικές για την προστασία και ανάδειξη του εθνικού φυσικού και
πολιτιστικού πλούτου, της ποικιλομορφίας της υπαίθρου και την βιώσιμη διαχείριση των
φυσικών πόρων.
 Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464Β΄/3-12-2008) καθορίζει τις βασικές κατευθύνσεις και τους
γενικούς κανόνες για την χωροθέτηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στο
σύνολο του εθνικού χώρου. Συγκεκριμένα και όσον αφορά στη δυνατότητα χωροθέτησης
των αιολικών εγκαταστάσεων με βάση το αιολικό δυναμικό και τα ιδιαίτερα χωροταξικά και
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, ο εθνικός χώρος χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες: την
ηπειρωτική χώρα και την Εύβοια, την Αττική, τα κατοικημένα νησιά του Ιονίου και του
Αιγαίου Πελάγους και την Κρήτη, και τέλος τον υπεράκτιο θαλάσσιο χώρο και τις
ακατοίκητες νησίδες. Η ηπειρωτική χώρα διακρίνεται περαιτέρω σε Περιοχές Αιολικής
Προτεραιότητας (Π.Α.Π.) που διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση
αιολικών σταθμών και σε Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας (Π.Α.Κ). Η περιοχή μελέτης
ανήκει στις Π.Α.Κ. όπου ανήκουν όλοι οι Πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) της ηπειρωτικής χώρας που δεν ανήκουν στις Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας,
σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Στο Ειδικό Πλαίσιο για τις Α.Π.Ε. παρέχονται
επίσης οι κατάλληλες κατευθύνσεις1 για τον χωροταξικό σχεδιασμό και συγκεκριμένα
τονίζεται ότι οι μελέτες Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. δεν μπορούν να εισάγουν περιοριστικές
ρυθμίσεις για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ πέραν των όσων ορίζονται από το Ειδικό Πλαίσιο.
Έτσι, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα γενικά και ειδικά κριτήρια χωροθέτησης αιολικών
7

«Γενικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης», Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ΦΕΚ 128Α΄/3-72008.
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μονάδων στις επιμέρους κατηγορίες του εθνικού χώρου, οι κανόνες για την χωροθέτηση
μικρών υδροηλεκτρικών έργων και λοιπών μονάδων Α.Π.Ε., όπως οι εγκαταστάσεις
εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, της ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο, της
γεωθερμικής ενέργειας και νέων μορφών ενέργειας καθώς και οι περιοχές αποκλεισμού και
οι ζώνες ασυμβατότητας.
Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΦΕΚ
3155Β΄/12-12-2013) θεσπίστηκε και εγκρίθηκε το 2009 με σκοπό την παροχή κατευθύνσεων,
κανόνων και κριτηρίων για την χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισμού
και των αναγκαίων υποδομών στον ελληνικό χώρο και την κατάρτιση ενός ρεαλιστικού
προγράμματος δράσης για την περίοδο 2009-2024. Συγκεκριμένα, ο εθνικός χώρος
χωρίζεται σε χωρικές κατηγορίες με βάση το είδος και την ένταση της τουριστικής
ανάπτυξης, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και την ευαισθησία των πόρων. Τονίζεται
ότι πρόκειται για ευρύτερες ζώνες άσκησης πολιτικής και ότι μέχρι την ολοκλήρωση της
ακριβέστερης οριοθέτησης τους, για την αδειοδότηση τουριστικών δραστηριοτήτων σε
εκτάσεις που εμπίπτουν σε περισσότερες της μίας κατηγορίες, θα εφαρμόζονται
συνδυαστικά οι κατευθύνσεις που αντιστοιχούν σε αυτές και προβλέπονται από το άρθρο 5.
Με βάση το κριτήριο του είδους και της έντασης της τουριστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με το
ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό, η περιοχή της Δ.Ε. Ιστιαίας ανήκει στην υποκατηγορία Α2 –
«Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές» της Κατηγορίας Α, καθώς διαθέτει ιδιαίτερα φυσικά
και πολιτισμικά χαρακτηριστικά που αξιοποιήθηκαν περιορισμένα ως τουριστικοί πόροι,
διαθέτει ή μπορεί να υποδεχθεί επαρκείς υποδομές και εγκαταστάσεις και παρουσιάζουν
δυνατότητες διαφοροποίησης και εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος σε σύγκριση με
τις ήδη αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές. Αναφορικά με τα γεωμορφολογικά
χαρακτηριστικά, η χερσαία ζώνη της Δ.Ε., εμπίπτει στην υποκατηγορία Δ2 – «Παράκτιος
Χώρος» της Κατηγορίας Δ, στην οποία ανήκουν παράκτιες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας,
της Κρήτης και της Εύβοιας που χαρακτηρίζονται συνήθως από έντονο ανταγωνισμό
χρήσεων γης και οικονομικών δραστηριοτήτων και έχουν ιδιαίτερη σημασία για την
ανάπτυξη του τουρισμού. Στις εν λόγω περιοχές προτείνεται ο περιορισμός της δημιουργίας
νέων εγκαταστάσεων – χρήσεων μη συμβατών με την τουριστική δραστηριότητα (όπως
γραφεία, κτίρια κ.α.), με εξαίρεση τη μεμονωμένη ή οργανωμένη χωροθέτηση βιομηχανικών
μονάδων σημαντικού χαρακτήρα που προϋποθέτουν για τη λειτουργία τους πρόσβαση στο
θαλάσσιο μέτωπο σε τμήματα με μειωμένο τουριστικό ενδιαφέρον. Η υπόλοιπη εδαφική
επικράτεια της περιοχής μελέτης ανήκει στην Κατηγορία ΣΤ – «Πεδινές και ημιορεινές
περιοχές».
Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία
(ΦΕΚ 151ΑΑΠ/13-4-2009) έχει ως σκοπό το μετασχηματισμό της χωρικής διάρθρωσης του
τομέα της βιομηχανίας προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, με συνιστώσες την
προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ισότητα - συνοχή και την οικονομική
ευημερία. Η περιοχή μελέτης ανήκει στη χωρική ενότητα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας –
Ηπείρου, για την οποία το Ε.Σ.Π.Α. προκρίνει την ολοκλήρωση του μεταφορικού ιστού και τη
λειτουργική διασύνδεση των μεταφορικών υποδομών που θα συμβάλουν στη μείωση της
ενδοπεριφερειακής ανισορροπίας και στην ενδυνάμωση των περιφερειακών πόλων
ανάπτυξης. Ειδικότερα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζει χωρικό και
αναπτυξιακό δυϊσμό με το τμήμα της που εντάσσεται στη Μ.Π.Α. (Μητροπολιτική Περιοχή
της Αθήνας) να διαθέτει σημαντικούς βιομηχανικούς πόλους, συνδεδεμένους με την
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καθετοποίηση προϊόντων εξόρυξης και επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους και υψηλής
παραγωγικότητας. Οι προτεινόμενες από το ΕΠΧΣΑΑ Βιομηχανίας παρεμβάσεις στην Π.Ε.
Εύβοιας εστιάζουν στη διατήρηση της κλαδικής φυσιογνωμίας της (μητροπολιτικές
δραστηριότητες, δυνατότητες ευρύτερης ολοκλήρωσης). Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η
ανάπτυξη κλάδων που εξαρτώνται άμεσα, λειτουργικά και χωρικά από τις πρώτες ύλες,
καθώς και η εξειδίκευση στην ηλεκτροπαραγωγή που εμφανίζεται στην περιοχή του
Αλιβερίου (θερμική ενέργεια) και στη νότια Εύβοια (αιολική ενέργεια). Σε ενδονομαρχιακό
επίπεδο, οι ανισότητες στην βιομηχανική ανάπτυξη είναι έντονες δεδομένου του ότι τμήμα
της Π.Ε. λειτουργεί ως τμήμα της Μ.Π.Α. Η γεωγραφική διαμόρφωση της Π.Ε. συνεπάγεται
διαφοροποιημένο καταμερισμό εργασίας στο εσωτερικό της και ως εκ τούτου είναι
ανέφικτη η γεωγραφική διάχυση της βιομηχανικής ανάπτυξης και περισσότερο ρεαλιστική η
διάχυση πολλαπλασιαστικών ωφελειών από τον βιομηχανικό πυρήνα (κεντρικό και μέρος
του νότιου τμήματος) προς τις μη αναπτυγμένες περιοχές. Αναφορικά με την αγορά
εργασίας προκρίνεται η πολιτική τύπου 5 που αφορά στην επιλεκτική σε γεωγραφικό
επίπεδο, μερική διεύρυνση της βιομηχανικής βάσης ενώ τονίζεται ότι η ανάγκη
επαγρύπνησης για ενδεχόμενες πιέσεις στις μεγάλες μονάδες και πιθανή απώλεια θέσεων
εργασίας.
Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων
Κράτησης (ΦΕΚ 1575Β΄/2001) αποσκοπεί στη διαμόρφωση κατευθύνσεων σε εθνικό
επίπεδο για τη χωροθέτηση των Καταστημάτων Κράτησης με στόχο την προώθηση αρχών
του Σωφρονιστικού Κώδικα, την κάλυψη επιτακτικών αναγκών συμπλήρωσης των
υποδομών και τη βέλτιστη γεωγραφική κατανομή τους κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετείται
αποτελεσματικότερα ο πληθυσμός, να καλύπτονται οι ανάγκες των καταστημάτων κράτησης
σε υποδομές και υπηρεσίες, καθώς και να ελαχιστοποιείται το κοινωνικό, οικονομικό και
περιβαλλοντικό κόστος. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει κριτήρια χωροθέτησης των
καταστημάτων κράτησης σε δύο χωρικά και διοικητικά επίπεδα, το εθνικό και το
περιφερειακό, καθώς και κατευθύνσεις για τη διαδικασία επιλογής γηπέδου σε τοπικό
επίπεδο και πρόγραμμα δράσης και ειδικότερα τον καθορισμό των μεγεθών για την
προγραμματική περίοδο 2001-2016 και την κατανομή τους σε επίπεδο Περιφέρειας, την
εξειδίκευση των ενεργειών σε επιμέρους υποπρογράμματα, καθώς και το χρονικό
προγραμματισμό ενεργειών και εκταμιεύσεων. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
αναγνωρίζεται η ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου Γενικού Καταστήματος Κράτησης, η
θέση του οποίου θα καθοριστεί με βάση την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του
πληθυσμού, την εξυπηρέτηση του καταστήματος από τις διαθέσιμες υποδομές, τη
συμβατότητα με τις χρήσεις γης, το χαμηλό περιβαλλοντικό και λειτουργικό κόστος, την
αποδοχή της τοπικής κοινωνίας και την κατάλληλη λειτουργική σύνδεση με το οικιστικό
δίκτυο, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 2 του ειδικού πλαισίου.
Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
Υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 2505Β΄/2011) έχει ως στόχο την προώθηση ενός χωρικού προτύπου
ανάπτυξης του τομέα των υδατοκαλλιεργειών που θα ενισχύσει τον κλάδο και θα
αξιοποιήσει το πλεονέκτημα των ελληνικών θαλασσών, λαμβάνοντας υπόψη την
περιβαλλοντική νομοθεσία αλλά και τις χρήσεις γης – αναπτυξιακές δυνατότητες του χώρου,
ώστε να αποφευχθούν δυνητικές συγκρούσεις χρήσεων. Η περιοχή μελέτης «βλέπει» στο
Δίαυλο Ωρεών, το στενό θαλάσσιο πέρασμα που ενώνει τον Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο με το
Αιγαίο πέλαγος. Ο Δίαυλος Ωρεών κωδικοποιείται ως Π.Α.Υ. Α.15 (Πίνακας 1) και εντάσσεται
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε»

Δ. Γούναρη 9-11, T.Κ. 26221 Πάτρα, Τηλ.: 2610621778, Fax: 2610622030, e-mail: stgc@tee.gr, www.chondros.gr

22

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Ιστιαίας Π.Ε. Ευβοίας





2015

στην Κατηγορία Α που περιλαμβάνει τις ιδιαίτερα ανεπτυγμένες περιοχές, ενώ οι κύριες
υδατοκαλλιεργητικές δραστηριότητες που φιλοξενεί είναι η ιχθυοκαλλιέργεια και η
οστρακοκαλλιέργεια. Στην Κατηγορία Β «Περιοχές με περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης»
εντάσσονται τρεις θαλάσσιες περιοχές της Περιφέρειας με την μία να εμπίπτει στην
δικαιοδοσία της Π.Ε. Εύβοιας (Κανδήλι, Βόρειος Ευβοϊκός κόλπος). Στα πλαίσια των μελετών
του Ε.Π. «Αλιεία 2000-2006» και των Π.Ε.Π. 2000-2006 προτάθηκε η δημιουργία ενός
αριθμού Π.Ο.Α.Υ. σε εθνικό επίπεδο, στους οποίους περιλαμβάνεται η Π.Ο.Α.Υ. Διαύλου
Ωρεών (ιχθυοκαλλιέργεια) που προτάθηκε στα πλαίσια της Μελέτης Π.Ο.Α.Υ. ΜαλλιακούΒόρειου Ευβοϊκού.
Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον παράκτιο χώρο
και τα νησιά που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Αύγουστο του 2009 και στοχεύει στη θέσπιση
βασικών κατευθύνσεων για τη χωροταξική οργάνωση του παράκτιου χώρου και την
ολοκληρωμένη και ισόρροπη διαχείριση και ανάπτυξη του με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής
τη δεκαπενταετία 2009-2024. Το πλαίσιο προωθεί τη στρατηγική προσέγγιση της
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του Παράκτιου Χώρου (Ο.Δ.Π.Χ.), ο οποίος ορίζεται ως ο
μεταβλητός γεωμορφολογικός χώρος εκατέρωθεν της ακτογραμμής που αποτελείται από
χερσαίο και θαλάσσιο τμήμα, διαθέτει σύνθετα οικολογικά συστήματα και φιλοξενεί
κοινωνίες και δραστηριότητες. Επίσης, προσδιορίζονται ειδικές χωροταξικές κατευθύνσεις
για τις νησιωτικές περιοχές και τις παράκτιες οικιστικές περιοχές. Οι εν λόγω κατευθύνσεις
θα εξειδικεύονται και θα υλοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο, στα πλαίσια
αναθεώρησης των ΠΠΧΣΑΑ και σε τοπικό επίπεδο με φορέα διαχείρισης την Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Δίνονται, τέλος, κατευθύνσεις στις Επιτροπές Διαχείρισης των παράκτιων
διαχειριστικών ενοτήτων και προτείνεται πρόγραμμα δράσης για την περίοδο 2009-2024.
Το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων των Λεκανών Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία – Πλαίσιο για Διαχείριση
Υδάτων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) έχει ως σκοπό τη θέσπιση πλαισίου για την προστασία των
εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων και υπόγειων υδάτων, έτσι
ώστε να αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση, να προστατεύει και να βελτιώνει την
κατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων αλλά και των εξαρτώμενων από αυτά χερσαίων
οικοσυστημάτων και υγροτόπων, να προωθεί τη βιώσιμη χρήση του νερού βάσει
μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων υδατικών πόρων, να προωθεί την ενίσχυση
της προστασίας και τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος, να διασφαλίζει τη
προοδευτική μείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων, και να συμβάλει στο μετριασμό
των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασία.
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Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Δ.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ
Ο «Καποδιστριακός» Δήμος Ιστιαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης), ανήκει στον διευρυμένο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού. Ο Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού εντάσσεται διοικητικά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στην
Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας, καθώς και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας. Ο συγκεκριμένος Δήμος περιλαμβάνει εκτός από την Δ.Ε. Ιστιαίας τις Δημοτικές
Ενότητες Αρτεμισίου, Ωρεών, Αιδηψού και Λιχάδος. Η περιοχή μελέτης συνορεύει στα
βορειοανατολικά με τη Δ.Ε. Αρτεμισίου, στα βορειοδυτικά με τη Δ.Ε. Ωρεών και στα νοτιοδυτικά
με τη Δ.Ε. Αιδηψού. Στα νοτιοανατολικά και νότια συνορεύει με τις Δ.Ε Νηλέως και Ελυμνίων
αντίστοιχα του όμορου Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, ενώ στα βόρεια βρέχεται από
τον Δίαυλο Ωρεών που συνδέει το βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο με το δυτικό Αιγαίο Πέλαγος.
Σε γεωγραφικό επίπεδο η περιοχή μελέτης καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα του νησιού και
συνορεύει στα βορειοανατολικά με τη Δ.Ε. Αρτεμισίου, στα βορειοδυτικά με τη Δ.Ε. Ωρεών και
στα νοτιοδυτικά με τη Δ.Ε. Αιδηψού. Στα νοτιοανατολικά και νότια συνορεύει με τις Δ.Ε Νηλέως
και Ελυμνίων αντίστοιχα του όμορου Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, ενώ στα βόρεια
βρέχεται από τον Δίαυλο Ωρεών που συνδέει το βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο με το δυτικό Αιγαίο
Πέλαγος.
Σχετικά με την εσωτερική της διάρθρωση, η Δ.Ε. Ιστιαίας αποτελείται από την ομώνυμη
Δημοτική Κοινότητα που περιλαμβάνει την Ιστιαία και τους οικισμούς Άγιο Γεώργιο, Κανατάδικα,
Νέα Σινασό και Νεοχώρι και εννέα Τοπικές Κοινότητες: την Τ.Κ. Βουτά με τους οικισμούς Βουτά
και Κυπαρίσσι, την Τ.Κ. Γαλατσάδων με τους οικισμούς Γαλατσάδες και Καματριάδες, την Τ.Κ.
Μονοκαρυάς με τους οικισμούς Μονοκαρυά και Κάτω Μονοκαρυά και τις Τ.Κ. Αβγαριάς,
Γαλατσώνας, Καμαρίων, Κοκκινομηλιάς, Κρυονερίτη και Μηλεών με τους ομώνυμους οικισμούς
(σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής).
Η περιοχή μελέτης συνδυάζει εύφορες, πεδινές εκτάσεις στο βορειοδυτικό της τμήμα,
υγρότοπους και παραλιακές εκτάσεις στα βόρεια, δασοσκεπή βουνά στο νότιο τμήμα και
ημιορεινές περιοχές με ετερογενή βλάστηση και πλήθος ρεμάτων στην υπόλοιπη έκταση. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η πεδιάδα της Ιστιαίας είναι μία από τις κυριότερες της Εύβοιας. Στα
νοτιοδυτικά της περιοχής μελέτης υψώνεται το Τελέθριο όρος με υψηλότερη κορυφή στα 991 μ.
και ομαλές πλαγιές με πυκνή δασοκάλυψη, ενώ το βορειοανατολικό τμήμα διατρέχει ο
χείμαρρος Ξηριάς.

Δ.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) της Δ.Ε. Ιστιαίας, αναμένεται να συμβάλλει στην
γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής, ενώ πρόκειται να ρυθμίσει χωρικά ζητήματα αξιοποιώντας τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και εκτιμώντας τις ανάγκες σε κοινωφελείς
εξυπηρετήσεις και κοινόχρηστες χρήσεις για τις προτεινόμενες Πολεοδομικές Ενότητες της Δ.Ε.
Παράλληλα, αναζητούνται οι αναγκαίες εκτάσεις για την χωροθέτηση των απαιτούμενων
κοινωνικών υποδομών, καθώς και των κατάλληλων υποδομών ασφάλειας και προστασίας.
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Αναλυτικότερα, οι βασικές προτάσεις του Β1΄ Σταδίου του Γ.Π.Σ. παρουσιάζονται στις ακόλουθες
παραγράφους:

Δ.2.1.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ OΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΤΑ
Εφαρμόζοντας τις αρχές του προτύπου χωρικής οργάνωσης (που αναφέρθηκε στο
προηγούμενο κεφάλαιο), η εδαφική περιφέρεια της Δ.Ε. Ιστιαίας οργανώθηκε σε ευρύτερες
ζώνες, ανάλογα με τη χρήση και το βαθμό προστασίας τους. Οι ζώνες αυτές εξειδικεύονται
χωρικά, προσδιορίζεται ο βαθμός ανάπτυξής τους και καθορίζονται οι βασικοί όροι δόμησής
τους. Συγκεκριμένα, βάσει των κατευθύνσεων του Ν.2508/19978, οι ζώνες ομαδοποιούνται σε
τρείς ευρύτερες περιοχές: i) στις Πολεοδομημένες και προς Πολεοδόμηση Περιοχές, στις οποίες
περιλαμβάνονται οικιστικές αλλά και επιχειρηματικές περιοχές, ii) στις Περιοχές Ελέγχου και
Περιορισμού της Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.), οι οποίες εξυπηρετούν χρήσεις που χωροθετούνται εκτός
των οικιστικών υποδοχέων, καθώς και τις παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής και iii) στις
Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.), οι οποίες κρίνεται σκόπιμο να προστατευθούν και να
αναδειχθούν, εξαιτίας των ιδιαίτερων οικολογικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους.
Δ.2.1.1. ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Στις Πολεοδομημένες και προς Πολεοδόμηση Περιοχές εντάσσονται οι Περιοχές Οικιστικής
Ανάπτυξης (ΠΟΑ), οι οποίες αφορούν τόσο τους υφιστάμενους οριοθετημένους και
εγκεκριμένους οικιστικούς υποδοχείς, όσο και τις προτεινόμενες επεκτάσεις κύριας κατοικίας.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η οριοθέτηση των συγκεκριμένων περιοχών λήφθηκαν υπόψη
οι τάσεις εξάπλωσης των οικισμών, η υφιστάμενη δόμηση αυτών, καθώς και οι δημογραφικές
τάσεις στην περιοχή. Ακολούθως, με γνώμονα τις ανάγκες κάθε οικισμού προτάθηκαν
επεκτάσεις συνολικής έκτασης 1.773 στρεμμάτων (Πίνακας Δ.2.1.1.1), ακολουθώντας τις φυσικές
καταλληλότητες και τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το γεωανάγλυφο και τα δίκτυα
υποδομής. Η πολεοδόμηση των οικιστικών αυτών επεκτάσεων θα γίνει με την επιβολή
κανονιστικών όρων δόμησης κατ’ εφαρμογή του Ν.2508/1997 (αρ. 7) και του Ν.1337/1983, ενώ
ορίζονται οι Μέσοι Συντελεστές Δόμησης (ΜΣΔ) και το όριο αρτιότητας.

Πολεοδομική Ενότητα

Έκταση (σε στρ.)

Π.Ε.1 – Ιστιαία-Άγιος
Παντελεήμονας
Π.Ε. 2 – Ιστιαία-Άγιος
Γεώργιος
Π.Ε.4 – Νέα Σινασός

επέκταση α΄ κατοικίας

168

επέκταση α΄ κατοικίας

1.014

επέκταση α΄ κατοικίας

34

Π.Ε. 5 – Νεοχώρι

επέκταση α΄ κατοικίας

16

Π.Ε. 6 – Αβγαριά

επέκταση α΄ κατοικίας

11

Π.Ε. 7 – Βουτάς

επέκταση α΄ κατοικίας

19

Π.Ε. 11 – Γαλατσώνα

επέκταση α΄ κατοικίας

47

Π.Ε. 12 – Καμάρια

επέκταση α΄ κατοικίας

400

8

Ν.2508/1997 (ΦΕΚ 124Α΄/13 -06-97), με θέμα: «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και
οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις», αρθ.4, ‘Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο’.
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Π.Ε. 13 – Κοκκινομηλιά

επέκταση α΄ κατοικίας

5

Π.Ε. 14 – Κρυονερίτης

επέκταση α΄ κατοικίας

21

Π.Ε. 15 – Μηλιές

επέκταση α΄ κατοικίας

14

επέκταση α΄ κατοικίας

24

Π.Ε. 16 –
Μονοκαρυά/Κάτω Μονοκαρυά

2015

Πίνακας Δ.2.1.1.1: Νέα πολεοδομική οργάνωση της Δ.Ε. Ιστιαίας σε Πολεοδομικές
Ενότητες.
Στην ίδια ενότητα εντάσσεται και η Περιοχή Αστικών Εξυπηρετήσεων (Π.Α.Ε.), η οποία
αφορά τη δημιουργία οργανωμένου υποδοχέα ανάπτυξης αστικών κεντρικών λειτουργιών και
υποδομών που δεν είναι επιθυμητό να χωροθετηθούν εντός του οικιστικού ιστού και οι οποίες
κρίνονται αναγκαίες για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού της Δ.Ε., και κυρίως του οικισμού της
Ιστιαίας. Ο συγκεκριμένος υποδοχέας οριοθετείται σε μία έκταση 836 στρεμμάτων στην περιοχή
που εκτείνεται στα βόρεια της Ε.Ο.77 που συνδέει την Ιστιαία με τα Λουτρά Αιδηψού και στα
νότια μεταξύ αυτής και της Δημοτικής Οδού που συνδέει τον Άγιο Γεώργιο με την Ε.Ο.77.
Τέλος, στις Πολεοδομημένες και προς Πολεοδόμηση Περιοχές εντάσσονται και οι τρεις
υφιστάμενες Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) για τις οποίες έχουν
εγκριθεί ισάριθμες πολεοδομικές μελέτες και πράξεις εφαρμογής (Πίνακας Δ.2.1.1.2). Οι
συγκεκριμένες περιοχές χωροθετούνται βορειοανατολικά των οικισμών Νεοχωρίου και Νέας
Σινασού και ισχύουν σε αυτές οι όροι και περιορισμοί δόμησης που προβλέπονται από τις
αντίστοιχες πολεοδομικές μελέτες.

Θέση

Ιδιοκτησία

ΦΕΚ
251Δ΄/5-3-2004, 277Δ΄/5-32004

Βιστρίτσα

Πανελλήνιος Παραθεριστικός
Οικοδομικός Συνεταιρισμός του
Προσωπικού ΙΚΑ (Π.Π.Ο.Σ. ΙΚΑ)

Βιστρίτσα

Παραθεριστικός Οικοδομικός
Συνεταιρισμός Υπαλλήλων
Ελληνικών Διυλιστηρίων
Ασπρόπυργου (Ε.Λ.Δ.Α.
Συν.Π.Ε.)

269Δ΄/5-3-2004

Καλογήρου – Ντινιούς

Φυσικά πρόσωπα

599Δ΄/13-7-2006

Πίνακας Δ.2.1.1.2: Θέσης υφιστάμενων Π.Ε.Ρ.ΠΟ.

Δ.2.1.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ (Π.Ε.Π.Δ.)
Οι Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης ορίζονται σε εκτάσεις περιμετρικά των
οικισμών για τις οποίες απαιτείται έλεγχος και περιορισμός της οικιστικής εξάπλωσης. Στην Δ.Ε.
Ιστιαίας οι περιοχές αυτές διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τις περιοχές προστασίας
γεωργικής γης και τις περιοχές οικοανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος.
Η Περιοχή προστασίας γεωργικής γης (ΠΕΠΔ-ΓΓ) οριοθετείται στο δυτικό τμήμα της περιοχής
μελέτης, νότια των οικισμών Ιστιαίας και Αγίου Γεωργίου και περιμετρικά των Καμαρίων. Η
συγκεκριμένη περιοχή περιλαμβάνει τα καλλιεργούμενα εδάφη της περιοχής μελέτης που δεν
εντάσσονται στην περιοχή 2 της ΖΟΕ (ΠΕΠ – ΖΟΕ) ή στις περιοχές γεωργικής γης υψηλής
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παραγωγικότητας (ΠΕΠ – ΓΓΥΠ). Στην ΠΕΠΔ-ΓΓ ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των
επιτρεπόμενων χρήσεων γης που ορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για
την εκτός σχεδίου δόμηση και τις γενικές διατάξεις της μελέτης του Γ.Π.Σ. Ιστιαίας. Ακόμη, το
ελάχιστο όριο αρτιότητας ορίζεται στα τέσσερα στρέμματα χωρίς παρεκκλίσεις, εκτός αν
ορίζονται αυστηρότερα όρια από την ισχύουσα νομοθεσία.
Παράλληλα, ορίζονται Περιοχές οικοανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος (ΠΕΠΔ-ΟΑ)
διάσπαρτες στην εδαφική επικράτεια της Δ.Ε. και κυρίως περιμετρικά των αγροτικών οικισμών
της περιοχής μελέτης. Οι συγκεκριμένες περιοχές περιλαμβάνουν αγροτικά εδάφη με ποσοστό
φυσικής βλάστησης, δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και χέρσα γεωτεμάχια, ενώ χρησιμοποιούνται
για ανάπτυξη καλλιεργειών, βόσκηση και λειτουργία μικρών κτηνοτροφικών μονάδων. Οι όροι
και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων στις ΠΕΠΔ-ΟΑ ορίζονται σύμφωνα με την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, τις γενικές διατάξεις της
πολεοδομικής μελέτης και την κείμενη νομοθεσία για τις τουριστικές επιχειρήσεις (Ν.2160/1993,
Π.Δ. 6-10-1978, Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τον Τουρισμό).
Τέλος, στις ΠΕΠΔ εντάσσονται και οι Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΠΔ-ΕΧ), στις οποίες
περιλαμβάνονται οι εκτάσεις των κοιμητηρίων όλων των οικισμών που βρίσκονται σε εκτός
σχεδίου περιοχές και ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Ιστιαίας, ο οποίος
εξυπηρετεί τους Καλλικράτειους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης– Αγίας
Άννας.

Δ.2.1.3. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Π.Ε.Π.)

Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) περιλαμβάνουν εκτάσεις με ιδιαίτερη
οικολογική, αισθητική και πολιτιστική αξία, οι οποίες χρήζουν απόλυτης προστασίας.
Αφορούν περιοχές που είτε υπάγονται σε ίδιο καθεστώς προστασίας είτε
προστατεύονται από τη γενική κείμενη νομοθεσία. Στην περιοχή μελέτης ορίζονται πέντε
ΠΕΠ: οι Περιοχές προστασίας δάσους και δασικών εκτάσεων, οι Περιοχές προστασίας
γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, η Περιοχή προστασίας γεωργικής γης εντός
ΖΟΕ, οι Περιοχές προστασίας οικοσυστημάτων και οι Περιοχές προστασίας
αρχαιολογικών χώρων.
Οι Περιοχές προστασίας δάσους και δασικών εκτάσεων οριοθετούνται στο ανατολικό και
νότιο τμήμα της περιοχής μελέτης, όπου απαντώνται δασοσκεπείς και δασώδεις-θαμνώδεις με
άφθονα νερά και ποικιλόμορφη βλάστηση. Οι εκτάσεις αυτές συνδυάζονται κατά τόπους με
έκτασης χέρσα και γεωργικά εδάφη. Η σημαντικότητα των εκτάσεων αυτών προκύπτει τόσο από
την υψηλή οικολογική και αισθητική αξία τους, όσο και από το γεγονός ότι αποτελούν
οικονομικό πόρο για την τοπική κοινωνία και προσφέρονται για αναψυχή. Παράλληλα, στις
συγκεκριμένες περιοχές εντάσσονται και αρκετές αναδασωτέες εκτάσεις με έκταση που
κυμαίνεται από 725 τ.μ. έως και τριάντα περίπου στρέμματα.
Στις δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης που ορίζει
η εκάστοτε ισχύουσα δασική νομοθεσία (Ν. 3208/2003 – ΦΕΚ 303Α΄/ 24-12-2003 και Ν.
998/1979 – ΦΕΚ 289Α΄/29-12-1979). Ακόμη, στις εκτάσεις μη δασικού ή αναδασωτέου
χαρακτήρα ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης που ορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση (24-5-1985 π.δ. – ΦΕΚ 270Δ΄/1985) και τις γενικές
διατάξεις της πολεοδομικής μελέτης, σε συνδυασμό με όσα προβλέπει η δασική νομοθεσία
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(Ν.3208/2003 – ΦΕΚ 303Α΄/24-12-2003 και Ν.998/1979 – ΦΕΚ 289Α΄/29-12-1979). Παράλληλα,
για τις τουριστικές επιχειρήσεις ισχύουν όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα ο
Ν.2160/1993, ενώ είναι δυνατές οι παραχωρήσεις για γενικότερους λόγους, σύμφωνα με το
άρθρο 61 «Παραχωρήσεις δια γενικότερους λόγους» του Ν.998/1979 και οι «Παραχωρήσεις
δασικών εκτάσεων» του Ν.1734/1987 (ΦΕΚ 189Α΄/26-10-1987).
Στις Περιοχές προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας (ΠΕΠ-ΓΓΥΠ) εντάσσονται
οι περιοχές στις οποίες έχουν εκτελεσθεί αναδασμοί και συγκεκριμένα, τις περιοχές αναδασμού
Γαλατσώνας έτους 1972 και τις περιοχές αναδασμού Μονοκαρυάς έτους 1968, καθώς και οι
περιοχές στις οποίες έχουν κατασκευαστεί συλλογικά αρδευτικά έργα. Στις συγκεκριμένες
περιοχές, οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης θα είναι γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια, αντλητικές
εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές και φρέατα, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και δίκτυα υποδομών.
Επισημαίνεται ότι κατά παρέκκλιση είναι δυνατή η δόμηση στις ζώνες που ορίζει η §11α, άρθρο
51, Ν.4178/13 όπως κάθε φορά ισχύει.
Η Περιοχή προστασίας γεωργικής γης εντός ΖΟΕ (ΠΕΠ-ΖΟΕ) οριοθετείται στο βόρειο τμήμα
της περιοχής μελέτης που εκτείνεται από τις ακτές προς την ενδοχώρα σε απόσταση μεταξύ 2,2
και 2,5 περίπου χιλιομέτρων από αυτές και εμπίπτει στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), η
οποία καθορίστηκε με Π.Δ. της 30-3-1990 (ΦΕΚ 205Δ΄/10-4-1990) στην ευρύτερη περιοχή των
βιοτόπων Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι των ΟΤΑ Ιστιαίας και Ασμηνίου. Η συγκεκριμένη περιοχή
ορίζεται ως «Περιοχή με στοιχείο 2» της Ζ.Ο.Ε. (αρθ. 3, § Β) και περιλαμβάνει εντατικές
καλλιέργειες, που αποτελούν βασικό οικονομικό πόρο της τοπικής κοινωνίας, ενώ η
περιβαλλοντική της κατάσταση επηρεάζει άμεσα την κατάσταση των παρακείμενων
υδροβιότοπων. Επισημαίνεται ότι στην περιοχή αυτή ισχύουν οι επιτρεπόμενες χρήσεις και οι
όροι και περιορισμοί δόμησης, που καθορίζονται από τα εδάφια της § Β του άρθρου 3 (ΦΕΚ
205Δ΄/10-4-1990), ενώ η προστασία της προβλέπεται από το Π.Δ. της ΖΟΕ.
Αναφορικά με τις Περιοχές προστασίας οικοσυστημάτων, αυτές περιλαμβάνουν τους
υγροβιότοπους Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο «Νatura 2000» και
εμπίπτουν στη Ζ.Ο.Ε. της ευρύτερης περιοχής του βιότοπου Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι του Δήμου
Ιστιαίας και Κοινότητας Ασμηνίου (Π.Δ. 30-3-1990, ΦΕΚ 205Δ/10-4-1990). Αξίζει να σημειωθεί ότι
στις συγκεκριμένες περιοχές ακολουθούνται όλες τις ρυθμίσεις της Ζ.Ο.Ε., προτείνεται και η
εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1650/1986,
προκειμένου να καθοριστούν επακριβώς οι όροι και οι ανάγκες προστασίας των οικοτόπων και
των οικοσυστημάτων.
Στις Περιοχές προστασίας αρχαιολογικών χώρων εντάσσονται τόσο ο λόφος «Λαυρέντη»9
της τοπικής κοινότητας Μηλιών που αποτελεί τον μοναδικό κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο στη
Δ.Ε. Ιστιαίας, όσο μνημεία της βυζαντινής περιόδου, τα οποία προστατεύονται αυτοδίκαια
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/200210 και είναι τα εξής:
 Ο Ι.Ν. Αγίου Ταξιάρχη στα ανατολικά της Ιστιαίας, στη κορυφή του ομώνυμου λόφου.
 Ο Ι.Ν. Παναγίας Ντινιούς στα βορειοανατολικά της Ιστιαίας.
 Ο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στα νοτιοδυτικά του Αγίου Γεωργίου.
 Κατάλοιπα οχύρωσης στο λόφο «Παλαιόκαστρο» στα βορειοδυτικά των Μηλιών.
 Πέτρινη βρύση στη θέση «Καμίνι» στα νοτιοανατολικά της Γαλατσώνας.
9

Κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/5561/27 6 Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 412Β/31 -5-1996).
10
Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς».
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Δ.2.1.4. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
Στις ως άνω προτεινόμενες από το Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Ιστιαίας ζώνες χρήσεων γης, προτείνονται οι
επιτρεπόμενες χρήσεις και οι όροι και περιορισμοί δόμησης όπως αναλυτικά αναφέρονται στη
μελέτη του Γ.Π.Σ. Επί αυτών των προτάσεων, παρατηρούμε τα ακόλουθα σημαντικά σημεία:
 Στις Περιοχές προστασίας γεωργικής γης (ΠΕΠΔ-ΓΓ) είναι δυνατή η χωροθέτηση
κατοικιών, εγκαταστάσεων και υποδομών αγροτικών εκμεταλλεύσεων (αποθήκες,
θερμοκήπια, κτίρια σταβλισμού ζώων, αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές),
επαγγελματικά εργαστήρια και βιοτεχνίες/βιομηχανίες χαμηλής όχλησης, τουριστικές
επιχειρήσεις, οργανωμένες εγκαταστάσεις πλανόδιων σε δημόσιες ιδιοκτησίες και
σφαγεία μέσης και χαμηλής όχλησης. Επιπλέον, στις συγκεκριμένες περιοχές είναι
επιτρεπτή η δημιουργία Περιοχής Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής
Πολεοδόμησης (Π.Π.Α.Ι.Π.)11 και συγκεκριμένα στη θέση «Ζήτα» ή «Πεθαμένος» και σε
περιοχή έκτασης 118.065,04 τ.μ.12
 Στις ΠΕΠΔ-Οικοανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος είναι δυνατή η κατασκευή
κατοικιών και κοινωφελών υποδομών, ενώ προτείνεται και η χωροθέτηση σημειακών ή
οργανωμένων εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων
αναψυχής. Επίσης, οι ΠΕΠΔ-ΟΑ προσφέρονται για τη λειτουργία επισκέψιμων
αγροκτημάτων και την ανάπτυξη μορφών αγροτουρισμού και τουρισμού υπαίθρου.
Ακόμη, στη συγκεκριμένη ζώνη είναι δυνατό να χωροθετηθεί κτηνοτροφική ζώνη ή
κτηνοτροφικό πάρκο, μετά από μελέτη σκοπιμότητας κατά προτίμηση σε δημοτική ή
δημόσια έκταση, όπου και είναι δυνατό να υποδεχθεί ένα τέτοιο θύλακα ανάπτυξης.
 Ειδικές ή ιδιαίτερες χρήσεις (έργα υποδομών) που σχετίζονται με την προστασία του
περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Εύβοιας επιτρέπεται να
χωροθετηθούν σε όλες τις προτεινόμενες ζώνες χρήσεων γης του εξωαστικού χώρου της
Δ.Ε. Ιστιαίας, έπειτα από περιβαλλοντική αδειοδότησή τους, εφόσον απαιτείται, και
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 Στις Περιοχές προστασίας δάσους και δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα στις
εκτάσεις δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων είναι δυνατή η χωροθέτηση έργων και
υποδομών για την υπαίθρια δασική αναψυχή, με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου και
μονοπατιών, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου. Στόχος των παρεμβάσεων αυτών είναι η
άσκηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής
έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων και υπαίθριας
αναψυχής. Αντίθετα, στις εκτάσεις μη δασικού και αναδασωτέου χαρακτήρα που
εντάσσονται στη συγκεκριμένη ζώνη προτείνεται η ανάπτυξη χρήσεων όπως κατοικία,
εγκαταστάσεις τουρισμού και αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις, κοινωφελείς
υποδομές κ.α.
 Στις Περιοχές προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας (ΠΕΠ-ΓΓΥΠ)
προτείνονται χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και τα έργα
11

Σύμφωνα με το Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159Α΄/8 -8-2014).
Για τη συγκεκριμένη περιοχή έχει χορηγηθεί βεβαίωση βάσει της παρ αγράφου 6 του
άρθρου 24 του Ν.2508/97 από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (αρ. πρωτ.
σχετικού εγγράφου: 58800/23 -10-2013).
12
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υποδομών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κείμενη νομοθεσία για τη γεωργική γη
υψηλής παραγωγικότητας και συγκεκριμένα το άρθρο 56 του Ν.2637/1998 (ΦΕΚ
200Α΄/1998), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24, §37 του Ν.2945/200113, το οποίο
τροποποιήθηκε από το άρθρο 9, §7 του Ν.3851/201014, καθώς και το άρθρο 5, § 1α του
Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τη Βιομηχανία (ΦΕΚ 151ΑΑΠ/2009) το οποίο επιτρέπει επαγγελματικά
εργαστήρια και βιοτεχνίες/βιομηχανίες χαμηλής όχλησης με χωροθετική εξάρτηση από
αγροτικές πρώτες ύλες) και τις γενικές διατάξεις της μελέτης του Γ.Π.Σ. Ιστιαίας.
 Στην Περιοχή προστασίας γεωργικής γης εντός ΖΟΕ (ΠΕΠ-ΖΟΕ) επιτρέπεται μόνο η
δόμηση για κατοικία, με μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων 80 τ.μ. για
δραστηριότητες σχετικές με τη γεωργία (γεωργικές αποθήκες μέχρι 50 τ.μ., κατασκευή
ελαφρών λυόμενων στεγάστρων, δεξαμενές και θερμοκήπια15). Ακόμη, στην ΠΕΠ-ΖΟΕ
απαγορεύονται:
-

-

-

Κάθε παρέμβαση στις παρόχθιες περιοχές υδρόβιας βλάστησης καθώς και στα
στόμια επικοινωνίας των λιμνών με τη θάλασσα.
Κάθε παρέμβαση στις υφιστάμενες δασοσυστάδες.
Κάθε παρέμβαση στα αποστραγγιστικά αυλάκια όπως επέκταση τους, διάνοιξη
νέων, εκβάθυνση κ.λ.π. Επιτρέπεται μόνο η συντήρηση των ήδη υπαρχόντων με
ευθύνη της οικείας Δ/νσης Γεωργίας.
Έργα διαμόρφωσης στην παραλία.
Δημιουργία δικτύων υποδομών (διάνοιξη νέων δρόμων κ.λ.π.). Επιτρέπονται μόνο
τα αναγκαία δίκτυα για την λειτουργία του ιχθυοτροφείου.
Η απόρριψη στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων, λυμάτων κ.λ.π. στη χερσαία
περιοχή και στη θαλάσσια περιοχή σε απόσταση 1.500 μ. από την ακτή.
Η επαγγελματική αλιεία στις λιμνοθάλασσες (στις εκτός ιχθυοτροφείου περιοχές).
Η επαγγελματική αλιεία στην θαλάσσια περιοχή και σε απόσταση μικρότερη των
1.000 μ. από την ακτή.
Η διέλευση μηχανοκίνητων σκαφών στην θαλάσσια περιοχή και σε απόσταση
μικρότερη των 500 μ. από την ακτή.
Η απόρριψη στερεών ή υγρών αποβλήτων στα ρέματα και στα αποστραγγιστικά
αυλάκια που εκβάλλουν μέσα στην προστατευόμενη περιοχή. Η ίδια απαγόρευση
ισχύει για όλο το μήκος των εκβολών των ρεμάτων (Ξηριά κ.α.) και για βάθος από
την ακτή 500 μέτρων.
Οι γεωτρήσεις και η άντληση νερού, εάν από υδρογεωλογική μελέτη δεν
καθορίζονται οι όροι άντλησης ώστε να μην επηρεάζεται η στάθμη των νερών στις
λιμνοθάλασσες.

13

Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο του Ν.2945/2001 «Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής
δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας.», σε
αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας απαγορεύεται η
άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση.
14
Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο τ ου Ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε
θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.», έχουν
προστεθεί στις επιτρεπόμ ενες δραστηριότητες, στα αγροτεμάχια που είναι χαρακτηρισμένα ως
γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
15
Μετά από τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.Κ .Α.
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Το κυνήγι σε ολόκληρη την περιοχή προστασίας ώστε να διαφυλαχθεί η παρουσία
των ειδών ορνιθοπανίδας, μεταναστευτική και μη.
- Η χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων χωρίς διαρκή έλεγχο της χρήση τους από
την οικεία Δ/νση Γεωργίας, ώστε να τηρούνται τα όρια των διαφόρων
φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού στις λιμνοθάλασσες.
 Στις Περιοχές προστασίας οικοσυστημάτων υιοθετούνται όλες τις ρυθμίσεις της
νομοθετημένης Ζ.Ο.Ε. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση των Περιοχών προστασίας
οικοσυστημάτων προτείνεται από τη μελέτη του Γ.Π.Σ. η εκπόνηση Ειδικής
Περιβαλλοντικής Μελέτης με στόχο των επαναπροσδιορισμό των χρήσεων γης εντός της
Ζ.Ο.Ε., ώστε να είναι εφικτή η ανάπτυξη ήπιες δραστηριότητες εντός αυτής. Επίσης, στις
εν λόγω περιοχές ισχύουν οι απαγορεύσεις της § Γ του άρθρου 3 (ΦΕΚ 205Δ΄/10-4-1990)
και οι οποίες ισχύουν και στην Περιοχή προστασίας γεωργικής γης εντός ΖΟΕ.
 Η επιλογή χρήσεων γης που μπορούν να αναπτυχθούν στις Περιοχές προστασίας
αρχαιολογικών χώρων θα γίνεται σύμφωνα τα όσα ισχύουν εντός των Π.Ε.Π. ή Π.Ε.Π.Δ.
όπου αυτοί εντάσσονται. Παρόλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν
δεσμεύσεις που προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία
των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και για τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο από
το σχετικό διάταγμα κήρυξης.
-

 Το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας στις εκτός σχεδίου περιοχές ορίζεται σε
4.000 τ.μ., εφόσον δεν ορίζονται αυστηρότερα όρια από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι
ισχύουσες μέχρι σήμερα απαγορεύσεις και τα ισχύοντα όρια κατάτμησης και αρτιότητας
που είναι μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα στο Β2 στάδιο της μελέτης Γ.Π.Σ. Ιστιαίας
εξακολουθούν να ισχύουν.
 Στις εκτός σχεδίου περιοχές προς πολεοδόμηση θα ισχύουν κατώτερο όριο αρτιότητας
4.000 τ.μ. και επιπλέον κατώτερο όριο κατάτμησης 4.000 τ.μ. μέχρι την πολεοδόμησή
τους. Τα συγκεκριμένα όρια θα ισχύσουν από την δημοσίευση της απόφασης έγκρισης
του παρόντος ΓΠΣ.
 Οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα διανομής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης,
αποχέτευσης, λυμάτων και στερεών αποβλήτων, οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ, οι
εγκαταστάσεις αφαλάτωσης τα κοιμητήρια, είναι εφικτό να χωροθετούνται σε όλες τις
περιοχές σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κείμενη νομοθεσία και αφού τηρηθούν οι
απαιτούμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής και λοιπής αδειοδότησης.
 Σε όλες τις περιοχές επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα μεταφοράς φυσικού
αερίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 6, παρ. 3 του Ν.
2052/1992 όπως κάθε φορά ισχύει.
 Διατάξεις της μελέτης του Γ.Π.Σ. Ιστιαίας οι οποίες αυξάνουν τις αρτιότητες των γηπέδων
εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών εφαρμόζονται μετά την πάροδο δύο ετών από
τη δημοσίευσή της, εκτός εάν ορίζεται ρητά ότι έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία
δημοσίευσης αυτής.
 Μετεωρολογικοί, γεωδαιτικοί και λοιποί σταθμοί και εγκαταστάσεις λήψης ερευνητικών
δεδομένων, καθώς και εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ
επιτρέπεται να χωροθετούνται σε όλες τις περιοχές, εφόσον δεν απαγορεύονται από τη
λοιπή νομοθεσία.
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 Ελικοδρόμια επιτρέπεται να χωροθετούνται σε όλες τις περιοχές, εφόσον δεν
απαγορεύονται από τη λοιπή νομοθεσία.
 Εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την εθνική άμυνα διέπονται από το δικό τους νομικό
καθεστώς. Επίσης, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις της μελέτης του Γ.Π.Σ. Ιστιαίας έργα και
επεμβάσεις εξαιτίας φυσικών καταστροφών (π.χ. θεομηνιών, σεισμών, πλημμυρών).
 Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή
δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας καθορίζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με το
Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α΄/12-3-2012), όπως εκάστοτε ισχύει.

Δ.2.2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η πρόταση της πολεοδομικής οργάνωσης των οικιστικών υποδοχέων από το υπό εκπόνηση
Γ.Π.Σ. επιδιώκει την αναβάθμιση και τακτοποίηση των υφιστάμενων οικιστικών περιοχών
στοχεύοντας στην προσαρμογή και εξυπηρέτηση του δομικού σχεδίου χωρικής οργάνωσης.
Παράλληλα, η οργάνωση των υφιστάμενων οικισμών σε πολεοδομικές ενότητες αναμένεται να
αναπληρώσει, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τα ελλείμματα κοινωνικού εξοπλισμού που
καταγράφηκαν σε αυτούς. Τα παραπάνω είναι δυνατό να επιτευχθούν μέσω του καθορισμού
των χρήσεων γης, της χωροθέτηση των απαραίτητων κοινωφελών εγκαταστάσεων, τη ρύθμιση
του θεσμικού πλαισίου δόμησης, τη πρόταση εφαρμογής αποτελεσματικών πολεοδομικών
επεμβάσεων και μηχανισμών και του εξοπλισμού τους με τις κατάλληλες τεχνικές υποδομές.
Ακόμη, προτάσεις πραγματοποιούνται και για την χωροθέτηση κατάλληλων υποδομών
ασφάλειας και προστασίας.
Οι προτάσεις για την χωροθέτηση κοινωφελών εγκαταστάσεων πραγματοποιούνται
λαμβάνοντας υπόψη τον μελλοντικό πληθυσμό στόχου κάθε Π.Ε., ο οποίος κατανέμεται ως εξής:
4.000 κάτοικοι και 700 άτομα εποχιακός πληθυσμός στην Π.Ε.1, 4.600 κάτοικοι και 700 άτομα
εποχιακός πληθυσμός στην Π.Ε.2, 100 κάτοικοι στην Π.Ε.3, 850 κάτοικοι και 400 άτομα εποχιακός
πληθυσμός στην Π.Ε.4, 300 κάτοικοι και 100 άτομα εποχιακός πληθυσμός στην Π.Ε.5, 200
κάτοικοι στην Π.Ε.6, 300 κάτοικοι στην Π.Ε.7, 100 κάτοικοι στις Π.Ε.8 και 9, 200 κάτοικοι και 200
άτομα εποχιακός πληθυσμός στην Π.Ε.10α, 300 κάτοικοι και 300 άτομα εποχιακός πληθυσμός
στην Π.Ε.10β, 150 κάτοικοι στην Π.Ε.11, 700 κάτοικοι στην Π.Ε.12, 200 κάτοικοι στην Π.Ε.13, 300
κάτοικοι και 300 άτομα εποχικός πληθυσμός στις ΠΕ.14 και 15 και 300 κάτοικοι στην Π.Ε.16.
Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις προτεινόμενες πολεοδομικές ενότητες καθορίζονται από
τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ 142Α΄) «Χωροταξική και πολεοδομική
μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη». Σύμφωνα με αυτό, ως προς την κατοικία, προτείνονται οι
χρήσεις της κατοικίας επιπέδου γειτονιάς (Κ2) και της κατοικίας ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ) εντός
του εγκεκριμένου σχεδίου της Ιστιαίας και στη νότια περιοχή επέκτασης της, όπως αυτές
ορίζονται αντίστοιχα στα άρθρα 16 και 17 του Νόμου 4269/2014. Επιπλέον, σε όλους τους
οριοθετημένους με Απόφαση Νομάρχη οικισμούς της περιοχής μελέτης και στις προτεινόμενες
επεκτάσεις αυτών θα επιτρέπονται οι χρήσεις της κατηγορίας «Οικισμοί (ΟΙ)», όπως
καθορίζονται στο άρθρο 30 του Νόμου και είναι οι εξής:
 Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2): με περιεχόμενο όπως καθορίζεται στο άρθρο 16 του
Ν.4269/2014.
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 Κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ): με περιεχόμενο όπως καθορίζεται στο άρθρο 17
του Ν.4269/2014.
 Πολεοδομικό Κέντρο (ΠΚ): με περιεχόμενο όπως καθορίζεται στο άρθρο 18 του
Ν.4269/2014.
 Οικισμοί (ΟΙ): με περιεχόμενο όπως καθορίζεται στο άρθρο 30 του Ν.4269/2014 και με
την προσθήκη του άρθρου 62 του Ν.4277/2014 (ΦΕΚ 156Α’/1-8-2014).
 Αστικές Εξυπηρετήσεις: με περιεχόμενο όπως καθορίζεται στα άρθρα 18 «Πολεοδομικό
Κέντρο (ΠΚ)» και 22 «Χονδρικό Εμπόριο (ΧΕ)» του Ν.4269/2014 εκτός από την κατοικία.
 Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας (ΚΩ): με περιεχόμενο όπως καθορίζεται στο άρθρο 20
του Ν.4269/2014.
Παράλληλα, εντοπίζονται οι χώροι εγκατάστασης των απαιτούμενων κοινωφελών και
κοινόχρηστων υποδομών για την ικανοποίηση των αναγκών του μελλοντικού πληθυσμού στόχου
σε περίθαλψη, παιδική μέριμνα και σχολική αγωγή. Προκείμενου να επιτευχθεί αυτό
προτείνονται τροποποιήσεις των χρήσεων γης ορισμένων οικοδομικών τετραγώνων, καθώς και
οι μετακινήσεις υποδομών σε τμήματα των Π.Ε. που θα εξυπηρετούν μεγαλύτερο μέρος του
πληθυσμού της Δ.Ε. Ιστιαίας. Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός των αναγκαίων κοινωφελών
χρήσεων ανά Πολεοδομική Ενότητα πραγματοποιείται με γνώμονα τον πληθυσμό στόχου κάθε
ενότητας, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα πολεοδομικά σταθερότυπα.
Αναφορικά με τους κοινόχρηστους χώρους προτείνεται η δημιουργία χώρων πρασίνου,
πλατειών, αθλητικών χώρων κ.α. είτε σε υφιστάμενους χώρους των οικισμών της περιοχής
μελέτης, είτε σε νέες θέσεις στις περιοχές επέκτασης εξασφαλίζοντας ισοκατανομή της
πρόσβασης σε αυτούς. Οι χώροι που θα καταλάβουν οι κοινωνικές υποδομές ορίζονται κατά
προτεραιότητα στις διαθέσιμες δημοτικές ιδιοκτησίες, ενώ είναι πιθανό να προκύψουν και από
τις εισφορές σε γη των ιδιοκτησιών που εντάσσονται στις προς πολεοδόμηση οικιστικές
περιοχές.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στον οικισμό της Ιστιαίας προτείνεται η χωροθέτηση Περιοχής
Αστικών Εξυπηρετήσεων στα βορειοδυτικά του οικισμού της Ιστιαίας και εκατέρωθεν της υπ’ αρ.
77 εθνικής οδού. Στην περιοχή αυτή θα επιτρέπονται οι χρήσεις των άρθρων 18 «Πολεοδομικό
Κέντρο (ΠΚ)» και 22 «Χονδρικό Εμπόριο (ΧΕ)» του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ 142Α΄) εκτός από την
κατοικία. Επίσης, προτείνεται η μεταφορά στην περιοχή του Τμήματος Μεταφορών,
Επικοινωνιών και ΚΤΕΟ της Π.Ε. Εύβοιας που εντοπίζεται σήμερα στο Ο.Τ.319 και του Δημοτικού
Αμαξοστασίου που βρίσκεται στο Ο.Τ.300 (Π.Ε.2). Ταυτόχρονα, το υπό μελέτη Γ.Π.Σ. κρίνει
σημαντική τη δημιουργία χώρων πρασίνου, αθλητισμού και στάθμευσης, τη διαμόρφωση ζώνης
πρασίνου, κατάλληλου πλάτους, εκατέρωθεν της εθνικής οδού και τη διαμόρφωση κατάλληλου
πλάτους περιμετρικής ζώνης πρασίνου, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η οπτική απομόνωση της
περιοχής. Ο προτεινόμενος συντελεστής δόμησης ορίζεται ίσος με 1,2.
Ακόμη, κρίνεται αναγκαίο να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές, η
χωροθέτηση των κοιμητηρίων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε απόσταση τουλάχιστον 250 μ.
από τα νέα όρια των οικισμών. Ωστόσο, για τα υφιστάμενα κοιμητήρια που βρίσκονται σε
απόσταση μικρότερη των 250 μ., προτείνεται να εκπονηθούν σχετικές ειδικές γεωτεχνικές
μελέτες μείωσης της απόστασής τους, έτσι ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν, αλλά και να
είναι εφικτός ο πολεοδομικός σχεδιασμός των οικισμών.
Οι προτεινόμενοι Μέσοι Συντελεστές Δόμησης (Πίνακας Δ.2.2.1) από το Γ.Π.Σ. για κάθε μία
από τις πολεοδομικές ενότητες ισούται με τον κεντροβαρικό μέσο όρο του ισχύοντος ΣΔ
(εκτιμώνενη μέση τιμή) στην θεσμοθετημένη έκταση κάθε οικισμού και του προτεινόμενου ΣΔ
στην περιοχή επέκτασης. Στις πολεοδομικές ενότητες που δεν προτείνονται επεκτάσεις οι Μέσοι
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Συντελεστές Δόμησης εκτιμώνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο δόμησης (Π.Δ. 4-11-2011, ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ 4-11-2011).

Πολεοδομική Ενότητα

Μικτή Πυκνότητα (brutto)

Μ.Σ.Δ.

Π.Ε.1 (Ιστιαία – Αγ.
Παντελεήμων)

95 άτομα/ha

1,00

Π.Ε.2 (Ιστιαία – Άγιος Γεώργιος)

57 άτομα/ha

0,60

Π.Ε.3 (Κανατάδικα)

80 άτομα/ha

0,80

Π.Ε.4 (Νέα Σινασός)

75 άτομα/ha

0,80

Π.Ε.5 (Νεοχώρι)

75 άτομα/ha

0,80

Π.Ε.6 (Αβγαριά)

75 άτομα/ha

0,80

Π.Ε.7 (Βουτάς)

75 άτομα/ha

0,80

Π.Ε.8 (Κυπαρίσσι)

75 άτομα/ha

0,80

Π.Ε.9 (Σήμια)

80 άτομα/ha

0,80

Π.Ε.10α (Γαλατσάδες)

80 άτομα/ha

0,80

Π.Ε.10β (Καματριάδες)

75 άτομα/ha

0,80

Π.Ε.11 (Γαλατσώνα)

80 άτομα/ha

0,80

Π.Ε.12 (Καμάρια –
Ξηροπήγαδο)

75 άτομα/ha

0,80

Π.Ε.13 (Κοκκινομηλιά)

80 άτομα/ha

0,80

Π.Ε.14 (Κρυονερίτης)

80 άτομα/ha

0,80

Π.Ε.15 (Μηλιές)

80 άτομα/ha

0,80

Π.Ε.16 (Κάτω Μονοκαρυά –
Μονοκαρυά)

80 άτομα/ha

0,80

Πίνακας Δ.2.2.1: Μέσος συντελεστής δόμησης και μικτή πυκνότητα ανά Πολεοδομική
Ενότητα
Για κάθε πολεοδομική ενότητα, με βάση τα ισχύοντα πολεοδομικά σταθερότυπα εκτιμώνται
οι ελάχιστες απαραίτητες εκτάσεις για κοινόχρηστες, κοινωφελείς και υποδομές και
προτείνονται τα εξής16:
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Τροποποίηση – αναθεώρηση ρυμοτομίας προτείνεται στο σύνολο της βιοτεχνικής περιοχής.
Στον τομέα Ε (βιοτεχνική περιοχή) προτείνεται η κατάργηση της χρήσης οχλουσών
επαγγελματικών εγκαταστάσεων στα Ο.Τ.199, 200, 203, 205, 208, 223,224, 227, 233, 248, 252,
255 και 256 και η αλλαγή της σε χρήση γενικής κατοικίας.
Αλλαγή σε χρήση γενικής κατοικίας στο Ο.Τ.229, στο οποίο είχε θεσμοθετηθεί σταθμός
λεωφορείων-φορτηγών.
Στα Ο.Τ. 232 και 245 προτείνεται η κατάργηση αντίστοιχα των χρήσεων διοίκησηςυπηρεσιών και οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων και η τροποποίηση της ρυμοτομίας,
με σκοπό τη χωροθέτηση της υπαίθριας λαϊκής αγοράς.
16

Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 10788 /2004 (ΦΕΚ 285Δ΄/5 -3-2004) και Απόφαση Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων 81839.ΣΤ1/2006 (ΦΕΚ 1150Β΄/25 -8-2006).
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Στο Ο.Τ.270 προτείνεται η διατήρηση της θεσμοθετημένης χρήσης εκπαίδευσης σε τμήμα
του οικοδομικού τετραγώνου (6.000 τ.μ.) και η λειτουργία δημοτικού σχολείου σε αυτό. Στο
υπόλοιπο τμήμα προτείνονται χώρος πρασίνου (3.109 τ.μ.) και υπαίθριος χώρος στάθμευσης.
Στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Βούλγαρη, Λήμνου και Τήνου
προτείνεται μείωση του χώρου πρασίνου που θεσμοθετήθηκε μεταξύ του υπαίθριου χώρου
στάθμευσης και της παιδικής χαράς κατά 2.400 τ.μ. Στο τμήμα που απομένει προτείνεται η
δημιουργία νηπιαγωγείου και βρεφονηπιακού σταθμού.
Στο Ο.Τ.169 (στο οποίο είχε θεσμοθετηθεί παιδικός σταθμός) προτείνεται η
χωροθέτηση/διαμόρφωση 2.400 τ.μ. πρασίνου στο νότιο τμήμα του δίπλα στο γήπεδο του
υφιστάμενου παιδικού σταθμού. Στην υπόλοιπη έκταση του νοτίου τμήματος προτείνεται η
δημιουργία νηπιαγωγείου (εμβαδού 2.673 τ.μ.) και βρεφονηπιακού σταθμού (εμβαδού 1.200
τ.μ.).
Ίδρυση και λειτουργία νηπειαγωγείου προτείνεται και στο τμήμα της επέκτασης της Π.Ε.1
που εκτείνεται στα δυτικά σε επαφή με την προτεινόμενη ζώνη αστικών εξυπηρετήσεων.
Διατήρηση του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας στο Ο.Τ. 441, το οποίο αποτελεί αποκεντρωμένη
οργανική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας και εξυπηρετεί τους Καποδιστριακούς
Δήμους Ιστιαίας, Λουτρών Αιδηψού και Ωρεών.
Λειτουργία Κ.Α.Π.Η. στο χώρο του σημερινού Δημαρχείου στο κέντρο της Ιστιαίας.
Διατήρηση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Ο.Τ.273, καθώς και του υφιστάμενου
τοπικού λαογραφικού μουσείου, δύο πνευματικών κέντρων και οκτώ ιερών ναών (εντός της
Ιστιαίας) σε αντίστοιχους θεσμοθετημένους χώρους. Επίσης προτείνεται η ολοκλήρωση της
κατασκευής θεάτρου στο Α’ κτίριο του υφιστάμενου Δημαρχιακού Μεγάρου.
Διατήρηση του Εθνικού Σταδίου της Ιστιαίας στο Ο.Τ.278.
Στα οικοδομικά τετράγωνα που εντοπίζονται στα κεντρικά της πόλης και καλύπτουν
προσεγγιστικά την περιοχή του τομέα Α17 προτείνεται η αλλαγή της ισχύουσας χρήσης γενικής
κατοικίας (άρθρο 3 του Π.Δ. 23-2-1987 ΦΕΚ 166Δ΄ /6-3-1987) σε χρήση πολεοδομικού κέντρου
(αρθ. 18 Ν.4269/2014).
Στο βόρειο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου ανατολικά του Ο.Τ.80 μειώνεται ο
θεσμοθετημένος υπαίθριος χώρος στάθμευσης και προτείνεται η θεσμοθέτηση της υφιστάμενης
παιδικής χαράς.
Στο νότιο τμήμα του Ο.Τ. 283 (νότια του Εθνικού Σταδίου Ιστιαίας) προτείνεται η αλλαγή της
χρήσης από γενική κατοικία σε χρήση διοίκησης, προκειμένου να θεσμοθετηθεί η υφιστάμενη
χρήση (Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιστιαίας).
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Δημιουργία νέου Δημαρχείου Ιστιαίας - Αιδηψού στην επέκταση της Π.Ε.2, σε γήπεδο
εμβαδού 6.500 τ.μ., κοντά στη δημοτική οδό που παρακάμπτει την Ιστιαία, σε συνδυασμό με
χώρο στάθμευσης.
Στην ίδια περιοχή με το Δημαρχείο προτείνεται η μετεγκατάσταση των εξής δημοσίων
υπηρεσιών:
- Το Δασαρχείο Ιστιαίας που βρίσκεται στο Ο.Τ.16.
- Η Πολεοδομική Υπηρεσία Δόμησης που χωροθετείται στο Ο.Τ. νότια του Ο.Τ.13.
- Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας που βρίσκεται στο Ο.Τ.319.

17

Υπ’ αρ. 6968 ΕΠΑ1257/19 -10-1988 Απόφαση Νομάρχη, ΦΕΚ 809Δ΄/14 -11-1988
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Η Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και το Εθνικό Κέντρο
Άμεσης Βοήθειας Ιστιαίας (ΕΚΑΒ) που χωροθετούνται στο Ο.Τ.395, έκταση του
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.
Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο υπόλοιπο τμήμα του Ο.Τ.30 σε έκταση 1.200 τ.μ., ενώ
διατηρείται το υφιστάμενο νηπιαγωγείο εμβαδού 870 τ.μ.
Προτείνεται η δημιουργία τριών νέων νηπιαγωγείων σε γήπεδο εμβαδού 1.200 τ.μ. έκαστο,
το ένα στον οικισμό του Αγίου Γεωργίου και τα δύο σε κατάλληλες θέσεις στην περιοχή
επέκτασης.
Στο Ο.Τ.87 προτείνεται η κατάργηση της θεσμοθετημένης χρήσης νηπιαγωγείου.
Παραμένουν οι χρήσεις δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.
Στο Ο.Τ.300 καταργείται η θεσμοθετημένη χρήση παιδικού σταθμού και αντικαθίσταται από
χώρο πρασίνου και υπαίθριο χώρο στάθμευσης.
Προτείνεται η δημιουργία παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή επέκτασης,
σε γήπεδα έκτασης δύο περίπου στρεμμάτων.
Στο Ο.Τ.301 καταργείται η θεσμοθετημένη χρήση δημοτικού σχολείου και αντικαθίσταται
από χώρο πρασίνου. Παραμένει το νηπιαγωγείο.
Το δημοτικό αμαξοστάσιο προτείνεται να μεταφερθεί στην Περιοχή Αστικών
Εξυπηρετήσεων. Στην ίδια περιοχή προτείνονται η δημιουργία χώρων πρασίνου, αθλητισμού και
στάθμευσης, η διαμόρφωση ζώνης πρασίνου, κατάλληλου πλάτους, εκατέρωθεν της εθνικής
οδού και η διαμόρφωση κατάλληλου πλάτους περιμετρικής ζώνης πρασίνου, ούτως ώστε να
εξασφαλίζεται η οπτική απομόνωση της περιοχής. Ο προτεινόμενος συντελεστής δόμησης είναι
ίσος με 1,2.
Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου στην περιοχή επέκτασης της Π.Ε.2.
Δημιουργία νέου ιερού ναού που θα εξυπηρετεί την περιοχή της επέκτασης και θα
ενισχύσει τους υφιστάμενους ιερούς ναούς (πέντε ιεροί ναοί στην Π.Ε.2 και δύο ιεροί ναοί στον
Άγιο Γεώργιο) για την κάλυψη των σχετικών αναγκών.
Διατηρείται το υφιστάμενο γήπεδο ποδοσφαίρου στον οικισμό Αγ. Γεωργίου.
Οι λοιπές ανάγκες άθλησης θα εξυπηρετούνται από το Δημοτικό Στάδιο και το Κλειστό
Γυμναστήριο Ιστιαίας που υφίστανται στο Ο.Τ.390, το κλειστό γυμναστήριο των λυκειακών
εγκαταστάσεων (Ο.Τ.87) και τους αύλειους χώρους των σχολικών μονάδων.
Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων διάσπαρτα στην περιοχή επέκτασης και σε χωρικό
συσχετισμό με τις προτεινόμενες κοινωφελείς εγκαταστάσεις.
Μεταφορά των κοιμητηρίων της Ιστιαίας τους σε ενιαία έκταση εκτός των ορίων του
οικιστικού συνόλου και σε απόσταση τουλάχιστον 250 μ (η ακριβής θέση θα καθοριστεί από
κατάλληλη γεωλογική μελέτη).
-

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Οι ανάγκες σε διοικητικές υπηρεσίες και κοινωνικές εξυπηρετήσεις, καθώς και οι
δευτεροβάθμιες εκπαιδευτικές ανάγκες (Ο.Τ.87) θα καλύπτονται από τις προτεινόμενες και
υφιστάμενες υποδομές των Π.Ε.1 και 2.
Οι ανάγκες σε προσχολική αγωγή, πρωτοβάθμια εκπαίδευση και υποδομές πρόνοιας
(Κ.Α.Π.Η., Κέντρο Υγείας) θα καλύπτονται από τις προτεινόμενες και υφιστάμενες υποδομές της
Π.Ε.1 (Ο.Τ. 169).
Οι ανάγκες σε πολιτιστικό κέντρο, ιερούς ναούς και αθλητικούς χώρους θα καλύπτονται
επίσης στην Π.Ε.1.
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Προτείνεται η χωροθέτηση υπαίθριου χώρου στάθμευσης πλησίον της εισόδου του
οικισμού (επαρχιακή οδός 25) και πεζοδρόμηση των λοιπών οδικών τμημάτων.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Προτείνεται μικρή επέκταση 34 στρεμμάτων στα νότια του οριοθετημένου με Απόφαση
Νομάρχη ορίου, με στόχο τη «διόρθωση» του και την προσαρμογή του στην υφιστάμενη
δόμηση.
Όσον αφορά στις χρήσεις της διοίκησης, η Π.Ε.4 θα εξυπηρετείται από το νέο δημαρχείο
Ιστιαίας-Αιδηψού που προτείνεται να κατασκευαστεί στην επέκταση της Ιστιαίας.
Οι ανάγκες του πληθυσμού στόχου σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα εξυπηρετούνται στην
Π.Ε.1.
Το υφιστάμενο τριθέσιο δημοτικό σχολείο του οικισμού θα συνεχίσει να λειτουργεί
προσωρινά, ενώ μελλοντικά προτείνεται η αξιοποίηση του γηπέδου και του κτιρίου για
κοινωνικές εξυπηρετήσεις που θα καθορισθούν από τις τότε ανάγκες του Δήμου.
Οι ανάγκες του οικισμού σε περίθαλψη θα εξυπηρετούνται από το Κέντρο Υγείας της
Ιστιαίας και τις μονάδες παιδικής μέριμνας της Π.Ε.1.
Στο Ο.Τ.3 του εγκεκριμένου με διανομή σχεδίου του 1937, προτείνεται να λειτουργήσουν
Κ.Α.Π.Η. (Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων) και πολυχώρος πολιτισμού. Το
προτεινόμενο πολιτιστικό κέντρο θα εξυπηρετεί επίσης τους οικισμούς Αβγαριάς και
Γαλατσώνας.
Διατηρούνται και κρίνονται επαρκείς από άποψη αναγκαίας γης για την κάλυψη των
σχετικών αναγκών οι υφιστάμενοι ιεροί ναοί, χώροι άθλησης και χώροι πρασίνου (πλατείες,
νησίδες, αλσύλλιο), ενώ απαιτείται νέος χώρος αθλοπαιδιών.
Προτείνεται η γεωγραφική διασπορά κοινόχρηστων χώρων και χώρων αθλοπαιδιών στην
προτεινόμενη επέκταση του οικισμού.
Προτείνεται η μεταφορά των υφιστάμενων κοιμητηρίων (Ο.Τ.10) σε απόσταση μεγαλύτερη
των 250 μ. από τον οικισμό, μετά τις κατάλληλες ειδικές γεωλογικές μελέτες.
Οι ανάγκες σε στάθμευση θα καλύπτονται από τις παρόδιες σχετικές θέσεις.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Προτείνεται μικρή επέκταση 16 στρεμμάτων στα βορειοδυτικά του οριοθετημένου με
Απόφαση Νομάρχη ορίου, με στόχο τη «διόρθωση» του και την προσαρμογή του στην
υφιστάμενη δόμηση.
Εξυπηρέτηση του οικισμού από κοινωφελείς υπηρεσίες που προτείνονται στην Π.Ε.4., όπως
το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) και το Πολιτιστικό Κέντρο στη Νέα
Σινασό.
Στο γήπεδο του παλιού δημοτικού σχολείου του Νεοχωρίου μπορούν να χωροθετηθούν,
εφόσον κριθεί μελλοντικά αναγκαίο, κοινωνικές εξυπηρετήσεις.
Ο μαθητικός πληθυσμός του οικισμού θα εξυπηρετείται από το προτεινόμενο νηπιαγωγείο
(σε θεσμοθετημένο χώρο πρασίνου μεταξύ των οδών Βούλγαρη, Λήμνου και Τήνου) και
δημοτικό σχολείο (Ο.Τ.270) στην Π.Ε.1, καθώς και από τις υφιστάμενες δευτεροβάθμιες μονάδες
στην Π.Ε.2 (Ο.Τ.87).
Ο οικισμός θα εξυπηρετείται σε διοικητικές υπηρεσίες από το νέο Δημαρχείο ΙστιαίαςΑιδηψού και σε υπηρεσίες περίθαλψης από το Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας.
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Διατηρούνται οι χώροι πρασίνου και η παιδική χαρά που πλαισιώνουν το παλιό δημοτικό
σχολείο επαρκούν για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών με βάση το αντίστοιχο
σταθερότυπο, ενώ προτείνεται η διαμόρφωση νέων κοινόχρηστων χώρων στις περιοχές των
προτεινόμενων επεκτάσεων.
Επίσης, προτείνεται νέος χώρος αθλοπαιδιών, δεδομένου του ότι το υφιστάμενο γήπεδο
καλαθοσφαίρισης δεν καλύπτει ως επιφάνεια τις προβλεπόμενες ανάγκες σε γη.
Οι ανάγκες σε στάθμευση θα καλύπτονται από τις παρόδιες σχετικές θέσεις.
Κρίνεται αναγκαία η μεταφορά των κοιμητηρίων εκτός του οικισμού, σύμφωνα με την
σχετική ισχύουσα νομοθεσία.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Το παλιό κοινοτικό κατάστημα του οικισμού μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος διεξαγωγής
των μηνιαίων συνεδριάσεων του τοπικού συμβουλίου, ενώ μελλοντικά μπορεί να αποτελέσει
χώρο υποδοχής κοινωνικών εξυπηρετήσεων βάσει των περιοδικών αναγκών του τοπικού
πληθυσμού.
Το παλιό δημοτικό σχολείο του οικισμού καταλαμβάνει έκταση εμβαδού 1.426τ.μ. και
μπορεί να γίνει υποδοχέας κοινωνικών εξυπηρετήσεων (Κ.Α.Π.Η., πολιτιστικό κέντρο κ.α.).
Οι διοικητικές ανάγκες και οι ανάγκες περίθαλψης του οικισμού καλύπτονται από την Π.Ε.1
(νέο Δημαρχείο, Κέντρο Υγείας Ιστιαίας).
Στις υποδομές της Π.Ε.1 θα ικανοποιούνται οι ανάγκες του οικισμού σε πρωτοβάθμια
εκπαίδευση και παιδική μέριμνα, ενώ στην Π.Ε.2 θα εξυπηρετούνται οι ανάγκες δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (Γυμνάσιο και Λύκεια του Ο.Τ. 87).
Τα κοιμητήρια στο βόρειο τμήμα του οικισμού προτείνεται να μεταφερθούν, ενώ η εκκλησία
(Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής, προστατευόμενο βυζαντινό μνημείο) πλησίον αυτών θα παραμείνει για
την κάλυψη του τοπικού πληθυσμού.
Ακόμη, ελλείψει παιδικής χαράς, πλατείας ή πάρκου προτείνεται η δημιουργία νέων χώρων
πρασίνου και αθλοπαιδιών.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7
Προτείνεται συνολική επέκταση 19 στρεμμάτων η οποία επιμερίζεται στα εξής τμήματα:
 Τμήμα εννέα στρεμμάτων στα βόρεια του τμήματος Α΄ (όπως ονοματίζεται στο
διάγραμμα που συνοδεύει την υπ’ αριθμ. 6272/ΕΠΑ1094/25-8-1987 Απόφαση
Νομάρχη).
 Τμήμα τεσσάρων στρεμμάτων στα νότια του τμήματος Α΄, μέχρι τη βόρεια όχθη του
υφιστάμενου ρέματος.
 Τμήμα δύο στρεμμάτων στα νότια του τμήματος Β΄.
 Τμήμα τεσσάρων στρεμμάτων στα βορειοανατολικά του ορίου του τμήματος Γ΄.
Ο οικισμός Βουτά θα εξυπηρετείται από το ημιαστικό κέντρο της Ιστιαίας για μια σειρά
υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες διοίκησης (νέο Δημαρχείο), περίθαλψης (Κέντρο Υγείας) και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νέες μονάδες στην επέκταση της Π.Ε.2).
Οι ανάγκες του πληθυσμού σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα καλύπτονται από το
νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο που προτείνονται στην επέκταση του οικισμού των
Καμαρίων (Π.Ε.12), ενώ οι ανάγκες σε παιδική μέριμνα θα εξυπηρετούνται από τις
προτεινόμενες υποδομές στην Π.Ε.16.
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Οι υφιστάμενοι Ιεροί Ναοί, χώροι άθλησης και χώροι πρασίνου (πλατεία, παιδική χαρά)
καλύπτουν τις σχετικές ανάγκες σε γη που προκύπτουν από τα αντίστοιχα σταθερότυπα.
Προτείνεται η παραμονή των κοιμητηρίων στην υφιστάμενη θέση προϋποθέτοντας την
εκπόνηση ειδικής μελέτης μείωσης της απόστασής τους από τα οικιστικά όρια, αλλά και τη
διαμόρφωση περιμετρικής ζώνης πρασίνου ελάχιστου πλάτους 20 μ.
Το παλιό δημοτικό σχολείο του οικισμού βρίσκεται σε καλή κατάσταση και μπορεί
μελλοντικά να αξιοποιηθεί για μία σειρά εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας (αρθ. 20
Ν.4269/2014) όπως Κ.Α.Π.Η., πολιτιστικό κέντρο κ.λ.π.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8
Όπως και σε προηγούμενες ενότητες, έτσι και η συγκεκριμένη θα εξυπηρετείται από τις
Π.Ε.1 και 2 σε ό,τι αφορά τις χρήσεις διοίκησης, περίθαλψης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το νηπιαγωγείο και το δημοτικό που προτείνονται στην επέκταση της Π.Ε.12 (οικισμός
Καμάρια) θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της Π.Ε.8 σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και οι
μονάδες παιδικής μέριμνας που προτείνεται να λειτουργήσουν στον οικισμό της Κάτω
Μονοκαρυάς (Π.Ε.16).
Επίσης, προτείνεται η συνέχιση της λειτουργίας του Ιερού Ναού, του γήπεδου ποδοσφαίρου
και του υφιστάμενου χώρου πρασίνου καλύπτουν τις σχετικές ανάγκες ,ενώ το παλιό δημοτικό
σχολείο του οικισμού μπορεί να αξιοποιηθεί μελλοντικά ως χώρος κοινωνικών εξυπηρετήσεων.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9
Η συγκεκριμένη πολεοδομική ενότητα θα εξυπηρετείται από το νέο Δημαρχείο ΙστιαίαςΑιδηψού και από το Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας. Αναφορικά με τις ανάγκες σε εκπαίδευση, ο
οικισμός θα εξυπηρετείται από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο που προτείνονται στη
Π.Ε.12 (Καμάρια), από το γυμνάσιο και τα λύκεια της Π.Ε.2 (Ιστιαία - Ο.Τ.87), καθώς και από τις
μονάδες παιδικής μέριμνας που προτείνονται στην Π.Ε.16 (Κάτω Μονοκαρυά).
Ο οικισμός διαθέτει ιερό ναό, γήπεδο ποδοσφαίρου και διαμορφωμένο χώρο πρασίνου που
δύνανται να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Ακόμη, προτείνεται η μείωση της ελάχιστης απόστασης των υφιστάμενων κοιμητηρίων από
τον οικισμό με την εκπόνηση ειδικής γεωλογικής μελέτης, καθώς και η διαμόρφωση
περιμετρικής ζώνης πρασίνου, ελάχιστου πλάτους 20 μ.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 10α ΚΑΙ 10β
Αρχικά, προτείνεται η πολεοδόμηση μικρότερων σε έκταση περιοχών, με όρια που
προσαρμόζονται στην υφιστάμενη δόμηση, στο έντονο ανάγλυφο και εξαιρούν τις δασικού
χαρακτήρα εκτάσεις.
Απαιτείται η δημιουργία διαμορφωμένων κοινόχρηστων χώρων μέσα στους οικισμούς και η
διαμόρφωση χώρων άθλησης τόσο στις Γαλατσάδες που στερούνται αθλητικού χώρου, όσο και
στις Καματριάδες που διαθέτουν μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου.
Στο πρώην κοινοτικό κατάστημα της Π.Ε.10α (Γαλατσάδες) στεγάζεται περιφερειακό ιατρείο,
το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί με στόχο την εξυπηρέτηση και άλλων Π.Ε. (10β, 7, 8, 9,16).
Παράλληλα, προτείνεται τα παλιά δημοτικά σχολεία των δύο οικισμών να διαμορφωθούν
κατάλληλα, ώστε να υποδεχθούν στο μέλλον κοινωνικές εξυπηρετήσεις (π.χ. Κ.Α.Π.Η.,
πολιτιστικό κέντρο κ.α.).
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Σε ότι αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι ανάγκες των δύο οικισμών θα καλύπτονται
από τις προτεινόμενες εγκαταστάσεις στην Π.Ε.12 (Καμαρίων), ενώ οι μονάδες παιδικής
μέριμνας που θα εξυπηρετούν την περιοχή πρόκειται να χωροθετηθούν στην Π.Ε.16
(Μονοκαρυά, Κάτω Μονοκαρυά).
Αναφορικά με τις υπηρεσίες διοίκησης, περίθαλψης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι
οικισμοί θα εξυπηρετούνται από της Π.Ε. 2.
Στα υφιστάμενα κοιμητήρια της περιοχής προτείνεται η διαμόρφωση περιμετρικής ζώνης
πρασίνου πλάτους 20 μ., σε συνδυασμό με την εκπόνηση των ειδικών γεωλογιών μελετών.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11
Το πρώην κοινοτικό κατάστημα του οικισμού είναι δυνατό να φιλοξενήσει στο μέλλον
κοινωνικές εξυπηρετήσεις όπως Κ.Α.Π.Η. ή πολιτιστικό κέντρο, καθώς και τις μηνιαίες συσκέψεις
του τοπικού συμβουλίου.
Η εξυπηρέτηση του πληθυσμού σε ό,τι αφορά τις διοικητικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες
περίθαλψης θα γίνεται από το νέο Δημαρχείο και το Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας αντίστοιχα.
Οι ανάγκες σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση και παιδική μέριμνα θα καλύπτονται από
αντίστοιχες μονάδες της Π.Ε.1, ενώ οι υφιστάμενες σχολικές μονάδες στην Π.Ε.2 (Ο.Τ.87) θα
εξυπηρετούν τις ανάγκες σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Επίσης προτείνεται η δημιουργία πάρκου, πλατείας ή παιδικής χαράς, δεδομένης της
απουσίας αντίστοιχου χώρου.
Όσον αφορά τα κοιμητήρια προτείνεται η εκπόνηση ειδικής γεωλογικής μελέτης για τη
μείωση της απόστασης και η διαμόρφωση περιμετρικής ζώνης πρασίνου, ελάχιστου πλάτους 20
μ.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12
Αρχικά, προτείνεται η πολεοδόμηση των αριθμημένων τμημάτων Β’ (Ξηροπήγαδο) και Α’
(κύριος οικισμός), καθώς και περιοχών σε επαφή με το τμήμα Α’, που εκτείνονται στα βόρεια,
ανατολικά, βορειοδυτικά και νοτιοδυτικά αυτού, συγκεκριμένα:
 Περιοχή 63 στρεμμάτων στα βόρεια της υπ’ αριθμ. 25 επαρχιακής οδού, παράλληλα με
το θεσμοθετημένο όριο.
 Περιοχή 143 στρεμμάτων στα βορειοδυτικά.
 Περιοχή 32 στρεμμάτων στα νοτιοδυτικά, μέχρι τα υφιστάμενα κοιμητήρια.
 Περιοχή 162 στρεμμάτων στα ανατολικά του θεσμοθετημένου ορίου, μέχρι την υπ’
αριθμ. 25 επαρχιακή οδό στα βόρεια.
Η συνολική έκταση που είναι σε επαφή με το αριθμημένο, οριοθετημένο τμήμα Α’ του οικισμού
(και που προτείνεται προς πολεοδόμηση μαζί με αυτό) ανέρχεται σε 400 στρέμματα και θα
εξυπηρετήσει την χωροθέτηση των αναγκαίων κοινωνικών υποδομών για την κάλυψη των
αναγκών του μελλοντικού πληθυσμού στόχου
Λόγω της εγγύτητας του οικισμού στο οικιστικό κέντρο της Ιστιαίας, θα εξυπηρετείται από
αυτή σχετικά με τις διοικητικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες περίθαλψης.
Αναφορικά με τις υποδομές εκπαίδευσης, προτείνεται η δημιουργία πρωτοβάθμιων
υποδομών (νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο) στην περιοχή επέκτασης της Π.Ε.12, ώστε να
εξυπηρετείται ο μαθητικός πληθυσμός και άλλων οικισμών (Π.Ε.7,8,9,10α,10β,13,14,15,16).
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Οι ανάγκες του οικισμού σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα καλύπτονται από την Π.Ε. 2
(Ιστιαία), ενώ οι ανάγκες σε παιδική μέριμνα θα εξυπηρετούνται από την Π.Ε.16 (Κάτω
Μονοκαρυά).
Τα υφιστάμενα παλιά κτίρια νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου, καθώς και το πρώην
κοινοτικό κατάστημα θα μπορούν, με κατάλληλη διαμόρφωση, να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά
για μια σειρά εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας (αρθ. 20 Ν.4269/2014) όπως Κ.Α.Π.Η., πολιτιστικό
κέντρο κ.α.
Ακόμη, προτείνεται η δημιουργία νέων διαμορφωμένων χώρων πρασίνου και αθλοπαιδιών
στις περιοχές των επεκτάσεων, ενώ για τα κοιμητήρια προτείνεται η παραμονή τους, μετά την
εκπόνηση των κατάλληλων γεωλογικών μελετών και η διαμόρφωση περιμετρικής ζώνης
πρασίνου πλάτους 20 μ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 13
Όσον αφορά στις χρήσεις της διοίκησης, η Π.Ε.13 θα εξυπηρετείται από το νέο Δημαρχείο
Ιστιαίας-Αιδηψού. Οι ανάγκες σε περίθαλψη θα καλύπτονται από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και
από το περιφερειακό ιατρείο που λειτουργεί στην γειτονική Π.Ε.14 (Κρυονερίτη).
Σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση την Π.Ε.13 θα εξυπηρετούν οι υποδομές που
προτείνονται στην Π.Ε.12 (Καμάρια), ενώ οι ανάγκες του οικισμού σε δευτεροβάθμια
εκπαίδευση θα καλύπτονται από τις υποδομές που προτείνονται στην Π.Ε.2.
Για τις ανάγκες σε προσχολική αγωγή η Π.Ε.13 θα απευθύνεται στις μονάδες που
προτείνονται στην Π.Ε.16 (Κάτω Μονοκαρυά).
Προτείνεται η δημιουργία νέων διαμορφωμένων κοινόχρηστων χώρων και χώρος
αθλοπαιδιών, καθώς ο οικισμός δεν διαθέτει καμία αθλητική εγκατάσταση.
Το πρώην κοινοτικό κατάστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις μηνιαίες συνεδριάσεις του
τοπικού συμβουλίου ή μελλοντικά για κοινωνικές εξυπηρετήσεις, ενώ το παλιό δημοτικό σχολείο
του οικισμού μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας κοινωνικών εξυπηρετήσεων.
Προτείνεται η διατήρηση των υφιστάμενων κοιμητηριών με την προϋπόθεση σύνταξης
κατάλληλων γεωλογικών μελετών και η διαμόρφωση περιμετρικής ζώνης πρασίνου πλάτους 20
μ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 14
Προτείνεται η μεταφορά του μαθητικού του οικισμού στις υποδομές της Π.Ε.12 (Καμάρια)
για τις ανάγκες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ο νηπιακός πληθυσμός θα εξυπηρετείται από
την Π.Ε.16 για τις ανάγκες παιδικής μέριμνας.
Διατήρηση του περιφερειακού ιατρείου του οικισμού, το οποίο στεγάζεται στο χώρο του
πρώην κοινοτικού καταστήματος.
Ακόμη, θεωρείται αναγκαίο ο οικισμός να στελεχωθεί με χώρους πρασίνου και αθλοπαιδιών
καθώς δεν διαθέτει σχετικές εγκαταστάσεις.
Προτείνεται η παραμονή των υφιστάμενων κοιμητηρίων και η δημιουργία περιμετρικής
ζώνης πρασίνου.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 15
Ο οικισμός θα εξυπηρετείται από το νέο Δημαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού και από το Κέντρο
Υγείας της Ιστιαίας, ενώ οι ανάγκες σε περίθαλψη μπορούν να καλυφθούν και από το
περιφερειακό ιατρείο της Π.Ε.14 (Κρυονερίτη).
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Αναφορικά με τις υποδομές εκπαίδευσης ο οικισμός θα εξυπηρετείται από τις σχολικές
υποδομές που προτείνονται στις Π.Ε.2 και 12. Οι υποδομές προσχολικής αγωγής που θα
καλύπτουν τις σχετικές ανάγκες είναι οι προτεινόμενες μονάδες στην Π.Ε.16 (Κάτω Μονοκαρυά).
Το πρώην κοινοτικό κατάστημα μπορεί να αξιοποιηθεί ως έδρα του τοπικού συμβουλίου ή
ως χώρος κοινωνικών εξυπηρετήσεων, ενώ ως φορέας κοινωνικών εξυπηρετήσεων μπορεί να
αξιοποιηθεί και το παλιό δημοτικό σχολείο του οικισμού.
Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία κατάλληλα διαμορφωμένων κοινόχρηστων χώρων,
καθώς και η δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών αφού ο οικισμός στερείται αθλητικού χώρου.
Διατηρούνται ο υφιστάμενος Ιερός Ναός, δύο παρεκκλήσια και τα κοιμητήρια του οικισμού
με την προϋπόθεση διαμόρφωσης περιμετρικής ζώνης πρασίνου πλάτους 20 μ μετά την
εκπόνηση των κατάλληλων γεωλογικών μελετών για τα τελευταία.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 16
Οι υφιστάμενοι ιεροί ναοί και διαμορφωμένοι χώροι πρασίνου επαρκούν για την κάλυψη
των σχετικών αναγκών, αλλά απαιτείται η διαμόρφωση νέων κοινόχρηστων χώρων και η
δημιουργία χώρων αθλοπαιδιών.
Το πρώην δημοτικό σχολείο του οικισμού προορίζεται για πολιτιστική χρήση, ενώ στο χώρο
του δημοτικού σχολείου προτείνεται η λειτουργία βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού.
Αναφορικά με τις ανάγκες σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η Π.Ε.16 θα
εξυπηρετείται από την Π.Ε.12 (Καμάρια) και την Π.Ε.2 (Ιστιαία) αντίστοιχα.
Οι ανάγκες σε περίθαλψη θα εξυπηρετούνται στο περιφερειακό ιατρείο της Π.Ε.10α
(Γαλατσάδες) και στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, ενώ οι ανάγκες σε διοικητικές υπηρεσίες θα
καλύπτονται από το νέο Δημαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού.
Για τα κοιμητήρια προτείνεται η παραμονή τους και η διαμόρφωση περιμετρικής ζώνης
πρασίνου.

Δ.3. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ Γ.Π.Σ.
Σε αυτό το υποκεφάλαιο παρατίθενται τα έργα και οι δραστηριότητες που είναι πιθανόν να
προκύψουν από την εφαρμογή του Γ.Π.Σ. Υπογραμμίζεται ότι ορισμένα από τα μέτρα που
αναφέρονται για την πυρασφάλεια των οικισμών αποτελούν προτάσεις της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Ιστιαίας18. Τα έργα και οι δραστηριότητες είναι ομαδοποιημένα σε τρεις κατηγορίες:
 Έργα τεχνικών υποδομών, δηλαδή, επεκτάσεις – βελτιώσεις οδικών δικτύων, έργα
διευθέτησης κυκλοφορίας, δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης, έργα ασφάλειας και
προστασίας κ.λπ.
 Έργα κοινωνικών υποδομών, δηλαδή, εκπαιδευτικές μονάδες, εγκαταστάσεις υγείας –
πρόνοιας, πολιτισμού, χώροι αθλητισμού κ.λπ.
 Αναπτυξιακά έργα και δραστηριότητες, δηλαδή, τουριστικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές
χρήσεις και δραστηριότητες κ.λπ.

18

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 143/15-1-2013 επιστολή της υπηρεσίας .
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Δ.3.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Τα προτεινόμενα έργα τεχνικών υποδομών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την
εφαρμογή του υπό εκπόνηση Γ.Π.Σ. είναι τα εξής:
 Διαμόρφωση συλλεκτήριων οδών κατά μήκος του ορίου του εγκεκριμένου σχεδίου (με
εξαίρεση την βιοτεχνική περιοχή) στο οικιστικό κέντρο της Ιστιαίας.
 Συνεχόμενο τμήμα της υπ’ αριθμ. 77 εθνικής οδού χαρακτηρίζεται ως δευτερεύουσα
συλλεκτήρια, μέχρι την προτεινόμενη υπαίθρια αγορά.
 Χαρακτηρίζεται ως συλλεκτήρια οδός η παρακαμπτήρια οδός της Ιστιαίας.
 Δημιουργία ισόπεδων κόμβων στα σημεία διασταύρωσης της προηγούμενης οδού με
αντίστοιχες συλλεκτήριες οδηγούν στο περιμετρικό συλλεκτήριο οδικό δίκτυο της Ιστιαίας
και στον οικισμό του Αγ. Γεωργίου.
 Διαμόρφωση δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμων και ποδηλατόδρομων στον πυρήνα
της Ιστιαίας.
 Χαρακτηρισμός των μικρών αδιέξοδων οδικών τμημάτων στο εσωτερικό των οικοδομικών
τετραγώνων αποκλειστικά ως πεζόδρομους.
 Η εθνική οδική αρτηρία, η δημοτική παρακαμπτήρια οδός και τα κάθετα στην τελευταία
οδικά τμήματα εντός της περιοχής επέκτασης θα λειτουργούν ως συλλεκτήριες οδοί.
 Κατασκευή ισόπεδων κόμβων στις διασταυρώσεις των συλλεκτήριων οδών.
 Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων εντός των Π.Ε.1 και 2.
 Δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης στις Π.Ε.1, 2, 3 και τις προβλεπόμενες επεκτάσεις
σε αυτές.
 Διαμόρφωση των συλλεκτήριων και τοπικών οδών για την εξασφάλιση βραχυχρόνιας
παρόδιας στάθμευσης.
 Στα Καμάρια προτείνονται ως συλλεκτήριες ο δρόμος και το παραπλήσιο οδικό τμήμα που
διασταυρώνονται με την κεντρική επαρχιακή οδό.
 Ως συλλεκτήρια οδός χαρακτηρίζεται το τμήμα του δρόμου μέσα στις Καματριάδες που
διασταυρώνεται με την υπ’ αριθμ. 27 επαρχιακή οδό.
 Ως συλλεκτήρια οδός χαρακτηρίζεται τμήμα της εθνικής οδικής αρτηρίας κάθετα τον οικισμό
της Νέας Σινασού.
 Ως συλλεκτήρια οδός χαρακτηρίζεται οδική αρτηρία που διατρέχει τον όμορο οικισμό
Νεοχωρίου.
 Διάνοιξη νέας συλλεκτήριας οδού που θα συνδέει τις δύο προαναφερθείσες.
 Kατασκευής γέφυρας για την διέλευση της κοίτης του χειμάρρου Ξηριά.
 Ως συλλεκτήρια ορίζεται η οδός που διατρέχει κάθετα το τμήμα της Νέας Σινασού που
προήλθε από διανομή συνοικισμού.
 Δημιουργία πεζόδρομων στο κέντρο της Νέας Σινασού.
 Κατασκευή παράπλευρης οδού κατά μήκος του νότιου ορίου της προτεινόμενης επέκτασης
της Αβγαριάς.
 Κατασκευή παρακαμπτήριας οδός στο δυτικό τμήμα του Βουτά.
 Ασφαλτοστρώσεις οδών.
 Έργα αντικατάστασης των τμημάτων του υδρευτικού δικτύου που είναι κατασκευασμένα
από αμιαντοσωλήνες.
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Επέκταση του υδρευτικού δικτύου στις περιοχές των νέων οικιστικών επεκτάσεων.
Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην πόλη της Ιστιαίας και σύνδεση του με την
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στην όμορη Δ.Ε. Αρτεμισίου.
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Άγιο Γεώργιο, Άγιο Παντελεήμων,
Καμάρια, Νεοχώρι και Νέα Σινασό.
Κατασκευή κλειστού δικτύου άρδευσης.
Έργα συντήρησης υφιστάμενου ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
Κατασκευή ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου σχεδόν σε όλους τους οικισμούς,
καθώς και στις περιοχές επεκτάσεων των Π.Ε.2 και 4.
Κατασκευή «Εγκαταστάσεων έκτακτης ανάγκης», που αφορούν σε δεξαμενές νερού,
εφεδρικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κ.α.
Τοποθέτηση υδροστομίων πυρόσβεσης (πυροσβεστικοί κρουνοί) σε όλους σχεδόν τους υπό
μελέτη οικισμούς.
Δημιουργία υδατοδεξαμενών στους οικισμούς Κρυονερίτη, Μονοκαρυάς, Καματριάδες και
Κοκκινομηλιάς
Διευθέτηση κοίτης και πρανών των ρεμάτων.

Δ.3.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Τα προτεινόμενα έργα κοινωνικών υποδομών που ενδεχομένως προκύψουν κατά την
εφαρμογή του Γ.Π.Σ. παρατίθενται ακολούθως:
 Μετακίνηση των εγκαταστάσεων του Δημαρχείου Ιστιαίας – Αιδηψού στην επέκταση της
Π.Ε.2.
 Κατασκευή εννέα νηπιαγωγείων.
 Κατασκευή τριών δημοτικών σχολείων.
 Κατασκευή νέας μονάδας γυμνασίου – λυκείου στην επέκταση της Π.Ε.2.
 Κατασκευή τεσσάρων Βρεφονηπιακών Σταθμών.
 Κατασκευή δύο Παιδικών Σταθμών.
 Δημιουργία τριών Κ.Α.Π.Η.
 Δημιουργία χώρων πρασίνου (πάρκα γειτονιάς – πλατείες – παιδικές χαρές) σε όλους σχεδόν
τους οικισμούς της περιοχής μελέτης.
 Ανέγερση δύο Ιερών Ναών στις περιοχές επέκτασης των Π.Ε.1 και 2.
 Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στην περιοχή επέκτασης της Π.Ε.2.
 Κατασκευή χώρων αθλοπαιδιών σε όλες σχεδόν τις πολεοδομικές ενότητες.
 Μεταφορά των κοιμητηρίων και διαμόρφωση περιμετρικής ζώνης πρασίνου 20μ.
 Μεταφορά στην Περιοχή Αστικών Εξυπηρετήσεων του Τμήματος Μεταφορών, Επικοινωνιών
και ΚΤΕΟ της Π.Ε. Εύβοιας και του Δημοτικού Αμαξοστασίου.
 Κατασκευή περιφερειακού ιατρείου της Π.Ε.10α.
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Δ.3.3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αναπτυξιακά έργα και οι δραστηριότητες που πιθανώς να προκύψουν κατά την εφαρμογή
του Γ.Π.Σ. είναι τα εξής:
 Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και ένταξη τους στο δίκτυο αρχαιολογικών χώρων Εύβοιας.
 Κατασκευή πολυχώρου πολιτισμού στον οικισμό της Νέας Σινασού.
 Εργασίες αποκατάστασης εγκαταλελειμμένων σχολείων και πρώην κοινοτικών
καταστημάτων, ώστε να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά ως πολιτιστικά κέντρα.
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Ε. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
E.1. ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
Η μηδενική λύση στην περίπτωση της Δ.Ε. Ιστιαίας αντιστοιχεί στην διατήρηση της
υφιστάμενης κατάστασης χωρίς να επέλθουν βελτιωτικές αλλαγές στο καθεστώς των
χρήσεων γης διατηρώντας ένα καθεστώς «στρεβλής» χωρικής ανάπτυξης. Η έλλειψη μίας
νέας πρότασης για την πολεοδομική οργάνωση της περιοχής συνεπάγεται την αδυναμία
εύρεσης λύσεων σε προβλήματα που ταλανίζουν την καθημερινότητα των πολιτών και
σχετίζονται κυρίως με την έλλειψη αστικών υποδομών σε αρκετούς οικισμούς της Δ.Ε.
(σχολεία, κοινόχρηστοι χώροι, πεζοδρόμια, χωροθέτηση και οργάνωση υπαίθριων χώρων
στάθμευσης κ.λπ.), οι οποίες συγκεντρώνονται κατά πλειοψηφία στο αστικό κέντρο της
Ιστιαίας. Παράλληλα, η απουσία θεσμοθετημένων ζωνών χρήσεων γης επιτρέπει τη
συνέχιση του φαινομένου της διάσπαρτης δόμησης, τη γειτνίαση ασύμβατων μεταξύ τους
δραστηριοτήτων και χρήσεων, αλλά και την αδυναμία διαχωρισμού δασικών και γεωργικών
εκτάσεων σε μεγάλο τμήμα της περιοχής μελέτης. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι
εγκεκριμένες περιοχές ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) βορειοανατολικά των
οικισμών Νεοχωρίου και Νέας Σινασού, καθώς και η Ζ.Ο.Ε. προστασίας των βιοτόπων
Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι. Η επιλογή, λοιπόν, της μηδενικής λύσης μακροπρόθεσμα είναι
δυνατό να ενισχύσει τα συγκεκριμένα προβλήματα οδηγώντας στην υποβάθμιση της
περιοχής κυρίως ως προς τα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της. Ακόμη, η
απουσία του Γ.Π.Σ. σχετίζεται άμεσα με την μη ύπαρξη βασικών αξόνων βιώσιμης και
αειφόρου ανάπτυξης, γεγονός που μελλοντικά είναι δυνατό να προκαλέσει αρνητικές
συνέπειες ως προς τη δημογραφική εξέλιξη της περιοχής, τα κοινωνικά προβλήματα της
απομόνωσης και της ανεργίας και τελικά, την υποβάθμιση των οικονομικών της
δραστηριοτήτων.
Πέραν της μηδενικής λύσεως, την οποία εξετάζει πάντα μία Σ.Μ.Π.Ε., το Γ.Π.Σ. έχει
διαμορφώσει εναλλακτικά σενάρια της μελλοντικής εξέλιξης του πληθυσμού στη Δ.Ε.
Ιστιαίας (στο Α΄ Στάδιο της μελέτης), καθώς και αναπτυξιακά σενάρια προς την κατεύθυνση
της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης εφόσον αυτές είναι και οι κατευθύνσεις και επιταγές
του Ν.2508/1997 για το χωροταξικό σχεδιασμό (Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.). Τα εναλλακτικά
σενάρια παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους.

E.2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Η εκτίμηση της πληθυσμιακής εξέλιξης γίνεται για το έτος – στόχο 2033. Επιλέγεται ο
μέγιστος προβλεπόμενος χρονικός ορίζοντας των προδιαγραφών εκπόνησης των Γ.Π.Σ. και
των Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., με στόχο την πληρέστερη χωρική οργάνωση της Δ.Ε. Ιστιαίας, βασισμένη
σε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, εκτιμάται ότι η εικοσαετία επαρκεί για
την ολοκλήρωση των πολεοδομικών ρυθμίσεων και των έργων υποδομής που απαιτούνται
για την υλοποίηση των στόχων που θέτει η μελέτη Γ.Π.Σ.
Σκόπιμη θεωρήθηκε από το Γ.Π.Σ. η δημιουργία τεσσάρων εναλλακτικών
πληθυσμιακών σεναρίων, προκειμένου να προσδιοριστούν οι τάσεις μεταβολής του
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πληθυσμού βάσει των στατιστικών στοιχείων της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον πληθυσμό της Δ.Ε. Ιστιαίας
και της Π.Ε. Ευβοίας κατά τις προηγούμενες απογραφικές δεκαετίες. Η ανάλυση των
στοιχείων αυτών για το σύνολο της Δ.Ε. Ιστιαίας καταδεικνύει μειωτική τάση στην εξέλιξη
του πληθυσμού, με εξαίρεση τη Δ.Κ. Ιστιαίας και τη Τ.Κ. Καμαρίων που σημείωσαν μικρή
πληθυσμιακή αύξηση τη δεκαετία 1991-2001 (3,45% και 4,65% αντίστοιχα).
Το πρώτο σενάριο θεωρεί ότι ο ρυθμός της πληθυσμιακής αύξησης κάθε οικισμού της
Δημοτικής Ενότητας θα συνεχίσει σταθερός, όπως έχει καταγραφεί κατά τη δεκαετία 19912001, ενώ για όσους οικισμούς έχει καταγραφεί μείωση κατά τη δεκαετία 1991-2001,
λαμβάνεται αύξηση 3% για κάθε επόμενη δεκαετία από το έτος 2001 και μετά. Αξίζει να
σημειωθεί ότι δεν χρησιμοποιούνται στοιχεία της απογραφής του έτους 2011, καθώς έχουν
συλλεχθεί με διαφορετική μεθοδολογία από αυτήν των προηγούμενων απογραφών της
Ε.Σ.Υ.Ε. και δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα. Έτσι, ο συνολικός πληθυσμός της Δ.Ε. το έτος 2033
υπολογίζεται ίσος με 8.400 κατοίκους, ενώ για τον οικισμό της Ιστιαίας ίσος με 4.800
κατοίκους. Αυτό μεταφράζεται σε συντηρητική πληθυσμιακή αύξηση, εφόσον δεν λαμβάνει
υπόψη την αναπτυξιακή προοπτική που θα προκύψει στο μέλλον με την εφαρμογή των
προτάσεων της υπό εκπόνησης μελέτης Γ.Π.Σ. Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη ο ορισμός του
οικισμού της Ιστιαίας ως το διοικητικό κέντρο του «Καλλικράτειου» Δήμου, με προοπτικές
εξέλιξής της σε ευρύτερο κέντρο εμπορίου – υπηρεσιών.
Το δεύτερο σενάριο συσχετίζει τον πληθυσμό της Δ.Ε. Ιστιαίας με αυτόν της Εύβοιας
στηριζόμενο σε μία προσέγγιση τύπου «ασαφούς λογικής» (fuzzy logic), με την παραδοχή
ότι θα ακολουθούν μία «παράλληλη» εξέλιξη – αύξηση. Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό
του ποσοστού του πληθυσμού της Δ.Ε. Ιστιαίας γίνονται δύο παραδοχές: i) χρησιμοποιείται
ο μέσος όρος του ποσοστού του πληθυσμού της Δ.Ε. ως προς τον πληθυσμό της Π.Ε. για την
περίοδο 1981-2001 και ii) χρησιμοποιείται ο μέσος όρος του ποσοστού του μόνιμου
πληθυσμού της Δ.Ε. ως προς το μόνιμο πληθυσμό της Π.Ε. για την περίοδο 1991-2011.
Αντίστοιχα, πραγματοποιούνται δύο προσεγγίσεις για την εξέλιξη του πληθυσμού της Π.Ε.
Ευβοίας για το έτος-στόχο: i) σύμφωνα με το μέσο όρο της ποσοστιαίας αύξησης του
πληθυσμού της Π.Ε. Εύβοιας για την περίοδο 1971-2001 (περίπου 9%) και βάσει του
πραγματικού πληθυσμού του 2001 υπολογίζεται πληθυσμός για την Π.Ε. ίσος με 283.000
κατοίκους περίπου και ii) σύμφωνα με το μέσο όρο της ποσοστιαίας αύξησης του μόνιμου
πληθυσμού της Π.Ε. Εύβοιας για την περίοδο 1991-2001 (περίπου 4,5%) και βάσει του
πραγματικού πληθυσμού του 2001 υπολογίζεται πληθυσμός για την Π.Ε. ίσος με 250.000
κατοίκους περίπου. Με πολλαπλασιασμό των παραπάνω ζευγών τιμών προκύπτουν
τέσσερα αποτελέσματα και ως τελικό αποτέλεσμα λαμβάνεται ο μέσος όρος τους, δηλαδή
9.860 κάτοικοι για τον πληθυσμό της Δ.Ε. Ιστιαίας το έτος-στόχο.
Το τρίτο σενάριο στηρίζεται σε ένα αναλογικό μοντέλο, καθώς χρησιμοποιεί το
ποσοστό της πληθυσμιακής αύξησης (περίπου 9%) της Δ.Ε. Αιδηψού κατά τη δεκαετία
1991-2001 και το προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος από την υπό έγκριση μελέτη
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της Δ.Ε. Αρτεμισίου (5.590 κάτοικοι αντί 3.392 κατοίκων το 2001), για να
εκτιμήσει τον πληθυσμό του έτους-στόχου στην Δ.Ε. Ιστιαίας. Έτσι, στην πρώτη περίπτωση ο
πληθυσμός της Δ.Ε. Ιστιαίας για το έτος-στόχο υπολογίζεται ίσος με περίπου 9.700
κατοίκους, ενώ στη δεύτερη περίπτωση προκύπτει ίσος με περίπου 13.000 κάτοικοι. Ως
τελική τιμή λαμβάνεται ο μέσος όρος των ως άνω δύο τιμών λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν
λόγω τρεις Δ.Ε. ανήκουν σήμερα στον ίδιο «Καλλικρατικό» Δήμο, ήτοι 11.350 κάτοικοι
(11.000 περίπου).
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Το τέταρτο σενάριο κάνει διάκριση ανάμεσα στον οικισμό της Ιστιαίας και όλους τους
υπόλοιπους οικισμούς βασιζόμενο στα χαρακτηριστικά και το ρόλο των οικισμών στο
ευρύτερο οικιστικό δίκτυο. Πιο αναλυτικά, για όλους τους πληθυσμούς που παρουσιάζουν
πληθυσμιακή μείωση στις τελευταίες απογραφές της Ε.Σ.Υ.Ε. λαμβάνεται ως πληθυσμός
για το έτος-στόχο ο πληθυσμός τους κατά την απογραφή του έτους 1971, καθώς
αναμένεται σταδιακή ανάκτηση του πληθυσμού των οικισμών στα επίπεδα της δεκαετίας
του ’60 μετά την εφαρμογή του Γ.Π.Σ. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι οικισμοί Αγ.
Γεώργιος, Ν. Σινασός και Καμάρια, όπου θεωρείται ότι ο πληθυσμός τους στο έτος-στόχο
προσεγγίζει ένα μέγεθος ανάμεσα στο διπλάσιο της απογραφής της Ε.Σ.Υ.Ε του 2001 και
στον πληθυσμό της Ε.Σ.Υ.Ε. του 1961. Για το αστικό κέντρο της Ιστιαίας προτείνεται
πληθυσμιακό μέγεθος για το έτος-στόχο που προκύπτει ως το 60% του συνόλου του
πληθυσμού για το έτος-στόχο της Δ.Ε. Έτσι, προκύπτει για όλους τους οικισμούς πληθυσμός
της τάξης των 5.000 κατοίκων με την Ιστιαία να συγκεντρώνει 8.000 κατοίκους και άρα,
συνολικά για τη Δ.Ε. πληθυσμός για το έτος-στόχο της τάξης των 13.000 κατοίκων.
Σημειώνεται ότι αν και παρατέθηκαν σχετικά αναλυτικά τα παραπάνω πληθυσμιακά
σενάρια, όπως τα ανέλυσε το υπό εκπόνηση Γ.Π.Σ. στο Α΄ Στάδιο, κρίνεται αναγκαίο να
ληφθεί υπόψη και η δυνατότητα επέκτασης ορισμένων οικισμών λόγω της γειτνίασης τους
με δασικές εκτάσεις, η γεωλογική καταλληλότητα και η υπάρχουσα χωρητικότητα των
οικισμών. Έτσι, πέραν της εκτίμησης του μελλοντικού πληθυσμού με τα παραπάνω μοντέλα
θα πρέπει να δοθεί σημασία και στον υπολογισμό του πληθυσμού κορεσμού της αστικής
περιοχής, στον οποίο γίνεται αναφορά στο προηγούμενο Κεφάλαιο Δ.

E.3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ
Τα προτεινόμενα από το Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Ιστιαίας αναπτυξιακά σενάρια, όπως
διατυπώθηκαν κατά το Α΄ Στάδιο της μελέτης, σχετίζονται την παραγωγική διάρθρωση της
τοπικής οικονομίας, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μελέτης, τις ιδιαιτερότητες,
τις ελλείψεις και τις αναπτυξιακές δυνατότητες αυτής. Για κάθε παραγωγικό τομέα
διατυπώνονται δύο εναλλακτικές προτάσεις, μία λιγότερο παρεμβατική και μία με δράσεις
που στοχεύουν στη διαχείριση των φυσικών πόρων της περιοχής, σε συνδυασμό με τη
διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ε.3.1. ΣΕΝΑΡΙΟ A – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η πρώτη πρόταση για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα έχει ως στόχο την
εντατικοποίηση των καλλιεργειών στις πεδινές, αμιγώς καλλιεργούμενες περιοχές της Δ.Ε.
Ιστιαίας, καθώς και η ενίσχυση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας μέσω της οριοθέτησης
κτηνοτροφικών ζωνών και της προσέλκυσης επενδύσεων με μεγάλες κτηνοτροφικές
μονάδες.
Η δεύτερη πρόταση δίνει έμφαση στην μικροκλίμακα της περιοχής και προτείνει την
ανάπτυξη και προώθηση βιολογικών καλλιεργειών και προϊόντων, καθώς και τη στήριξη
των τοπικών αγροτικών προϊόντων, με στόχο την είσοδο αυτών σε νέες απαιτητικές αγορές
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και την ενίσχυση του ποιοτικού τους χαρακτήρα. Παράλληλα, η εναλλακτική αυτή πρόταση
στοχεύει στην ίδρυση και δραστηριοποίηση αγροτικών συνεταιρισμών, αλλά και στη
συνεργασία των παραγωγών με αρμόδιους φορείς. Με τις ανωτέρω ενέργειες επιδιώκεται
η αποτελεσματικότερη δικτύωση και συνεργασία των παραγωγών και η κατασκευή των
απαραίτητων υποδομών για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής.
Όσον αφορά την κτηνοτροφική παραγωγή, η δεύτερη πρόταση αναφέρει τη
σημαντικότητα της καθετοποίησης της κτηνοτροφικής παραγωγής και της οργάνωσης και
λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων βάσει των διατάξεων του Νόμου 4056/2012.
Ακόμη, κρίνεται σκόπιμη η διερεύνηση για χωροθέτηση κτηνοτροφικών ζωνών ή
κτηνοτροφικού πάρκου, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την αύξηση του
εισοδήματος των κτηνοτρόφων, την ελεγχόμενη διατροφή των ζώων, την αναβάθμιση της
ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και της αισθητικής του αγροτικού τοπίου κ.α. Οι
παραπάνω ενέργειες είναι δυνατό να συνδυαστούν με τη χρήση νέας τεχνογνωσίας,
καινοτόμων πρακτικών και λοιπών μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των
παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων.

Ε.3.2. ΣΕΝΑΡΙΟ B – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η πρώτη πρόταση του συγκεκριμένου σεναρίου στοχεύει στην ενίσχυση των
μεταποιητικών δραστηριοτήτων για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής. Παράλληλα,
κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση για τη χωροθέτηση επιχειρηματικού πάρκου19, ώστε να
υποστηρίξει επιχειρηματικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και του τριτογενούς
τομέα. Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω προτείνεται και η λήψη μέτρων για την ενίσχυση του
κλάδου των κατασκευών, καθώς υπερτερεί στην περιοχή μελέτης έναντι των λοιπών
κλάδων του δευτερογενούς τομέα.
Η εναλλακτική πρόταση για τον δευτερογενή τομέα παραγωγής εστιάζει στην ενίσχυση
των μεταποιητικών δραστηριοτήτων μέσω της διάσπαρτης χωροθέτησης μεταποιητικών
μονάδων σε ευρύτερες ζώνες, με κύριο στόχο τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής.
Επιδιώκοντας την ενίσχυση του κλάδου προτείνεται και η χωροθέτηση μίας ζώνης αστικών
εξυπηρετήσεων στοχεύοντας στην υποστήριξη της παραγωγής του πρωτογενούς τομέα και
του εμπορίου, ενώ θεωρείται σκόπιμη και η υιοθέτηση μέτρων στήριξης της παράλληλης
βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται και η κατά το δυνατόν λιγότερη επιβάρυνση του
περιβάλλοντος μέσω της παροχής κινήτρων για την αναμόρφωση της παραγωγικής
διαδικασίας των επιχειρήσεων του κλάδου προς λιγότερο ενεργοβόρες και φιλικότερες
προς το περιβάλλον μεθόδους. Σημαντική θεωρείται και η στήριξη της οικοδομικής
δραστηριότητας στην περιοχή μέσω κινήτρων απόκτησης πρώτης κατοικίας, ενώ
προτείνεται η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από τις κατασκευές.
Τέλος, προκειμένου να επιτευχθεί η ενίσχυση του κλάδου θεωρείται σημαντική η
δημιουργία προγραμμάτων συνεχούς κατάρτισης των επαγγελματιών του χώρου. Τα
παραπάνω σε συνδυασμό με την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων πιστοποίησης
προϊόντων μπορεί να οδηγήσουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του
κλάδου.
19

Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α΄/17 -6-2011).
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Ε.3.3. ΣΕΝΑΡΙΟ Γ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Στόχο της αρχικής πρότασης για τον τριτογενή τομέα αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση
του εμπορικού κλάδου στην Ιστιαία, καθώς αποτελεί την έδρα του «Καλλικράτειου» Δήμου
Ιστιαίας – Αιδηψού και μπορεί να αποτελέσει εμπορικό κέντρο για την ευρύτερη περιοχή
της Βόρειας Εύβοιας. Ακόμη, κρίνεται σκόπιμη η ανάπτυξη μεγάλων τουριστικών μονάδων
για την ενίσχυση του τουρισμού και των συναφών με αυτόν επαγγελμάτων.
Η δεύτερη προσέγγιση του συγκεκριμένου σεναρίου έχει ως στόχο την ενίσχυση του
εμπορίου, με έμφαση στη στήριξη και την προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων.
Παράλληλα, επιδιώκεται η αξιοποίηση των πόρων της περιοχής μελέτης για την ανάπτυξη
εναλλακτικών, ήπιων μορφών τουρισμού, όπως αγροτουρισμός, οικοτουρισμός,
φυσιολατρικός-περιβαλλοντικός τουρισμός, πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός.
Τέλος, η πρόταση αυτή εστιάζει και στη χωροθέτηση τουριστικών μονάδων σε περιοχές
κοντά στους μικρούς οικισμούς προς τις ορεινές ή ημιορεινές περιοχές της περιοχής
μελέτης. Οι μονάδες αυτές θα υποδέχονται επισκέπτες σε οργανωμένα αγροκτήματα
(αγροτουρισμός) ή θα λειτουργούν εγκαταστάσεις – σημεία αναφοράς για δραστηριότητες
υπαίθριας αναψυχής στο πλησίον αξιόλογο περιβάλλοντα χώρο (φυσιολατρικός,
περιβαλλοντικός τουρισμός).

Ε.4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ
Αναφορικά με την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής μελέτης εξετάζονται τα
εναλλακτικά σενάρια εξέλιξης του πληθυσμού, ώστε να διερευνηθεί κατά πόσο ο
υφιστάμενος οικιστικός υποδοχέας είναι δυνατό να δεχθεί την προβλεπόμενη αύξηση του
πληθυσμού. Παράλληλα, με βάση τα πληθυσμιακά σενάρια διερευνήθηκε η δυνατότητα
του παρόντος οικιστικού υποδοχέα να φιλοξενήσει τις νέες ανάγκες σε κοινωνικό
εξοπλισμό και προβλέφθηκε οικιστική επέκταση, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του
οικισμού. Ακόμη, τα πληθυσμιακά σενάρια αποτέλεσαν τη βάση για την οργάνωση των
αναγκαίων κοινωνικών υποδομών, ώστε να είναι εφικτή η κάλυψη των αναγκών του
πληθυσμού – στόχου και επιδιώκοντας την αποφυγή εμφάνισης φαινομένων αυθαίρετης
δόμησης. Αυτό κρίνεται αναγκαίο για να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση αρνητικών
επιδράσεων στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και να αποφευχθεί το φαινόμενο
γειτνίασης ασύμβατων χρήσεων γης μελλοντικά.
Το σενάριο ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα βασίζεται στο γεγονός ότι αποτελεί τον
κύριο τομέα απασχόλησης του πληθυσμού σήμερα της περιοχής μελέτης και εξαιτίας αυτού
θεωρείται αναγκαία η βιώσιμη λειτουργία του. Εξετάστηκαν δύο διαφορετικές προτάσεις
εκ των οποίων η πρώτη εστιάζει στην εντατικοποίηση της παραγωγής και την αύξηση του
παραγόμενου προϊόντος, ενώ η δεύτερη δίνει έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση των
παραγωγικών διαδικασιών και των παραγόμενων προϊόντων και προσανατολίζεται στην
επέκταση της παραγωγής σε νέα προϊόντα που θα είναι αναγνωρισμένα ως τοπικά.
Το δεύτερο σενάριο, που παρουσιάστηκε αναλυτικά παραπάνω, εστιάζει στην
ενίσχυση του δευτερογενούς τομέα παραγωγής στην περιοχή δίνοντας έμφαση στην
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αναγκαιότητα δημιουργία ενός θύλακα που θα φιλοξενεί τις συγκεκριμένες
δραστηριότητες. Ωστόσο, η δύο προτάσεις που παρατίθενται διαφοροποιούνται ως προς τη
προσέγγιση του τρόπου ανάπτυξης, καθώς η δεύτερη εξ αυτών προτείνει μέτρα για την
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της μεταποιητικής δραστηριότητας στο περιβάλλον.
Ακόμη, θα πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο προτάσεις περιλαμβάνουν την ενίσχυση της
ενασχόλησης του τοπικού πληθυσμού με τον κλάδο των κατασκευών, ο οποίος εμφάνισε
έντονη πτώση τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.
Το τρίτο και τελευταίο αναπτυξιακό σενάριο εστιάζει στην ενίσχυση του τριτογενούς
τομέα παραγωγής, καθώς η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από σημαντικά
περιβαλλοντικά και γεωγραφικά πλεονεκτήματα (παραλιακό μέτωπο, πλούσια βλάστηση
κλπ.). Η πρώτη πρόταση δεν δίνει έμφαση στην αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της περιοχής και προσανατολίζεται κυρίως στην προσέλκυση τουριστών
μέσω μεγάλων υποδομών. Αντίθετα, η δεύτερη πρόταση εστιάζει κυρίως στην
εκμετάλλευση των πόρων σε όλη την επικράτεια της περιοχής μελέτης, ενώ αξιοποιεί τα
τοπικά χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής στοχεύοντας σε μια
βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Ε.5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Ε.5.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Τα σενάρια εξέλιξης του μόνιμου πληθυσμού της Δ.Ε. Ιστιαίας για την επόμενη
εικοσαετία αποτελεί έχουν ως κοινό παράγοντα την εκτίμηση για θετική εξέλιξη του
πληθυσμού, καθώς μέσω της εφαρμογής του υπό εκπόνηση Γ.Π.Σ. αναμένεται ανάσχεση
της πληθυσμιακής μείωσης της περιοχής μελέτης. Ως αντιπροσωπευτικότερο επιλέχθηκε το
τέταρτο σενάριο (Β1 Στάδιο μελέτης Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Ιστιαίας) εξέλιξης του πληθυσμού που
εκτιμά ως πληθυσμό στόχου τους 13.000 κατοίκους. Το συγκεκριμένο σενάριο διαθέτει
μεγαλύτερο συντελεστή ασφαλείας, καθώς υιοθετεί τη ρεαλιστική αντιμετώπιση της Δ.Ε.
ως δύο ξεχωριστές οικιστικές ζώνες για τους οικισμούς και αντιμετωπίζει ξεχωριστά την
Ιστιαία. Παράλληλα, το σενάριο αυτό αντικατοπτρίζει την αύξηση του πληθυσμού της
περιοχής, την τάση επιστροφής νέων αγροτών στην ύπαιθρο, αλλά και τη μετοίκηση
εργαζομένων στο πλαίσιο της σύγχρονης οικονομικής κρίσης που μαστίζει κυρίως τα
μεγάλα αστικά κέντρα.

Ε.5.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Σχετικά με τα αναπτυξιακά σενάρια που αναπτύχθηκαν ανωτέρω κρίθηκε αναγκαία η
εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης και των τριών παραγωγικών τομέων της περιοχής μελέτης.
Αυτό είναι δυνατόν να επιφέρει αλματώδη πληθυσμιακή αύξηση σε ιδιαίτερα μικρούς
οικισμούς, όπως έχει συμβεί σε άλλες περιοχές της χώρας με ανάπτυξη μεγάλων
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τουριστικών συγκροτημάτων («resorts») ή βιομηχανικών μονάδων ή εξορυκτικών
δραστηριοτήτων κ.λπ. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι και στα τρία σενάρια
επιλέγονται οι εναλλακτικές (δεύτερες) προτάσεις ενίσχυσης των παραγωγικών τομέων,
καθώς στοχεύουν σε μια ισόρροπη, βιώσιμη ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον.
Συνεπώς, εστιάζουν κυρίως στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής
μελέτης, προσεγγίζουν αντιπροσωπευτικότερα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και
διασφαλίζουν τη σημαντική προστασία του περιβάλλοντος. Οι συγκεκριμένες παράμετροι
κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς για να θεωρηθεί η ανάπτυξη της οικονομίας
βιώσιμη θα πρέπει να διασφαλίζει την συντήρηση και κατάλληλη αξιοποίηση των φυσικών
πόρων και την προστασία και διατήρηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2015

ΤΟΥ

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος της
περιοχής μελέτης. Ως περιοχή μελέτης ορίζεται το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του Γ.Π.Σ.,
στο οποίο αναμένονται περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του. Ωστόσο,
υπογραμμίζεται ότι λόγω έλλειψης ειδικών στοιχείων για το περιβάλλον, συχνά οι
αναφορές σχετίζονται με το ευρύτερο περιβάλλον της Π.Ε. Ευβοίας και όχι απαραίτητα με
το περιβάλλον της Δ.Ε. Ιστιαίας.

ΣΤ.1. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ-ΧΛΩΡΙΔΑ-ΠΑΝΙΔΑ
ΣΤ.1.1. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Αρχικά, επισημαίνεται ότι ως βιοποικιλότητα θεωρείται η ποικιλία των έμβιων
οργανισμών πάνω στη Γη, η ποικιλία των μεταξύ τους σχέσεων (οικοσυστήματα) αλλά και
των αντιληπτικών εικόνων (τοπία) που έχει ο άνθρωπος για το φυσικό περιβάλλον. Η
βιοποικιλότητα είναι δυνατό να διακριθεί σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα:
1) η «γενετική βιοποικιλότητα», που αναφέρεται στο εύρος των κληρονομικών
καταβολών ενός συγκεκριμένου είδους,
2) τα είδη χλωρίδας και πανίδας, και εκφράζεται συνήθως με το πλήθος των ειδών
που απαντούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή,
3) η βιοποικιλότητα οικοσυστημάτων ή φυτοκοινωνιών, εκφράζει το πλήθος των
συνδυασμών ειδών χλωρίδας και πανίδας (οικοσυστημάτων) σε μια συγκεκριμένη
περιοχή,
4) τα τοπία, εκφράζει το πλήθος των τύπων τοπίων (αβιοτικών και βιοτικών
στοιχείων) που εμφανίζονται σε μια περιοχή.
Τα κύρια οικοσυστήματα που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης μπορούν να διακριθούν
σε :
 Ορεινά οικοσυστήματα
 Ημιπεδινά – λοφώδη οικοσυστήματα
 Πεδινά οικοσυστήματα
 Υγροτοπικά (ποτάμια, λιμναία, παράκτια) οικοσυστήματα
Η Δ.Ε. Ιστιαίας παρουσιάζει ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον που οφείλεται τόσο στις
άριστες κλιματικές συνθήκες, όσο και στην ποικιλία εδαφικών τύπων. Κύριο ορεινό
οικοσύστημα της περιοχής μελέτης αποτελεί το Τελέθριο όρος, το οποίο καλύπτεται με
δάση βελανιδιάς, χαλεπίας πεύκης και δρυός στις υψηλότερες περιοχές, ενώ χαμηλότερα
συναντώνται μακί και φρυγανότοποι. Ιδιαίτερης οικολογικής και αισθητικής αξίας
χαρακτηρίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στην περιοχή Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι τόσο
λόγω της ποικιλίας ειδών χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενεί, όσο και γιατί κατατάσσεται
στους υγροτόπους με υφάλμυρη λιμνοθάλασσα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του
συγκεκριμένου οικοσυστήματος αποτελεί η τροφοδότηση του από πηγές και μικρά ρέματα
της περιοχής. Σημαντικό υγροτοπικό οικοσύστημα της περιοχής μελέτης αποτελούν και οι
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε»

Δ. Γούναρη 9-11, T.Κ. 26221 Πάτρα, Τηλ.: 2610621778, Fax: 2610622030, e-mail: stgc@tee.gr, www.chondros.gr

53

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Ιστιαίας Π.Ε. Ευβοίας

2015

όχθες του χειμάρρου Ξηριά όπου συγκεντρώνονται ποικίλα είδη θαμνώδους και
δενδρώδους βλάστησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα περισσότερα πεδινά οικοσυστήματα,
όπως αυτό στη Δ.Κ. Ιστιαίας, έχουν αναπτυχθεί καλλιέργειες, οι οποίες κατά τόπους
συνδυάζονται με την παρουσία φυσικών θώκων.

ΣΤ.1.2. ΧΛΩΡΙΔΑ
Η ποικιλομορφία του ανάγλυφου και του γεωλογικού υποστρώματος, αλλά και η
βιοποικιλότητα των βραχωδών ακτών της Π.Ε. Ευβοίας διαμορφώνουν ένα οικοσύστημα με
πλούσια χλωρίδα, το οποίο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ερευνητών. Σύμφωνα
με τις σχετικές δημοσιεύσεις η χλωρίδα της Εύβοιας αποτελείται από 1717 φυτικά taxa,
μεταξύ των οποίων 229 ξυλώδη (δένδρα, θάμνοι και ημίθαμνοι) που κατανέμονται σε 131
γένη και 58 οικογένειες. Η ξυλώδης χλωρίδα περιλαμβάνει ελάχιστα ενδημικά είδη από τα
οποία δύο (Quercus trojana ssp. Euboica – ευβοϊκή δρυς και Amelancier chelmea – μικρός
θάμνος) περιλαμβάνονται στον Ερυθρό Κατάλογο Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας (Phitos
& al., 1995) και άλλα δύο (Amelanchier chelmea και Daphne jasmine) περιλαμβάνονται στον
Ερυθρό Κατάλογο Απειλούμενων Ειδών της IUCN (Walter Gillett, 1998). Στην Π.Ε. Εύβοιας
διακρίνονται οι εξής πέντε ζώνες βλάστησης: Ευμεσογειακή ζώνη (Quercetalia ilicis),
Παραμεσογειακή ζώνη (Quercetalia pubescentis), Ζώνη ορεινών παραμεσογείων
κωνοφόρων (Fagetalia), Ανωδασική ζώνη υψηλών ορέων (Junipero-Acantholimonetalia) και
Ζώνη αζωνικής βλάστησης.
Η Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης διακρίνεται στις υποζώνες Oleo-Ceratonion
(υποζώνη της ελιάς και της χαρουπιάς) και Quercion ilicis (υποζώνη της αριάς). Η πρώτη
υποζώνη καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των λοφωδών και πεδινών περιοχών της Π.Ε.
Ευβοίας. Ορισμένα από τα βασικότερα είδη που επικρατούν στις συγκεκριμένες εκτάσεις
είναι το μαστιχόδεντρο Πιστακία η λεντίσκος (Pistacia lentiscus), το φιλλύκι (Phillyrea
latifolia), η αείφυλλη μεσογειακή δρυς (Quercus coccifera), η κουτσουπιά (Cercis
siliquastrum), η τερέβινθος ή τσικουδιά (Pistacia terebinthus) κ.α. Η δεύτερη υποζώνη
παρουσιάζεται εκτεταμένα στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της Π.Ε. Ευβοίας. Στη
συγκεκριμένη υποζώνη εμφανίζεται σημαντικός αριθμός εκτάσεων χαλεπίου πεύκης, σε
συνδυασμό με θαμνώδη βλάστηση (αρκουδόβατο, ανοιξιάτικο ρείκι, πουρνάρι κ.α.) και
διαπλάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων.
Η Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης παρατηρείται στις ορεινές περιοχές της βόρειας
Εύβοιας και διακρίνεται στις υποζώνες Ostryo-Carpinion (ζώνη βόρειας Εύβοιας) και
Quercion confertae (ζώνη στο όρος Τελέθριο). Στις συγκεκριμένες εκτάσεις συναντώνται
δάση Quercus frainetto (δρυς, βελανιδιές) σε ύψος 500-970μ. με κατά θέσεις συστάδες
καστανιάς που ανήκουν στην υποζώνη Quercion confertae (ξηρόφιλων φυλλοβόλων
δρυών). Στους πρόποδες του όρους Τελέθριου απαντάται η χαλέπιος Πεύκη, ενώ στα
μεγαλύτερα ύψη ευδοκιμεί η δρυς. Αξίζει να επισημανθεί ότι το δρυόδασος του Τελέθριου
όρους θεωρείται από τα καλύτερα στην ελληνική επικράτεια.
Η αζωνική βλάστηση αποτελείται κυρίως από παραποτάμια δάση του είδους Platanus
orientalis (ανατολικός πλάτανος), ενώ περιλαμβάνει και την αμμόφιλη βλάστηση των
ακτών. Στην ίδια ζώνη ανήκει η βλάστηση που εμφανίζεται σε απόκρημνους βράχους από
τις ακτές μέχρι τα μεγαλύτερα υψόμετρα (με πολλά σπάνια είδη), τους καλαμώνες όπως
αγριοκάλαμο (φραγμίτης ο κοινός, Phragmites australis) και τύφα (Typha sp.), τους
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υφάλμυρους παράκτιους υγρότοπους με είδη των γενών Juncus (σπάρτα) και Carex
(ξιφάρα, σπαθόχορτα, μαχαιρίδια) και άλλους μικρότερης έκτασης οικοτόπους.

Εικόνα ΣΤ.1.2.1: Βασικά είδη χλωρίδας στην Ευμεσογειακή ζώνη20.
Σχετικά με την ζώνη ορεινών παραμεσόγειων κωνοφόρων, στην Εύβοια
παρουσιάζεται η υποζώνη Abietion cephalonicae με τον σχηματισμούς δασών
κεφαλληνιακή ελάτη (Abies cephalonica) στα όρη Δίρφυς, Σκοτεινή, Μαυροβούνι και
Κανδήλι. Άλλα είδη της εν λόγω βλάστησης που απαντώνται σε ορεινούς όγκους του
νησιού είναι μικτά δάση μαύρης Πεύκης και κεφαλληνιακής ελάτης (Pinus nigra – Abies
cephalonica), άρκευθου οξύκεδρου (Juniperus oxycedrus) με τη μορφή υψηλών θάμνων και
Buxus sempervirens (βούξος ο αειθαλής).
Η ανωδασική ζώνη υψηλών ορέων ευδοκιμεί στα σημεία όπου σταματάει η δασική
βλάστηση, κυρίως εξαιτίας των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Στις ανωδασικές περιοχές
των υψηλών ορεινών όγκων της Εύβοιας αναπτύσσονται είδη προσαρμοσμένα στις
οικολογικές συνθήκες που δημιουργούνται από την έλλειψη δασικής βλάστησης, τις
κλιματικές συνθήκες και την μορφολογία του εδάφους των ελληνικών ασβεστολιθικων
ορεών. Μεταξύ αυτών είναι τα Asperula suffruticosa, τα Viola chelmea (αγριοβιολέτα), τα
Saxifraga scardica (σαξιφράγα η σκαρδική), τα Euphorbia deflexa (ευφόρβια) και πολλά
άλλα.
Εστιάζοντας στην περιοχή μελέτης, ιδιαίτερη βοτανική και οικολογική αξία έχει το
δάσος του Αγίου Νικολάου που αποτελεί υπόλειμμα εκτεταμένου υδροχαρούς δάσους και
αποτελείται από συστάδες αιωνόβιων δένδρων (φτελιών και δρυών). Παράλληλα, στα δάση
της περιοχής μελέτης συναντώνται είδη όπως μουριά, πλάτανος, πεύκο, ιτιά, κυπαρίσσι,
έλατο, βελανιδιά, καρυδιά, αμυγδαλιά, καστανιά, οξιά, κέδρο, φλαμουριά, κυδωνιά, ακακία
και πολλά άλλα. Στους αγρούς και στους κάμπους της περιοχής απαντώνται θυμάρι, σκίνο,
δενδρολίβανο, φασκόμηλο, κέδρο, πικροδάφνη, μυρτιά κ.α.

20

http://el.wikipedia.org/ (προσβάσιμο 20/9/2014)
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Τέλος, στους παράκτιους υγρότοπους της περιοχής μελέτης συναντώνται υπερυδατική
βλάστηση (φυτρώνει στον πυθμένα με τον κύριο όγκο πάνω από την επιφάνεια, π.χ.
αγριοκάλαμα – Phragmites australis κ.α.), υγρολιβαδική βλάστηση (ποώδη φυτά που
αναπτύσσονται σε ρηχά νερά όπως νούφαρα, βούρλα – Juncus spp, ξιφάρα – Carex κ.α.),
αλοφυτική βλάστηση (αρμυρήθρες – Salicornia, αρθρόκνημα – Arthrocnemum κ.α.) στην
επιφάνεια και θαμνώδης βλάστηση (θάμνοι tamarix, πόες κ.α.) και τέλος δενδρώδης
βλάστηση (ιτιές – Salix, πλατάνια – Platanus κ.α.) στις παρόχθιες περιοχές.

ΣΤ.1.3. ΠΑΝΙΔΑ
Η πλούσια χλωρίδα της Δ.Ε. Ιστιαίας συνοδεύεται από αντίστοιχη αφθονία και ποικιλία
και στην πανίδα. Στις δασικές εκτάσεις της περιοχής βρίσκουν καταφύγιο είδη όπως
αλεπούδες, κάστορες, τυφλοπόντικες, τσακάλια, νυφίτσες, κουνάβια, λύκοι, αγριοκούνελα,
νυχτερίδες, σκίουροι, ζαρκάδια, σκαντζόχοιροι κ.α. Πλούσια είναι και η ορνιθοπανίδα της
περιοχής με είδη όπως σπουργίτια, κουκουβάγιες, γεράκια, πέρδικες, φασιανοί, ορτύκια,
αγριοπερίστερα κ.α. ενώ αποτελεί σταθμό σημαντικού αριθμού αποδημητικών πουλιών
(αηδόνια, τρυγόνια, σπίνοι, κοκκινολαίμηδες, κύκνοι, πελαργοί, χήνες, σουσουράδες,
κούκοι, αμπελουργοί κ.α.).
Στο ιδιαίτερης οικολογικής αξίας υδροχαρές δάσος του Αγίου Νικολάου εντοπίζεται
μεγάλος αριθμός από στρουθιόμορφα όπως αηδόνια (κοινό αηδόνι – Luscinia
megarhynchos, ψευταηδόνι – Cettia cetti), μυγοχάφτες (σταχτομυγοχάφτης – Muscicapa
striata) και σύλβιες, λευκοπελαργοί (Ciconia ciconia), συκοφάγοι (Oriolus oriolus),
θαμνοτσιροβάκοι (Sylvia communis) κ.α., καθώς και σημαντική ποικιλία αμφίβιων και
ερπετών.
Η πανίδα που φιλοξενείται στους υδροβιότοπους Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι κρίνεται
ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έχει σε μεγάλο βαθμό ενδημικό χαρακτήρα. Οι εν λόγω
περιοχές φιλοξενούν ψάρια, νερόφιδα, δενροβατράχους (Hyla arborea) και μπράσκες (Bufo
bufo). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ορνιθοπανίδα της περιοχής που αποτελείται
από μεταναστευτικά, αναπαραγόμενα και διαχειμάζοντα είδη. Πιο αναλυτικά, συναντώνται
το σπάνιο είδος του νανογλάρονου (Sterna albifrons), ερωδιοί και χουλιαρομύτες (Platalea
leucorodia) κυρίως κατά την διάρκεια των αποδημητικών τους ταξιδιών, τα παγκόσμιου
ενδιαφέροντος είδη Aythya nyroca (βαλτόπαπια), Falconaumanni (κιρκινέζι που
μεταναστεύει) και Cygnus olor (κύκνος). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη
περιοχή αποτελεί τον τόπο αναπαραγωγής του είδους του λευκοπελαργού (Ciconia ciconia).
Άλλα είδη που εμπλουτίζουν τον κατάλογο της πλούσιας ορνιθοπανίδας είναι η αλκυόνα
(Alcedo atthis), ο κοκκινοσκέλης (Tringa totanus totanus), ο μαυρολάιμης (Saxicola
torquata), η κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava feldegg), ο καλαμόκιρκος (Circus
aeruginosus), η πετροτιλίδα (Burhinus oedicnemus oedicnemus) και πολλά άλλα.
Συναντώνται, τέλος, αξιόλογα αμφίβια όπως η βαλτοχελώνα (Emys orbicularis), η
ποταμοχελώνα (Mauremys caspica rivulata) και η γραικοχελώνα (Testudo graeca ibera).
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ΣΤ.1.4. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ο χαρακτηρισμός φυσικών περιοχών με οικολογικό ενδιαφέρον ως προστατευόμενες
πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τις Διεθνείς ή
Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και συνθήκες, με αλληλοεπικάλυψη σε πολλές περιπτώσεις του
εθνικού και των διεθνών και ευρωπαϊκών επιπέδων προστασίας. Οι πρώτες εθνικές
πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος απέκλειαν την ανάπτυξη ανθρώπινων
δραστηριότητας σε περιοχές με υψηλή οικολογική αξία. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια
πραγματοποιείται μια προσπάθεια ενσωμάτωσης των προστατευόμενων περιοχών στον
περιβάλλοντα χώρο και σύνδεση της προστασίας τους με την αειφορική χρήση των
φυσικών πόρων.
Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, το υδροχαρές δάσος του Αγίου Νικολάου που
βρίσκεται σε απόσταση 800 περίπου μέτρων νότια του οικισμού των Κανατάδικων έχει
κηρυχθεί ως διατηρητέο μνημείο της φύσης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 105497/6459
Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 656Β΄/1-10-1986. Το μνημείο αυτό
αποτελείται από μια έκταση 8 στρεμμάτων περίπου με συστάδες αιωνόβιων δένδρων
(φτελιών – Ulmus campestris, Celtis australis και δρυών – Quercus pendunculiflora), σε
συνδυασμό με μικρούς υγροτόπους και γεωργικές γαίες. Η συγκεκριμένη περιοχή
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη βοτανική και οικολογική αξία και προστατεύεται από τις
διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.Δ. 86/1969 "Δασικός Κώδικας" (ΦΕΚ 7), όπως
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.Δ. 996/1971.
Όσον αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το Δίκτυο «Natura 2000»21 αποτελεί ένα
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων
και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο
κατηγορίες περιοχών:
 τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την
Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «για τη διατήρηση των
άγριων πτηνών»
 τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance – SCI)
όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
Στην περιοχή μελέτης εκτείνεται η ζώνη ειδικής προστασίας «ΜΕΓΑΛΟ & ΜΙΚΡΟ ΛΙΒΑΡΙ
– ΔΕΛΤΑ ΞΗΡΙΑ» (SPA), έκτασης 10408,4 στρ. με κωδικό GR2420007 και ο τόπος κοινοτικής
σημασίας «ΜΕΓΑΛΟ, ΜΙΚΡΟ ΛΙΒΑΡΙ – ΔΕΛΤΑ ΞΗΡΙΑ – ΥΔΡΟΧΑΡΕΣ ΔΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ –
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ» (SCI)22, έκτασης 4806,6 στρ. με κωδικό GR2420004. Ακόμη, η περιοχή
«Τελέθριο-Λιχάδα-Γιάλτρα» δεν έχει χαρακτηρισθεί ως ΤΚΣ, αν και περιλαμβάνεται στον
επιστημονικό κατάλογο LIFE με κωδικό GR2420005.
Σημαντικός αριθμός οικοτόπων της Δ.Ε. Ιστιαίας εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα CORINE «Συντονισμός Πληροφοριών για το Περιβάλλον» (Coordination of
Information on the Environment), το οποίο θεσπίστηκε το 1985 με στόχο να σημάνει την
οικολογική αξία ενός ευρέος δικτύου οικοτόπων στην ευρωπαϊκή επικράτεια και να
υποδείξει την προσεκτική διαχείριση τους και την αποφυγή δραστηριοτήτων που δεν
συνάδουν με την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα εντάσσονται οι
οικότοποι «Μεγάλο Λιβάρι Ιστιαίας» (Α00010233), το «Μικτό Δάσος Αγίου Νικολάου21
22

http://www.ypeka.gr (προσβάσιμο 21/9/2014)
http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/A00060062/ (προσβάσιμο 20/9/2014)
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Κανατάδικα Ιστιαίας» (Α00030022), ενώ το βορειοανατολικό άκρο της περιοχής μελέτης και
η νότια και νοτιοδυτική περιοχή (εκτός από τις Τοπικές Κοινότητες Αβγαριάς και
Γαλατσώνας) περιλαμβάνονται στο «Βόρειο Άκρο Ευβοίας» με κωδικό Α0006006223. Η
περιοχή αυτή περιλαμβάνει ποικιλία ενδιαιτημάτων (βουνά, πεδινές εκτάσεις, υγρότοποι),
είναι σημαντική για την ενδημική χλωρίδα, την ερπετοπανίδα και τα μεταναστευτικά
υδρόβια πουλιά και χρήζει επείγουσας προστασίας.

Εικόνα ΣΤ.1.4.1: Ζώνη Προστασίας Natura 2000, GR2420004 24.
Παράλληλα, το WWF Ελλάς σε μία προσπάθεια προστασίας των μικρών διάσπαρτων
υγροτόπων του ελλαδικού χώρου ανέλαβε με το πρόγραμμα «Προστασία των Νησιωτικών
Υγροτόπων της Ελλάδας» (2004-2007) τον εντοπισμό, την καταγραφή και την εκτίμηση της
οικολογικής αξίας των υγροτόπων στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους. Μεταξύ
των 23 υγροτόπων που εντοπίστηκαν στην Π.Ε. Εύβοιας περιλαμβάνονται η Λιμνοθάλασσα
Μεγάλο Λιβάρι (EUB01a) και η Λιμνοθάλασσα Μικρό Λιβάρι (EUB01b) που εκτείνονται σε
απόσταση 6χλμ. περίπου βόρεια του οικισμού της Ιστιαίας. Οι παράκτιοι αυτοί υγρότοποι
είναι σπάνιοι και ευάλωτοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανήκουν στους πέντε
τύπους οικοτόπων που είναι πρώτοι σε προτεραιότητα για προστασία (Οδηγία 92/43).
Το καθεστώς προστασίας των υγροτόπων διέπεται από το Π.Δ. 51 (ΦΕΚ 54Α΄/8-3-2007)
περί «Καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και
διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ». Οι
υγρότοποι προστατεύονται επίσης από τον Νόμο 1650/1986 για την προστασία του
περιβάλλοντος που καλύπτει όλο το εύρος των περιβαλλοντικά κρίσιμων ζητημάτων, τον
Νόμο 3199/2003 για την διαχείριση των υδάτινων πόρων, τους Ν.1751/88, Ν.1950/91 και

23
24

http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/A00060062/ (προσβάσιμο 20/9/2014)
http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/A00060062/ (προσβάσιμο 20/9/2014)
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Ν.Δ. 191/74 που κυρώνουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση RAMSAR περί προστασίας των
διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων κ.α.
Οι λιμνοθάλασσες Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι ανήκουν επίσης (με κωδικό GR109) στο
δίκτυο σημαντικών περιοχών για τα πουλιά (ΣΠΠ, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία) που
αποτελεί μέρος του ευρύτερου, παγκόσμιου προγράμματος της BirdLife International
(Important Bird Areas/ IBAs), το οποίο έχει σαν στόχο την καταγραφή και την προστασία
των περιοχών που είναι ζωτικές για την διατήρηση των πουλιών του πλανήτη. Σε εθνικό
θεσμικό επίπεδο η προστασία των ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας διέπεται από την υπ’
αρ. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 Απόφαση (ΦΕΚ1495Β΄/6-9-2010) που αφορά στον
«Καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των
οικοτόπων /ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ,
‘Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών’, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου
1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ. Τέλος, οι υγρότοποι Μικρό και
Μεγάλο Λιβάρι, το υδροχαρές δάσος του Αγίου Νικολάου και τρεις μεγάλοι πλάτανοι στον
Οικισμό του Νεοχωρίου περιγράφονται ως φυσικά αξιοθέατα στην βάση δεδομένων
«ΦΙΛΟΤΗΣ» του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου.

ΣΤ.2. ΕΔΑΦΟΣ
ΣΤ.2.1. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Η Δημοτική Ενότητα Ιστιαίας εκτείνεται στα βορειοανατολικά της νήσου Εύβοιας και
έχει έδρα τον ομώνυμο οικισμό της Ιστιαίας που εντοπίζεται στο βορειοδυτικό τμήμα της. Η
περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται ως ημιορεινή λόγω του ότι εφτά από τις συνολικά δέκα
Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες (Τ.Κ. Αβγαριάς, Τ.Κ. Βουτά, Τ.Κ. Γαλατσώνας, Τ.Κ.
Κοκκινομηλιάς, Τ.Κ. Κρυονερίτη, Τ.Κ. Μηλιών και Τ.Κ. Μονοκαρυάς) που καλύπτουν και
περίπου το 60% της έκτασης της Δ.Ε. Ιστιαίας χαρακτηρίζονται ως ημιορεινές (ΕΣΥΕ, 1991).
Το ανάγλυφο της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται από σχετικά ομαλή κλίση και
αναπτύσσεται σχεδόν αμφιθεατρικά, από τα νότια-νοτιοανατολικά προς τα βορειοδυτικά.
Τα υψηλότερα σημεία συναντώνται στα νότια - νοτιοανατολικά και είναι οι κορυφές
Τύμπανο (769 m), Προφ. Ηλίας (970 m), Μύτικας (808 m) Μακρουλούκα (853 m), Οχυρό
(797 m), Τραγανίτσα (694 m) και Διάσελο (647 m). Η περιοχή προς τα νότια οριοθετείται
από το έντονο ανάλγυφο του Τελέθριου Όρους με ψηλότερες κορυφές Προφήτη Ηλία (970
m), Καλογήρου Στρούγκα (821 m), Μύτικα (808 m) και Μακρουλούκα (853 m). Στο
βορειοδυτικό τμήμα, στο οποίο αναπτύσσεται η πεδινή έκταση της Ιστιαίας, το μεγαλύτερο
υψόμετρο δεν ξεπερνά τα 200 m και παρουσιάζει ήπιες κλίσεις.
Πιο αναλυτικά, η Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα
της Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας, έχει έκταση 45.000στρ. και αποτελείται κυρίως από
πεδινές εκτάσεις. Πεδινό είναι και το ανάγλυφο της νότο Τοπικής Κοινότητας Καμαρίων. Η
Τ.Κ. Γαλατσάδων που βρίσκεται στους πρόποδες του Τελέθριου όρους χαρακτηρίζεται ως
ορεινή, ενώ το βορειοδυτικό τμήμα της Δ.Ε. Ιστιαίας στο οποίο βρίσκονται η Δ.Κ. Ιστιαίας
και η Τ.Κ. Καμαρίων χαρακτηρίζεται ως πεδινό και οριοθετείται στα ανατολικά από τον
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χείμαρρο Ξηριά. Αντίθετα, η Τοπική Κοινότητα του Άγιου Παντελεήμονα αποτελεί το
μοναδικό τμήμα της Δ.Ε. που έχει πρόσβαση στη θάλασσα και χαρακτηρίζεται από την
συνύπαρξη πεδινών και καλλιεργούμενων εκτάσεων, ημιορεινών περιοχών και
υγροτοπικών εκτάσεων (χειμάρρος Ξηριάς, τις λιμνοθάλασσες Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι).
Στις πεδινές εκτάσεις των ανωτέρω Τ.Κ. τα υψόμετρα αγγίζουν τα 85μ. περίπου, ενώ
αυξάνονται στην δυτική πλευρά της Δ.Κ. Ιστιαίας μέχρι και 170μ.
Στα ανατολικά και βορειοανατολικά του χειμάρρου Ξηριά εκτείνονται οι Τοπικές
Κοινότητες Αβγαριάς (6.273στρ.), Γαλατσώνας (10.884στρ.) και Μηλεών (8.469στρ.), όπου
το ανάγλυφο γίνεται πιο έντονο σε σχέση την προαναφερθείσα περιοχή στα δυτικά του
χειμάρρου και χαρακτηρίζεται ως ημιορεινό. Τα υψόμετρα κυμαίνονται από 150 μέτρα έως
250 μ. περίπου, ενώ στην Τ.Κ. Μηλέων αγγίζουν τα 378μ. Ημιορεινό είναι το ανάγλυφο και
στην Τ.Κ. Μονοκαρυάς, η οποία βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της περιοχής μελέτης και
εμφανίζει υψόμετρα που κυμαίνονται μεταξύ 200μ. και 385μ. Στο νότιο τμήμα της περιοχής
μελέτης, όπου χωροθετείται η Τ.Κ. Βουτά (39.080στρ.), οι κλίσεις γίνονται εντονότερες και
τα υψόμετρα αυξάνονται αγγίζοντας το 750 μ. περίπου. Παρόμοιο ανάγλυφο παρατηρείται
και στην όμορη Τ.Κ. Γαλατσάδων (18.353στρ.), στην οποία απαντώνται οι πιο απότομες
κλίσεις της περιοχής μελέτης. Τέλος, στα νότια των οικισμών Γαλατσάδων και Καματριάδων
εκτείνεται το όρος Τελέθριο που έχει μέσο υψόμετρο 845μ. με υψηλότερες κορυφές το
Βαλάντι και το Ξεροβούνι. Παράλληλα, στα σύνορα της Δ.Ε. Ιστιαίας με την Δ.Ε. Ελυμνίων
εκτείνεται το όρος Ξηρόν με την υψηλότερη κορυφή του στα 991μ. Αξίζει να σημειωθεί ότι
οι ορεινοί όγκοι της ευρύτερης περιοχής δεν παρουσιάζουν τις υψηλές κορυφές (<1000μ.)
που απαντώνται στην Νότια Εύβοια και έχουν συνήθως ομαλές πλαγιές.

ΣΤ.2.2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Η Βόρεια Εύβοια ανήκει γεωλογικά στην Πελαγονική ζώνη μη μεταμορφωμένων
σχηματισμών. Οι αλπικοί σχηματισμοί της Πελαγονικής ζώνης που συναντώνται στην
ευρύτερη περιοχή της Β. Εύβοιας καλύπτονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από
μεταλπικούς σχηματισμούς του Κάτω Μειόκαινου – Ανώτερου Πλειόκαινου που
αποτέθηκαν μετά την τελική πτύχωση των αλπικών σχηματισμών. Η έκταση της Δ.Ε. Ιστιαίας
δομείται κυρίως από Πλειοκαινικούς – Τεταρτογενείς σχηματισμούς, αλλά και από αλπικάπροαλπικά πετρώματα. Οι Τεταρτογενείς σχηματισμοί συναντώνται στο βορειοδυτικό
τμήμα της περιοχής, οι Πλειοκαινικοί σχηματισμοί συναντώνται στα κεντρικά και
νοτιοανατολικά και τα αλπικά-προαλπικά πετρώματα στα νοτιοδυτικά της περιοχής
μελέτης. Τα συγκεκριμένα εδάφη θεωρούνται καταρχήν κατάλληλα υπό προϋποθέσεις.
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Εικόνα ΣΤ.2.2.1: Γενικευμένη στρωματογραφική στήλη της Βορείου Εύβοιας
(Katsikatsos et al, 1981).
Πιο αναλυτικά, το έδαφος της περιοχής μελέτης αποτελείται από ιζηματογενή
πετρώματα, ενώ στις όχθες των ποταμών συναντώνται Τεταρτογενείς αλλουβιακές
αποθέσεις, αργιλικοί σχιστόλιθοι και ασβεστόλιθοι (φυλλίτες) και ασβεστόλιθοι διαφόρων
ειδών και χρωμάτων (μαργαϊκοί, τραβερτινοειδείς, αργιλικοί, ανοιχτόχρωμοι, μαύροι κλπ.).
Αργιλοαμμώδη υλικά εντοπίζονται νοτιοδυτικά της Ιστιαίας, των οποίων η ηλικία
τοποθετείται στο Κάτω Πλειόκαινο και αποτελούν τη βάση της σειράς των μαργών που
εξαπλώνονται στην περιοχή της Ιστιαίας. Στις παράκτιες εκτάσεις της περιοχής μελέτης
κυριαρχούν οι κοκκώδεις προσχωματικές αποθέσεις κυμαινόμενης υδροπερατότητας, ενώ
στο υπόλοιπο τμήμα της περιοχής μελέτης επικρατούν οι κοκκώδεις μολασσικές αποθέσεις
σχετικά μικρής υδροπερατότητας. Εξαίρεση αποτελούν οι σύγχρονες παράκτιες αποθέσεις,
οι αποθέσεις θινών και οι αποθέσεις τεναγών που απαντώνται στα βορειοδυτικά όρια της
πεδινής ζώνης. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης συναντάται σιδηρονικελιούχο μετάλλευμα
(λατερίτης), βωξίτης και κοιτάσματα λευκολίθου (μαγνησίτης), από τα οποία με κατάλληλη
επεξεργασία είναι δυνατό να παραχθεί καυστική μαγνησία και πυρίμαχοι πλίνθοι.
Αναφορικά με τα τεκτονικά χαρακτηριστικά, η ευρύτερη περιοχή της Β. Εύβοιας
βρίσκεται σε μια ενεργή τεκτονικά περιοχή του Ελληνικού χώρου και φαίνεται ότι αποτελεί
ένα μεγάλο τεκτονικό κέρας, με γενική διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ/κή (Εικόνα ΣΤ.2.2.1). Στη δυτική
του πλευρά βρίσκεται η τάφρος του Β. Ευβοϊκού κόλπου που ορίζεται από τα μεγάλα
κανονικά ρήγματα της Λοκρίδας, τα οποία κλίνουν προς ΒΑ/κά και της Εύβοιας που κλίνουν
ΝΔ/κά. Ορισμένα από αυτά παρατηρούνται στην ξηρά όπως για παράδειγμα το μεγάλο
ρήγμα στη νοτιοδυτική πλαγιά του όρους Κανδήλι, με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ/κή, του οποίου η
πρόσφατη δράση συνοδεύεται από το σχηματισμό εντυπωσιακών πλευρικών κορημάτων. Η
πρόσφατη τεκτονική δράση της περιοχής εκδηλώνεται και με την εμφάνιση των θερμών
πηγών και της πλειστοκαινικής ηφαιστειότητας στην ευρύτερη περιοχή της Αιδηψού.
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Εικόνα ΣΤ.2.2.2: Τεκτονικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής του Βόρειου Ευβοϊκού
Κόλπου (Αλεβίζος, 2009).
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2003 οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις και
χιονοπτώσεις οδήγησαν σε φαινόμενα κατολισθήσεων και υποχώρησης του εδάφους στην
περιοχή της Δ.Κ. Ιστιαίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών προβλημάτων στο
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της περιοχής.

ΣΤ.3. ΥΔΑΤΑ
Η περιοχή μελέτης ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
(GR07), το οποίο περιλαμβάνει ολόκληρους τους Νομούς Ευβοίας (και τη Σκύρο) και
Βοιωτίας, μεγάλα τμήματα των Νομών Φθιώτιδας (83,1%) και Φωκίδας (41,9%) και μικρά
τμήματα των Νομών Αττικής (7,2%), Μαγνησίας (Σποράδες) (14,9%) και Ευρυτανίας. Με την
απόφαση 706/16-7-2010 (ΦΕΚ 1383Β/2-9-2010 & ΦΕΚ 1572Β/28-9-2010), της Εθνικής
Επιτροπής Υδάτων «περί καθορισμού των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και
ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους» επικυρώθηκαν
οι σαράντα-πέντε (45) Λεκάνες Απορροής Ποταμών, οι οποίες υπάγονται σε δεκατέσσερις
(14) Περιοχές Λεκανών Απορροής Ποταμών (που αντιστοιχούν στον όρο Υδατικά
Διαμερίσματα του Άρθρου 3 του ΠΔ 51/2007).
Η περιοχή μελέτης εντάσσεται στην Λεκάνη Απορροής της Εύβοιας (GR19) και ο κύριος
επιφανειακός υδροφορέας που ορίζεται εντός αυτής είναι ο ποταμός Ξηροπόταμος ή
Ξηριάς. Ο Ξηριάς έχει μήκος 12 χλμ. και θεωρείται χειμαρρικού χαρακτήρα, καθώς δεν
παρουσιάζει σταθερή παροχή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Παράλληλα, αποτελεί ένα
φυσικό όριο ανάμεσα στον εύφορο κάμπο της Ιστιαίας και στην ημιορεινή περιοχή των Τ.Κ.
Αβγαριάς και Γαλατσώνας, χωρίζοντας τους οικισμούς Αβγαριά, Γαλατσώνα, αλλά και τη
Νέα Σινασό από τους υπόλοιπους οικισμούς της Δ.Ε. Ιστιαίας. Σύμφωνα με το Σχέδιο
Διαχείρισης των Λ.Α. του Υ.Δ. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, ο συγκεκριμένος ποταμός
εντάσσεται στην κατηγορία των μικρών πεδινών και ηµιορεινών ποταµών µε σχετικά
έντονη κλίση (>1,2 ‰) γεγονός που ενισχύει τα χειμαρρικά χαρακτηριστικά του.
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Εικόνα ΣΤ.3.1: Όρια Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (Υ.Π.Ε.Κ.Α.,
2013).
Αναφορικά με τα υπόγεια υδατικά συστήματα, η περιοχή μελέτης εντάσσεται στο
Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ιστιαίας - Λίμνης, το οποία καλύπτει έκταση 378km2. Η περιοχή
σχηματίζεται από μία παχιά ακολουθία νεογενών ιζημάτων και αποστραγγίζεται από πυκνό
δίκτυο υδατορεμάτων κυρίως προς τα βόρεια (Ξηροπόταμος, Βρύσας). Η αναπτυσσόμενη
υδροφορία του συγκεκριμένου συστήματος είναι κοκκώδης, μέσης δυναμικότητας, με
φρεάτια στην πεδινή περιοχή και επάλληλες υπό-πίεση στα τριτογενή ιζήματα. Η
τροφοδοσία της περιοχής πραγματοποιείται μέσω τεσσάρων διαφορετικών μηχανισμών: α)
την απευθείας κατείσδυση του μετεωρικού νερού, β) κατεισδύσεις νερού από τον
Ξηροπόταμο, γ) τις πολυάριθμες μικροπηγές που αναβλύζουν σε διάφορα υψόμετρα και σε
μικρότερο βαθμό από δ) πλευρικές μεταγγίσεις νερού από καρστικούς υδροφορείς κύρια
στα νότια και ΝΑ/κά περιθώρια της περιοχής. Η μέση ετήσια τροφοδοσία του συστήματος
είναι της τάξης των 35x106m3, ενώ οι απολήψεις σε ετήσια βάση εκτιμήθηκαν σε
25,4x106m3. Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (άνω του 90%) των απολήψεων
ύδατος από το συγκεκριμένο υπόγειο υδατικό σύστημα πραγματοποιείται για την κάλυψη
των αναγκών σε άρδευση.
Η εκφόρτιση του υπόγειου υδατικού συστήματος Ιστιαίας – Λίμνης γίνεται προς τη
θάλασσα, καθώς το σύστημα βρίσκεται σε υδραυλική επικοινωνία με αυτή. Ωστόσο, αξίζει
να σημειωθεί ότι δεν παρουσιάζεται έντονα το φαινόμενο της υφαλμύρωσης στις
παράκτιες περιοχές της περιοχής και αυτό οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξης αργιλικών
σχιστολίθων και μαργών στο νεογενές. Τέλος, στο σύστημα αυτό παρουσιάζεται σημαντικός
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αριθμός γεωτρήσεων (μερικές εκατοντάδες) κυρίως αρδευτικής χρήσης, ενώ καταγράφηκαν
78 από αυτές που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών σε ύδρευση.

ΣΤ.4. ΑΕΡΑΣ
Η έκλυση ατμοσφαιρικών ρύπων από την ανάπτυξη διαφόρων ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων είναι δυνατό να επηρεάσει τη σύσταση του αέρα σε μια περιοχή. Αυτό
εξαρτάται τόσο από την ποσότητα των ρύπων, όσο και από τη συγκέντρωση ή τη διάρκεια
εκπομπής τους, με αποτέλεσμα την αλλοίωση της δομής, της σύστασης και των
χαρακτηριστικών της ατμόσφαιρας. Οι αλλαγές αυτές είναι δυνατό να επιφέρουν αρνητικές
επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, στους ζωντανούς οργανισμούς και τα
οικοσυστήματα και να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις
του. Οι κυριότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα είναι το
διοξείδιο του θείου (SO2),το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), τα οξείδια του αζώτου (ΝΟ,
NO2), το όζον (O3), τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10–ΑΣ2,5), το βενζόλιο (C6H6) και ο
Μόλυβδος (Pb). Η θέσπιση ανώτατων ορίων των ατμοσφαιρικών ρύπων ξεκίνησε το 1996
με την Οδηγία 1996/62/ΕΚ για την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας του αέρα του
περιβάλλοντος (ΚΥΑ 3277/209/2000, ΦΕΚ 180/Β/17-2-2000), ενώ πιο πρόσφατη είναι η
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/50/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παράλληλα, σε εθνικό
επίπεδο πρόσφατα θεσμοθετήθηκε η ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε103 (ΦΕΚ 488Β΄/30-3-2011)
«Μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της οδηγίας 2008/50/ΕΚ».
Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν υφίστανται κάποιος σταθμός μέτρησης (από το
Υ.Π.Ε.Κ.Α.) της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενώ οι πιο κοντινοί στην περιοχή μελέτης είναι
εκείνοι του Βόλου και της Λάρισας. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αδυναμία ποσοτικοποίησης
των ατμοσφαιρικών ρύπων που εμφανίζονται στην περιοχή μελέτης. Ωστόσο, είναι δυνατό
να δοθεί μια ποιοτική εικόνα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης βάσει των χρήσεων γης που
αναπτύσσονται στη Δ.Ε. Ιστιαίας. Αναλογικά, λοιπόν, με την κατανομή των χρήσεων γης
συμμετέχουν στην εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται
στα αστικά κέντρα και τη γεωργική εκμετάλλευση. Σε μικρότερο βαθμό επηρεάζουν τη
σύσταση του αέρα σημειακές πηγές ρύπανσης όπως βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες,
καθώς δεν καταγράφεται σημαντικός αριθμός τους στην Δ.Ε. Ιστιαίας.
Σημαντική ποσότητα ρύπων (υδρογοναθράκων, οξειδίων του αζώτου και μονοξειδίου
του άνθρακα) παράγεται από την κίνηση τροχοφόρων οχημάτων και συνήθως οφείλεται
στην ατελή καύση του καυσίμου. Παράλληλα, παράγεται και διοξείδιο του άνθρακα ως
προϊόν πλήρους καύσης, το οποίο αν και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και
το περιβάλλον συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εκπομπές ατμοσφαιρικών
ρύπων παρατηρούνται, κυρίως την χειμερινή περίοδο, από τη θέρμανση των κτιρίων ειδικά
όταν ως υλικό καύσης χρησιμοποιείται το ξύλο. Οι εκπομπές ρύπων που
πραγματοποιούνται από τη γεωργική εκμετάλλευση αφορούν κυρίως τη ρίψη λιπασμάτων
και φυτοφαρμάκων σε αέρια μορφή. Τέλος, σημαντικά ενισχύεται η ρύπανση και από
επεισόδια πυρκαγιών, καθώς εκλύονται στην ατμόσφαιρα οξείδια του αζώτου, μεθάνιο και
μονοξείδιο του άνθρακα. Στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Ευβοίας σημαντικά επεισόδια
πυρκαγιών σημειώθηκαν το καλοκαίρι του 2007, ενώ το καλοκαίρι του 2014 εντοπίστηκαν
φαινόμενα πυρκαγιών στο τμήμα της Βόρειας Εύβοιας.
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ΣΤ.5. ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Η Δ.Ε. Ιστιαίας υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, η οποία ανήκει στην
κλιματική ζώνη Β. Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως εύκρατο, μέσο-μεσογειακό
(έντονο έως ασθενή).

ΣΤ.5.1. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Κατά τη χειμερινή περίοδο η θερμοκρασία στην περιοχή μελέτης πέφτει κάτω από το
μηδέν στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ το καλοκαίρι είναι ήπιο με λιγότερη ζέστη
σε σχέση με την κεντρική και Νότια Εύβοια. Προκειμένου να προσεγγιστεί η εναλλαγή της
θερμοκρασίας στην περιοχή μελέτης, επιλέχθηκαν τα κλιματικά δεδομένα της Ε.Μ.Υ. για το
Μετεωρολογικό Σταθμό Λαμίας, καθώς αποτελεί τον πλησιέστερο σταθμό στην περιοχή.
1ο Εξάμηνο

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

Ελάχιστη
Μηνιαία Θ
ερμοκρασί
α

3.5

3.9

5.9

9.3

13.8

18

Μέση
Μηνιαία Θ
ερμοκρασί
α

7.1

8

10.5

14.8

20.1

25.3

Μέγιστη
Μηνιαία Θ
ερμοκρασί
α

11.6

12.6

15.3

20

25.4

30.8

2ο Εξάμηνο

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

Ελάχιστη
Μηνιαία Θ
ερμοκρασί
α

19.7

19.1

16.2

12

7.9

4.7

Μέση
Μηνιαία Θ
ερμοκρασί
α

26.9

25.9

22.4

16.9

11.8

8.3

Μέγιστη
Μηνιαία Θ
ερμοκρασί
α

32.3

31.6

28.5

22.4

16.7

12.9
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Πίνακας ΣΤ.5.1.1: Δεδομένα μηνιαίας θερμοκρασίας Μετεωρολογικού Σταθμού Λαμίας
(«Τεχνική Οδηγία Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010, Κλιματικά Δεδομένα Ελληνικών
Περιοχών»).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα ΣΤ 5.1.1., η ελάχιστη μηνιαία θερμοκρασία (3,1ο C)
στην περιοχή εμφανίζεται τον μήνα Ιανουάριο, ενώ τον ίδιο μήνα παρουσιάζεται και η
χαμηλότερη μέση μηνιαία θερμοκρασία (7,1ο C). Η μέγιστη μέση μηνιαία θερμοκρασία είναι
27ο C και εμφανίζεται τον Ιούλιο. Οι μέγιστες μηνιαίες θερμοκρασίες στην περιοχή
ξεπερνούν τους 30ο C κατά τους θερινούς μήνες, γεγονός που αποδεικνύει το εύκρατο
κλίμα της περιοχής.

Διάγραμμα ΣΤ.5.1.1: Καμπύλες ελάχιστης, μέσης και μέγιστης μηνιαίας θερμοκρασίας
Μετεωρολογικού Σταθμού Λαμίας («Τεχνική Οδηγία Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010,
Κλιματικά Δεδομένα Ελληνικών Περιοχών»).

ΣΤ.5.2. ΥΓΡΑΣΙΑ
Όπως είναι γνωστό, στον ατμοσφαιρικό αέρα περιέχονται και υδρατμοί που
προέρχονται από την εξάτμιση υγρών επιφανειών, κυρίως των θαλασσών. Η παρουσία
αυτών των υδρατμών στον αέρα καλείται υγρασία. Στην συγκεκριμένη μελέτη ως υγρασία
θεωρείται η σχετική υγρασία του αέρα, η οποία αναφέρεται σε μια ορισμένη χρονική
στιγμή και εκφράζεται με το λόγο της απόλυτης υγρασίας προς τη μέγιστη δυνατή υγρασία.
Συνεπώς, η σχετική υγρασία αναφέρεται στην υγρασία κορεσμού σε μία δεδομένη
θερμοκρασία. Και στην περίπτωση της υγρασία, τα στοιχεία λαμβάνονται από τον Μ.Σ.
Λαμίας λόγω της εγγύτητας του με την περιοχή μελέτης και παρουσιάζονται στον Πίνακα ΣΤ
5.2.1.
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1ο Εξάμηνο

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

Μέση
μηνιαία
σχετική
υγρασία

76.6

74.4

70.8

64.6

59.1

49.7

2ο Εξάμηνο

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

Μέση
μηνιαία
σχετική
υγρασία

50.1

54.5

60.1

70.5

75.8

77.1

2015

Πίνακας ΣΤ.5.2.1: Δεδομένα μέσης μηνιαίας σχετικής υγρασίας (%) Μ.Σ. Λαμίας
(«Τεχνική Οδηγία Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010, Κλιματικά Δεδομένα Ελληνικών
Περιοχών»).
Παρατηρώντας τη σχετική υγρασία για κάθε μήνα διαπιστώνεται ότι η μέγιστη τιμή της
καταγράφεται τον μήνα Δεκέμβριο (76,6 %), ενώ η χαμηλότερη τιμή τον μήνα Ιούνιο (49,7
%). Η τιμή της μέσης ετήσιας σχετικής υγρασίας στην περιοχή μελέτης προκύπτει ως ο
μέσος όρος των ανωτέρω τιμών και είναι ίση με 65,27 %.

Διάγραμμα ΣΤ.5.2.1: Καμπύλη μέσης μηνιαίας σχετικής υγρασίας Μ.Σ. Λαμίας («Τεχνική
Οδηγία Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010, Κλιματικά Δεδομένα Ελληνικών Περιοχών»).
Σύμφωνα με το ανωτέρω διάγραμμα, παρατηρείται μία σταθερότητα της μέσης
σχετικής υγρασίας κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ από την άνοιξη και μετά εμφανίζεται
ένα κοίλο με χαμηλότερες τιμές κατά τους θερινούς μήνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις
φυτικές καλλιέργειες της περιοχής κρίνονται δυσμενείς οι συνθήκες που παρατηρούνται
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε»

Δ. Γούναρη 9-11, T.Κ. 26221 Πάτρα, Τηλ.: 2610621778, Fax: 2610622030, e-mail: stgc@tee.gr, www.chondros.gr

67

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Ιστιαίας Π.Ε. Ευβοίας

2015

κατά τους θερινούς μήνες, καθώς συνδυάζονται υψηλές θερμοκρασίες με χαμηλά επίπεδα
υγρασίας.

ΣΤ.5.3. ΑΝΕΜΟΙ
Αναφορικά με τους ανέμους, κατά τους χειμερινούς μήνες επικρατούν βορειοδυτικοί,
οι οποίοι πνέουν κυρίως την περίοδο από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο, ενώ κατά τους θερινούς
επικρατούν ανατολικοί άνεμοι. Στα παράλια του Βόρειου Ευβοϊκού Κόλπου οι άνεμοι είναι
ηπιότεροι σε σχέση με τα παράλια του Αιγαίου, γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη του
παραθαλάσσιου τουρισμού.
Μέση Μηνιαία Διεύθυνση
Ανέμων

Μέση Μηνιαία Ένταση
Ανέμων

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΒΔ

5.3

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΒΔ

5.5

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΒΔ

5.8

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΒΔ

6.3

ΜΑΪΟΣ

Α

6.3

ΙΟΥΝΙΟΣ

Α

6.6

ΙΟΥΛΙΟΣ

Α

6.3

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Α

5.8

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Α

5.2

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΒΔ

4.8

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΒΔ

4.6

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΒΔ
5.1
Πίνακας ΣΤ.5.3.1: Δεδομένα μέσης μηνιαίας διεύθυνσης και έντασης ανέμων Μ.Σ.
Λαμίας25.
Ακόμη, στο Διάγραμμα ΣΤ.5.3.1. παριστάνεται η συχνότητα που εμφανίζεται κάθε
άνεμος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού Λαμίας για την περίοδο
1970-1990. Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία προκύπτει ότι η επικρατούσες
διευθύνσεις των ανέμων είναι η βορειοδυτική με συχνότητα 20,4%, η ανατολική με 17,8%,
η νοτιοανατολική με 16,8% και η δυτική με 12,9%. Οι υπόλοιπες κατευθύνσεις ανέμου
εμφανίζουν σαφώς μικρότερη συχνότητα (έως και 18 ποσοστιαίες μονάδες) από τις
προαναφερθείσες.

25

http://www.hnms.gr/hnms/greek/climatology/climatology_region_diagrams_
html?dr_city=Lamia ( προσβάσιμο 17/9/2014)
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Διάγραμμα ΣΤ.5.3.1: Διεύθυνση και σχετική συχνότητα ανέμου, Μ.Σ. Λαμίας (ENVECO
Α.Ε., 2013)

ΣΤ.5.4. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ
Με βάση τα στοιχεία της Ε.Μ.Υ., οι μήνες που παρουσιάζουν τις περισσότερες
βροχοπτώσεις είναι οι Δεκέμβριος, Νοέμβριος, Μάιος και Οκτώβριος, ενώ κατά τους μήνες
του Σεπτεμβρίου, Ιουλίου και Αυγούστου παρατηρείται το ελάχιστο επίπεδο
βροχοπτώσεων στην περιοχή.
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Πίνακας ΣΤ.5.4.1: Δεδομένα ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων Μ.Σ. Λαμίας26.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στον Πίνακα ΣΤ.5.4.1., οι περισσότερες
ημέρες υετού καταγράφονται τους μήνες Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου και Μαρτίου, ενώ οι
λιγότερες κατά τους θερινούς μήνες με τις χαμηλότερες τιμές να εμφανίζονται τον μήνα
Αύγουστο. Όσον αφορά τις χιονοπτώσεις, αυτές κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα,
συνολικά 6,6 ημέρες το έτος, και παρατηρούνται από τον μήνα Νοέμβριο έως και τον
Μάρτιο.
Σύμφωνα με τα βροχομετρικά στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας η κατανομή των
βροχοπτώσεων στην περιοχή μελέτης είναι ανομοιόμορφη εμφανίζοντας μεγαλύτερες τιμές
στις ορεινές περιοχές και μικρότερες τιμές στις πεδινές περιοχές. Το μέσο ύψος
βροχοπτώσεων (για την περίοδο 1995-1999) που κατεγράφη στον βροχομετρικό σταθμό
Ιστιαίας (υψόμετρο 266μ.) από τον Σεπτέμβριο του 2008, ισούται με 710mm.

Διάγραμμα ΣΤ.5.4.1: Μέσα μηνιαία ύψη βροχής και αριθμός ημερών, Μ.Σ. Λαμίας
(ENVECO Α.Ε., 2013)

ΣΤ.6. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Η πληθυσμιακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στα στοιχεία του υπό εκπόνηση
Γ.Π.Σ. και πραγματοποιείται σχετικά με τον πραγματικό πληθυσμό (αριθμός ατόμων που
βρέθηκαν παρόντες κατά την ημέρα της απογραφής) και όχι το μόνιμο πληθυσμό (αριθμός
ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην προς εξέταση περιοχή). Αυτό συμβαίνει
για να είναι εφικτή η σύγκριση των αποτελεσμάτων με προηγούμενες δεκαετίες, καθώς η
καταγραφή του μόνιμου πληθυσμού από την Ε.Σ.Υ.Ε. ξεκίνησε το 2001. Για τη σύγκριση των
πληθυσμιακών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. για τα έτη απογραφών
1961, 1971, 1981, 1991 και 2001.
26

http://www.hnms.gr/hnms/greek/climatology/climatology_region_diagrams_
html?dr_city=Lamia ( προσβάσιμο 17/9/2014)
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Με βάση τα πληθυσμιακά στοιχεία που κατέγραψε η ΕΣΥΕ το 2001, ο πληθυσμός της
Δ.Ε. Ιστιαίας ανέρχεται σε 7.353 κατοίκους αποτελώντας το 3,42% του συνολικού
πληθυσμού της Π.Ε. Εύβοιας και το 32,36% του συνολικού πληθυσμού της Επαρχίας
Ιστιαίας. Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία που παρατίθενται στον Πίνακα ΣΤ.6.1., η
μεταβολή του πληθυσμού της Δ.Ε. Ιστιαίας κατά την εξεταζόμενη περίοδο (΄61-΄01) έχει
αρνητικό πρόσημο σε όλες τις δεκαετίες. Συγκεκριμένα, τη δεκαετία ΄61-΄71 και ΄71-΄81 η
πληθυσμιακή μείωση ήταν της τάξης του 9%, ενώ τις επόμενες δεκαετίες ΄81-΄91 και ΄91-΄01
η πληθυσμιακή μείωση έπεσε σε ποσοστό κάτω από 5%. Στην πληθυσμιακή μεταβολή της
εξεταζόμενης περιόδου (συνολικά από το 1961 έως το 2001) συμμετέχουν με αρνητικό
πρόσημο όλες ανεξαιρέτως οι Τ.Κ. της Δ.Ε. Ιστιαίας, ενώ στην απογραφή πληθυσμού το
2001 σε αρκετές από τις Τ.Κ. ο πληθυσμός φαίνεται να πέφτει κάτω από το μισό του
αντίστοιχου το 1961. Η μείωση αυτή σημειώθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό στις ορεινές και
απομακρυσμένες από το αστικό κέντρο της Ιστιαίας Τοπικές Κοινότητες, ενώ η μικρότερη
μείωση του πληθυσμού παρατηρήθηκε στην Δημοτική Κοινότητα της Ιστιαίας.
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Πίνακας ΣΤ.6.1.: Εξέλιξη και τάσεις πραγματικού πληθυσμού Δ.Ε. Ιστιαίας (Πηγές: Απογραφές πληθυσμού ΕΣΥΕ 1961, 1971, 1981, 1991,
2001).
* Ο πληθυσμός του οικισμού της Ιστιαίας για το 1961 συμπεριλαμβάνει τον αριθμό των κατοίκων του οικισμού Άγιου Παντελεήμονα που εμφανίζεται μόνο στην απογραφή
του 1961.
Ο πληθυσμός της Επαρχίας Ιστιαίας για το 2001 προέκυψε από την άθροιση των πληθυσμών των Δ.Ε. Ιστιαίας, Αιδηψού, Αρτεμισίου, Ωρεών και Λιχάδος.
Για το 2011 έχει καταγραφεί ο μόνιμος πληθυσμός γι αυτό και δεν μπορεί να υπολογιστεί η μεταβολή του πληθυσμού 2001-2011.
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Αναφορικά με την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της Δ.Ε. Ιστιαίας χρησιμοποιούνται τα
δεδομένα των απογραφών των ετών 1991 και 2001, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα ακόμη
νεότερα στοιχεία. Κατά την απογραφή του 2001 (Διάγραμμα ΣΤ.6.2.), το υψηλότερο ποσοστό
κατέχουν οι ηλικίες 45-64 ετών (30,30%), ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 15-29 και 65+ (με
ποσοστά 18,91% και 18,87%, αντίστοιχα), ενώ οι ηλικίες των 30-44 και 0-14 παρουσιάζουν τα
χαμηλότερα ποσοστά επί του συνόλου του πληθυσμού (16,21% και 15,71% αντίστοιχα).

Διάγραμμα ΣΤ.6.1: Ηλικιακή διάρθρωση πληθυσμού το 1991 στην Δ.Ε. Ιστιαίας και την
Π.Ε. Ευβοίας (Ε.Σ.Υ.Ε.)
Συγκρίνοντας την ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού για το 1991 μεταξύ της Δ.Ε. Ιστιαίας
και της Π.Ε. Ευβοίας παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση στα ακραία ηλικιακά στρώματα 014 και 65+. Έτσι, ενώ στη Δ.Ε. Ιστιαίας οι ηλικίες από 65 και άνω καταλαμβάνουν την 3η θέση της
κατάταξης, στην Π.Ε. Εύβοιας την ίδια θέση καταλαμβάνουν οι ηλικίες 0-14 (20,49%), ενώ ισχύει
το αντίστροφο, δηλαδή οι νεότερες ηλικίες της Δ.Ε. Ιστιαίας καταλαμβάνουν την τελευταία θέση
της κατάταξης, θέση η οποία σε επίπεδο Π.Ε. καταλαμβάνεται από τις μεγαλύτερες ηλικίες 65+.
Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι ο πληθυσμός της Π.Ε. είναι σε γενικές γραμμές νεότερος από
αυτόν της Δ.Ε.

Διάγραμμα ΣΤ.6.2: Ηλικιακή διάρθρωση πληθυσμού το 2001 στην Δ.Ε. Ιστιαίας και την
Π.Ε. Ευβοίας (Ε.Σ.Υ.Ε.)
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Κατά την δεκαετία 1991-2001 σημειώθηκε μείωση των ποσοστών των ηλικιακών
κατηγοριών 0-14 ετών, 15-29 ετών και 45-64 ετών στο σύνολο του πληθυσμού της Δ.Ε. Ιστιαίας
και αύξηση των ηλικιών 30-44 και 65+. Συγκεκριμένα τα άτομα με ηλικίες 65+ αυξήθηκαν
σημαντικά με το ποσοστό τους επί του συνόλου να ανεβαίνει από την 3η θέση (18,87% το 1991)
στην 2η θέση (25,40% το 2001) και να υπολείπεται ελάχιστα της ηλικιακής ομάδα 45-64 (παρόλο
που αυτή σημειώνει μείωση από 30,30% σε 25,40%). Η ηλικιακή ομάδα 15-29 πέφτει το 2001
στην 4η θέση με ποσοστό 15,68%, ενώ οι νεότερες ηλικίες (0-14) παραμένουν στην τελευταία
θέση της κατάταξης με ακόμα μικρότερη αναλογία επί του συνόλου (13,97%) γεγονός που
υποδηλώνει μείωση των γεννήσεων. Οι γεννήσεις έχουν μειωθεί αναλογικά και σε επίπεδο Π.Ε.
και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση όπως φανερώνει η μείωση του ποσοστού του πληθυσμού 014 ετών από 20,49% το 1991 σε 15,52% το 2001. Το ηλικιακό στρώμα που βρίσκεται στο άλλο
άκρο της κατάταξης και αφορά στις ηλικίες 65+ σημειώνει και στην Π.Ε. αύξηση (από 14,57% σε
18,01%) μικρότερης όμως έκτασης από αυτή που παρατηρήθηκε στη Δ.Ε. Ιστιαίας.
Τα προαναφερθέντα συμπεράσματα για την γήρανση του πληθυσμού αποτυπώνονται και
στις τιμές του δείκτη γήρανσης, ο οποίος ισούται με τον λόγο των ατόμων ηλικίας 65+ προς τα
άτομα ηλικίας 0-14. Ο δείκτης γήρανσης του πληθυσμού στη Δ.Ε. Ιστιαίας το 1991 ήταν 1,20,
πολύ μεγαλύτερος του αντίστοιχου δείκτη γήρανσης του πληθυσμού της Π.Ε. Εύβοιας που
κυμαινόταν στο 0,71. Το 2001 ο δείκτης γήρανσης στην Π.Ε. αυξήθηκε σημαντικά στο 1,16 αλλά
παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο δείκτη γήρανσης του πληθυσμού της Δ.Ε.
που ανέβηκε στο 1,78. Τόσο λοιπόν σε επίπεδο Δ.Ε. όσο και σε επίπεδο Π.Ε. παρατηρείται
μείωση στο ρυθμό φυσικής ανανέωσης του πληθυσμού, η οποία είναι αρκετά εντονότερη στη
Δ.Ε.

Διάγραμμα ΣΤ.6.3: Πυραμίδα ηλικιών των κατοίκων της Δ.Ε. Ιστιαίας. (Ε.Σ.Υ.Ε.,
απογραφή 2001)
Σχετικά με την κατανομή των φύλων και σύμφωνα με την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε. 2001 οι
γυναίκες στη Δ.Ε. Ιστιαίας υπερτερούν ελαφρώς των αντρών με ποσοστό 50,59% έναντι 49,41%
αντίστοιχα. Σύμφωνα με την πυραμίδα ηλικιών (Διάγραμμα ΣΤ.6.3.) που σχηματοποιεί την
ηλικιακή κατανομή των φύλων του πληθυσμού της Δ.Ε. Ιστιαίας για το 2001 παρατηρείται
μεγαλύτερη διόγκωση στις ηλικίες 65+ για τις γυναίκες και στις ηλικίες 45-64 ετών για τους
άντρες. Οι νεαρές ηλικίες έως 29 ετών είναι ελαφρά πολυπληθέστερες στους άντρες από ότι στις
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γυναίκες, οι οποίες υπερτερούν αντίστοιχα στις ηλικίες 45 και άνω. Η βάση της πυραμίδας δεν
είναι αρκετά φαρδιά γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν σημειώνονται πολλές νέες γεννήσεις και
ότι στο μέλλον δεν θα αντικατασταθούν σε σημαντικό βαθμό οι αναπαραγωγικές ηλικίες από
νέες. Τέλος, το πάνω μέρος της πυραμίδας είναι πιο εκτεταμένο από αυτό της βάσης γεγονός
που φανερώνει μικρή θνησιμότητα και επιβεβαιώνει τις προαναφερθείσες και διαφαινόμενες
από όλα τα στοιχεία τάσεις γήρανσης του πληθυσμού της Δ.Ε. Ιστιαίας.
Η μείωση του πληθυσμού από το 1991 έως το 2001 που σημειώθηκε παραπάνω
αποτυπώνεται και στα νοικοκυριά της περιοχής μελέτης με εξαίρεση τις κεντρικές Τ.Κ. Ιστιαίας
και Καμαρίων στις οποίες σημειώθηκε μικρή πληθυσμιακή αύξηση. Η πληθυσμιακή μείωση που
σημειώθηκε τη δεκαετία 1991-2001 στις υπόλοιπες Τ.Κ. συνάδει με την μείωση στον συνολικό
αριθμό των νοικοκυριών και των μελών τους. Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι ο νέος πληθυσμός που
δύναται να δώσει νέες γεννήσεις εγκαταλείπει τις αγροτικές περιοχές της Δ.Ε. Ιστιαίας. Παρόμοια
εικόνα παρουσιάζει και η Π.Ε. Εύβοιας, όπου επίσης μειώθηκε ο μέσος όρος των μελών που
απαρτίζουν ένα νοικοκυριό με ρυθμό ωστόσο μικρότερο από αυτόν της Δ.Ε. Ιστιαίας (απόλυτη
ποσοστιαία μεταβολή τη δεκαετία 1991-2001 6,92% στην Π.Ε. και 8,67% στη Δ.Ε.). Σημειώνεται
ότι αν και η Δ.Ε. Ιστιαίας αποτελεί την 9η πολυπληθέστερη Δ.Ε. της Π.Ε. Ευβοίας, ωστόσο
κατατάσσεται στην 22η θέση σε σχέση με τον δείκτη μελών/νοικοκυριό, καθώς οι περισσότερες
οικογένειες στη Δ.Ε. Ιστιαίας έχουν ένα ή καθόλου παιδιά.
Το σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Δ.Ε. Ιστιαίας ανερχόταν το 1991 σε
41,56% επί του συνόλου οικονομικά ενεργού και μη ενεργού, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός
πληθυσμός αποτελούσε το 58,44% αντίστοιχα. Τα παραπάνω ποσοστά προσεγγίζουν σε μεγάλο
βαθμό τα αντίστοιχα ποσοστά του οικονομικά ενεργού και μη ενεργού πληθυσμού της Π.Ε.
Εύβοιας συνολικά ( 41,07% και 58,93% αντίστοιχα). Από τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό στη
Δ.Ε. Ιστιαίας οι απασχολούμενοι ανέρχονταν σε 91,29%, ενώ οι άνεργοι σε 8,71%. Είναι, λοιπόν,
ελαφρώς καλύτερα από τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο Π.Ε. δεδομένου ότι το ποσοστό
ανεργίας στην Π.Ε. ανέρχεται σε 9,78% κα οι απασχολούμενοι σε 90,22%.
Στο επίπεδο της Δ.Ε. Ιστιαίας έτσι η αναλογία των οικονομικά ενεργών και των μη ενεργών
το 2001 (43,39% και 56,61% αντίστοιχα) μεταβλήθηκε ελάχιστα από την αντίστοιχη του 1991.
Σχετικά με την ανεργία σημειώθηκε μικρή αύξηση σε επίπεδο Δ.Ε. (από 8,71% σε 10,87%), η
οποία ωστόσο ήταν μεγαλύτερη σε επίπεδο Δ.Κ. (από 6,02% σε 10.86%). Εξετάζοντας την Π.Ε. η
ανεργία το 2001 είναι υψηλότερη (11,40%) από αυτή στη Δ.Ε. Ιστιαίας, ενώ κατά τη δεκαετία
1991-2001 σημείωσε μικρότερη αύξηση (από 9,78% σε 11,40%).

ΣΤ.7. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
Η κατάσταση του περιβάλλοντος επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ανθρώπινη υγεία.
Συνεπώς, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος,
ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και να αποτρέπονται δυσμενείς
περιβαλλοντικές επιδράσεις στη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Σύμφωνα με το Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που Απειλούν την Υγεία
(2008-2012) οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που μπορούν να τροποποιηθούν με
βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις, με στόχο την ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων στην υγεία είναι οι εξής:
 Μόλυνση/ ρύπανση του αέρα, νερού ή εδάφους με βιολογικούς ή χημικούς παράγοντες.
 Υπεριώδης και ιονίζουσα ακτινοβολία.
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 Θόρυβος, ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
 Εργασιακοί κίνδυνοι
 Οικοδομημένα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών, τρόπων χρήσης
γης, δρόμων.
 Γεωργικές μέθοδοι, τρόποι άρδευσης.
 Αλλαγές κλίματος ανθρωπογενούς προέλευσης, αλλαγή του οικοσυστήματος.
 Συμπεριφορές συσχετιζόμενες με τη διαθεσιμότητα του ασφαλούς νερού και
εγκαταστάσεων υγιεινής και αποχέτευσης, όπως το πλύσιμο των χεριών και η
επιμόλυνση της τροφής με μη ασφαλές νερό ή ακάθαρτα χέρια.
Προκειμένου να καταστεί εφικτή η ενσωμάτωση των προβληματισμών της σχέσης της
υγείας με το ευρύτερο φυσικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον διατυπώθηκαν λειτουργικά
πρότυπα/μοντέλα, που εντάσσονται στο πλαίσιο ενός οικολογικού τρόπου κατανόησης της
υγείας. Στην Εικόνα ΣΤ.7.1. παρουσιάζονται δύο από τις προσεγγίσεις αυτές, που εμπεριέχουν
την έννοια της αειφορίας και της βιωσιμότητας ως προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Εικόνα ΣΤ.7.1: Μοντέλα περιβάλλοντος υγείας. (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την
Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που Απειλούν την Υγεία, 2008-2012)
Αναφορικά με τα ανωτέρω διαγράμματα, μπορεί κανείς να συμπεράνει τη σημαντικότητα
του πολεοδομικού σχεδιασμού ως προς τη δημόσια υγεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού
αποτελεί η εφαρμογή δικτύων βιώσιμης κινητικότητας (πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, κ.α.),
καθώς συντελεί στη μείωση αερίων ρύπων με άμεση συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας της
ατμόσφαιρας και έμμεση τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Ακόμη, λαμβάνοντας υπόψη τις
θετικές οικονομικές συνέπειες ενός Γ.Π.Σ., που μπορεί να οφείλονται στη βελτίωση της
αποδοτικότητας του παραγωγικού μοντέλου μέσω της οργάνωσης χρήσεων γης, είναι εξίσου
εφικτή η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και κατά συνέπεια, των συνθηκών του τομέα της
περίθαλψης. Παράλληλα, η πρόταση από το Γ.Π.Σ. μέτρων για την πυρασφάλεια και
πυροπροστασία των οικισμών είναι δυνατό να οδηγήσει στην αποφυγή εμφάνισης φαινομένων
πυρκαγιών μεγάλης έκτασης και κατ’ επέκταση τη μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων
επιβλαβών για την υγεία.
Από τα παραπάνω, ενισχύεται ακόμη περισσότερο η θεώρηση του Γ.Π.Σ. ως εργαλείο
ρύθμισης των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, με σκοπό και την προστασία της δημόσιας
υγείας. Αναφορικά με τις υποδομές υγείας, σήμερα, οι κάτοικοι της Δ.Ε. Ιστιαίας για την
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αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων, εξυπηρετούνται από το Κέντρο Υγείας στο αστικό κέντρο
της Ιστιαίας.

ΣΤ.8. ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα υλικά (με φυσική υπόσταση) περιουσιακά στοιχεία, όπως σπίτια, κτήματα, μηχανήματα,
εμπορεύματα κ.λπ. είναι στοιχεία των οποίων η αξία μπορεί να αποτιμηθεί, σε αντίθεση με
αυτήν των άυλων στοιχείων. Τα πιο συνήθη και συγκριτικά υψηλής αξίας περιουσιακά στοιχεία
στην περιοχή μελέτης είναι οι κατοικίες και τα καλλιεργούμενα κτήματα. Σύμφωνα με την
απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε. το 200127, στη Δ.Ε. Ιστιαίας καταγράφηκαν 4.145 κατοικίες, εκ των οποίων
οι 2.885 είναι κατοικούμενες (69,8%) και οι 1.246 κενές (30% περίπου).Η συντριπτική
πλειοψηφία των κατοικούμενων κατοικιών τόσο στην Δ.Ε. Ιστιαίας (2.621 σε σύνολο 4.131) είναι
κύριες, ενώ οι υπόλοιπες είναι κύριες με προσωρινή απουσία των νοικοκυριών.
Εντός της Δ.Ε. τα υψηλότερα ποσοστά κύριων κατοικιών απαντώνται στις Τοπικές
Κοινότητες Βουτά (99,30%), Γαλατσώνας (97,44%) και Καμαρίων (97,37%). Οι κενές κατοικίες
διακρίνονται σε εξοχικές ή δευτερεύουσες και σε αυτές που διατίθενται για ενοικίαση, πώληση ή
άλλη χρήση. Οι εξοχικές κενές κατοικίες είναι αναλογικά (στο σύνολο των κενών) λιγότερες στη
Δ.Ε. Ιστιαίας (67,82%) σε σχέση με την Π.Ε. Εύβοιας (77,08%). Παρόμοιο με το ποσοστό των
εξοχικών ή δευτερευουσών κατοικιών της Δ.Ε. είναι το αντίστοιχο ποσοστό στη Δ.Κ. Ιστιαίας
(61,49%), ενώ υψηλότερο είναι στις αγροτικές Τ.Κ. της Δ.Ε., λογικό δεδομένου του ότι αφενός οι
περισσότερες κατοικίες στους οικισμούς της Δ.Ε. είναι ιδιόκτητες, αφετέρου είναι συχνότερο οι
κάτοικοι των αστικών κέντρων να διατηρούν εξοχικές κατοικίες στους λοιπούς οικισμούς.
Αναφορικά με τον αριθμό των δωματίων, κατά την απογραφή του 1991 οι περισσότερες
κανονικές κατοικίες στις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Ιστιαίας είχαν 3 δωμάτια και άνω, με το
μεγαλύτερο ποσοστό να έχει 4 δωμάτια στην Δ.Κ. Ιστιαίας και στις Τ.Κ. Αβγαριάς, Μηλιών,
Καμαρίων και Κρυονερίτη και 5 και άνω δωμάτια στη Τ.Κ. Μηλιών (35,05%), στη Δ.Κ. Ιστιαίας
(27,63%) και στη Τ.Κ. Κρυονερίτη (27,45%). Τα ποσοστά των κατοικιών με 4 δωμάτια και άνω
αυξήθηκαν την επόμενη δεκαετία τόσο στην Δ.Ε. όσο και στην Π.Ε. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση
των κανονικών κατοικιών με 5 δωμάτια και άνω στη Δ.Ε. Ιστιαίας (από 25,44% σε 32,24%) στην
οποία συνεισφέρει περισσότερο η αντίστοιχη αύξηση που σημειώθηκε στην Δ.Κ. Ιστιαίας (από
27,63% σε 36,70%, οι κανονικές κατοικίες της Δ.Κ. Ιστιαίας αποτελούν το 72,02% των κανονικών
κατοικιών της Δ.Ε.).
Τέλος, με βάση τα στοιχεία της απογραφής της Ε.Σ.Υ.Ε. του 2000 για τον αριθμό των ορόφων
των κατοικιών της περιοχής μελέτης, η συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων της Δ.Ε. Ιστιαίας και
συγκεκριμένα το 76,89% αφορά σε ισόγεια κτίσματα με ή χωρίς υπόγειο, το 20,38% αφορά σε
διώροφα κτίσματα, το 2,53% σε τριώροφα κτίσματα και το 0,2% σε κτίσματα με 3 έως 5
ορόφους. Τα κτίρια με πάνω από δύο ορόφους εντοπίζονται στη Δ.Κ. Ιστιαίας, στο οποίο
απαντώνται επίσης τα περισσότερα από τα διώροφα κτίρια της Δ.Ε. (το 14,6% από το 20,38%).

Απογραφή Πληθυσμού της 17ης Μαρτίου 1991, Aπογραφή πληθυσμού της 18ης Mαρτίου 2001,
Απογραφή οικοδομών, κτιρίων της 1ης Δεκεμβρίου 2000.
27
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ΣΤ.9. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΣΤ.9.1. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ –ΜΝΗΜΕΙΑ
Σύμφωνα με πληροφορίες που συλλέχθηκαν από την ΙΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων, ο μόνος κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή της Δ.Ε. Ιστιαίας
είναι ο λόφος «Λαυρέντη» που βρίσκεται στα δυτικά του οικισμού των Μηλιών και παρουσιάζει
ενδείξεις κατοίκησης από τους κλασικούς έως τους βυζαντινούς χρόνους. Ωστόσο, στην περιοχή
μελέτης απαντάται σημαντικός αριθμός μνημείων που χρονολογούνται στους βυζαντινούς και
μεταβυζαντινούς χρόνους και είναι στην πλειοψηφία τους Ιεροί Ναοί ή τμήματα Ιερών Ναών.
Από αυτά, ο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του κέντρου της Ιστιαίας, και
κηρύχθηκε ως μνημείο με την υπ’ αρ. 6505/293 Υπουργική Απόφαση, (ΦΕΚ 126Β΄/11-2-1972).
Πρόκειται για μια τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική που συναντάται σπάνια στον Ευβοϊκό χώρο με
αγιογράφηση που χρονολογείται στα τέλη του 14ου με αρχές 15ου αιώνα και μικρό μέρος των
πρώτων τοιχογραφιών διασώζεται μέχρι σήμερα.

Εικόνα ΣΤ.9.1.1: Ιερός Ναός Αγ. Νικολάου. (Πηγή: ομάδα μελέτης του υπό εκπόνηση
Γ.Π.Σ.)
Αρκετοί από τους Ιερούς Ναούς της Δ.Ε. Ιστιαίας δεν έχουν κηρυχθεί ως μνημεία αλλά είναι
εντοπισμένες από την 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και προστατεύονται αυτοδίκαια
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Επιγραμματικά σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι εξής Ιεροί
Ναοί:
 Ο Ιερός Ναός του Γενέθλιου του Τιμίου Προδρόμου ή αλλιώς Ριγανά ή Κλείδονα που
βρίσκεται στο νότιο τμήμα της πόλης της Ιστιαίας και το παλαιότερο τμήμα του
χρονολογείται στην μεταβυζαντινή περίοδο.
 Ο Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού που χρονολογείται στο 1860 και
βρίσκεται στα Κοιμητήρια.
 Ο Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλης, έχει ρυθμό
μονόκλιτης τρουλλαίας βασιλικής και πιθανολογείται ότι χτίστηκε επί τουρκοκρατίας.
 Ο Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου κοντά στα Κοιμητήρια.
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 Στο κέντρο του οικισμού των Γαλατσάδων διασώζεται (από το 1803) πέτρινη βρύση που
κατασκευάστηκε επί τουρκοκρατίας και φέρει εντοιχισμένη λίθινη πλάκα με επιγραφή
στα αραβικά «Όποιος περνά και πίνει νερό να συγχωρεί τον μοναχογιό του Μουσταφά».
 Στον οικισμό των Γαλατσάδων διασώζονται θεμέλια του τούρκικου διοικητηρίου, τα
οποία ωστόσο αφενός δεν προσδιορίστηκαν χωρικά από την αρμόδια υπηρεσία
αφετέρου δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους από την μελετητική ομάδα.
 Στο βόρειο όριο του οικισμού της Αβγαριάς βρίσκεται ο μονόχωρος ναός της Αγίας
Παρασκευής που χρονολογείται στους μεταβυζαντινούς χρόνους.
Στον οικισμό των Καμαρίων διασώζονται απομεινάρια ενετικού πύργου στο λόφο
«Παλιόπυργο». Στην περιοχή (στο εσωτερικό του πύργου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5670/13-92012 επιστολή της 23ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) έχουν κατασκευαστεί κοινοτικές
δεξαμενές.

ΣΤ.9.2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Στην πόλη της Ιστιαίας έχουν χαρακτηρισθεί τρία κτίρια ως έργα τέχνης που χρήζουν ειδικής
κρατικής προστασίας σύμφωνα με τον Ν.1469/50, καθώς αποτελούν αξιόλογα και
αντιπροσωπευτικά δείγματα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τον
19ο αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα στην συγκεκριμένη περιοχή της Εύβοιας με αρμονικό
όγκο
και αξιόλογα επιμέρους στοιχεία. Σχετική υπουργική απόφαση (αρ.
ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/322/4821) δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 172Β΄/14-4-1986 και καθορίζει ως
προστατευόμενα τα εξής κτίρια:
 Το κτίριο που στέγαζε το παλιό Δημαρχείο της Ιστιαίας ιδιοκτησίας της Δ.Ε. Ιστιαίας στα
κεντρικά και βόρεια του οικισμού. Πρόκειται για ισόγειο, λιθόκτιστο και κεραμοσκεπές
κτίσμα με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διαμόρφωση όψεων σε αρχιτεκτονικά και
μορφολογικά στοιχεία
 Το κτίριο στην γωνία των οδών Αγγ. Γοβιού 11 και Δημάρχου Ιωάννου Αντωνίου,
ιδιοκτησίας Τσικρικά. Πρόκειται για διώροφο, λιθόκτιστο, κεραμοσκεπές κτίσμα που
ανοικοδομήθηκε τον περασμένο αιώνα.
 Το κτίριο στη οδό Αγγ. Γοβιού 9, ιδιοκτησίας Παναγιώτη Λίτσα που αποτελεί μαζί με το
προαναφερθέν γειτνιάζον οικοδόμημα ένα όμορφο κτιριακό σύνολο. Είναι επίσης
διώροφο, λιθόκτιστο και κεραμοσκεπές κτίσμα και χτίστηκε το 1890.
Σύμφωνα με την ίδια υπουργική απόφαση τρία κτίρια εντός της πόλης της Ιστιαίας έχουν
χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, καθώς αποτελούν σημαντικά στοιχεία της
πολεοδομικής εξέλιξης του χώρου και της αρχιτεκτονικής στην συγκεκριμένη γεωγραφική
περιοχή και είναι άμεσα συνδεδεμένα με την μνήμη των κατοίκων του οικισμού. Παράλληλα, ένα
ακόμη κτίριο έχει χαρακτηρισθεί ως έργο τέχνης. Αυτά είναι:
 Το κτίριο στην οδό 8ης Μαϊου ιδιοκτησίας Ευσταθίου Φαράντου με νεοκλασσικά
στοιχεία.
 Το κτίριο στην οδό Αγγ. Γοβιού 2, ιδιοκτησίας κληρονόμων Κων/νου Βέλτσου που είναι
επηρεασμένο από την τοπική λαϊκή αρχιτεκτονική και τον νεοκλασικισμό.
 Το κτίριο στην οδό 25ης Μαρτίου, ιδιοκτησίας Νικολάου Γιάγκου με ενδιαφέροντα
νεοκλασικά μορφολογικά στοιχεία.
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 Το διώροφο κτίσμα με νεοκλασσική διαμόρφωση ιδιοκτησίας Π. και Θ. Βούλγαρη και Σ.
Βασιλακοπούλου έχει χαρακτηρισθεί ως έργο τέχνης28.
Αξιόλογα κτίσματα νεοκλασικού τύπου εντοπίζονται και στον οικισμό των Καμαρίων, στα
νοτιοανατολικά της Ιστιαίας. Το σημαντικότερο είναι το νεοκλασικό κτίριο ιδιοκτησίας Αγγελή
Βλαχοθανάση και Αικατερίνης Γλύκου που βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, δίπλα στο
κοινοτικό κατάστημα και έχει χαρακτηριστεί (υπ’ αρ. Γ/2543/71854 υπουργική απόφαση - ΦΕΚ
1258Β΄/6-12-1980) ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τον
Ν.1469/50 γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Ακόμη, το κτίριο του παλιού
εργοστασίου Αλιπάστων29 (έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 1469/50 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων
τέχνης μεταγενέστερων του 1830» (ΦΕΚ 440Β΄/6-6-1989).
Τέλος, κρίνεται αναγκαίο να σημειωθεί ότι όλα τα ακίνητα παλαιότερα των 100 ετών και
μεταγενέστερα του 1830 διέπονται από τις διατάξεις περί προστασίας του άρθρου 6 παρ. 10 του
Ν.3028/02 ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν χαρακτηρισθεί με διοικητική πράξη ως
μνημεία. Οι εν λόγω διατάξεις απαγορεύουν κάθε ενέργεια που είναι δυνατόν να επιφέρει με
άμεσο ή έμμεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της μορφής τους.

ΣΤ.10 ΤΟΠΙΟ
Με βάση την «Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου», «Τοπίο» αποτελεί μία περιοχή, όπως
γίνεται αντιληπτή από ανθρώπους, του οποίου ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δράσης
και αλληλεπίδρασης των φυσικών και/ή ανθρώπινων παραγόντων. Η έννοια του τοπίου, λοιπόν,
περιλαμβάνει στοιχεία αναγνώσιμα, αντιληπτά, απομνημονεύσιμα και επισκέψιμα από τον
άνθρωπο. Ακόμη, η έννοια του τοπίου συμπεριλαμβάνει και τις οικιστικές περιοχές, στις οποίες
περιορίζεται η δυνατότητα παρεμβάσεων, κυρίως λόγω της «αδράνειας» του δομημένου
περιβάλλοντος. Σύμφωνα με ένα άλλο ορισμό, τοπίο είναι το σύνολο των μορφών, του μοτίβου,
των χρωμάτων, των ήχων, των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων όπως αυτά, αλληλεπιδρώντας
με τις γνωστικές και τις συναισθηματικές εμπειρίες του ανθρώπου, οδηγούν στην δημιουργία
ενός αισθήματος, εκτίμησης, απόλαυσης, ανάκλησης μνημών κ.α. από τη λήψη, αποτύπωση και
συνδυασμό των παραπάνω στοιχείων
Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι τα τοπία επηρεάζονται με μετασχηματισμό ή συχνότερα με
αισθητική αλλοίωσή τους από την άναρχη χωροθέτηση ανθρωπογενών (οικονομικών)
δραστηριοτήτων ή με την παράβαση των περιβαλλοντικών όρων που ορίζει η ελληνική
νομοθεσία. Συνεπώς, η περιβαλλοντική αποτίμηση και αξιολόγησή τους και η ενδεχόμενη
αξιοποίησή τους οφείλει να εξετάζει τόσο τη μικροκλίμακα των επιμέρους φυσικών
χαρακτηριστικών τους (π.χ. ρέματα, ζώνες παρόχθιας βλάστησης, λόφοι, πρόποδες κ.α.), όσο και
τη σχέση των κατοίκων της περιοχής με τον «χώρο» της περιοχής τους, τους κοινωνικούς και
πολιτιστικούς παράγοντες στοχεύοντας στην τήρηση της αρχής της αειφορίας των πόρων.
Η Δ.Ε. Ιστιαίας αποτελεί μια ημιορεινή περιοχή με ποικίλο ανάγλυφο που ξεκινά από τα 85μ.
περίπου υψόμετρο στις πεδινές εκτάσεις της και πλησιάζει τα 850μ. περίπου στην περιοχή του
Τελέθριου όρους. Έτσι, συνδυάζει την ήπια μορφολογία των πεδινών και παραθαλάσσιων
εκτάσεων με το πιο έντονο ορεινό και ημιορεινό ανάγλυφο με ομαλές όμως πλαγιές. Στην υψηλή
28

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1469/50 βάσει της υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/758/22341 απόφασης
(ΦΕΚ 420Β΄/31-5-1989).
29
Αναπαλαιωμένο συσκευαστήριο αλιευμάτων.
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αξία του τοπίου της περιοχής μελέτης συμβάλλουν οι υγρότοποι Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι, οι
οποίοι αποτελούν σπάνιας ομορφιάς τοπία και σημαντικής οικολογικής αξίας περιοχές και
συμπεριλαμβάνονται στους πέντε τύπους οικοτόπων (παράκτιες λιμνοθάλασσες, 1150) που
κρίνονται σπάνιοι και ευάλωτοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δράση του νερού εκεί
δημιουργεί της πανέμορφες παραλίες των νησιών, οι οποίες σε συνδυασμό με τις εκβολές του
ποταμού Ξηριά και την αμμώδη παραλία των Κανατάδικων δημιουργούν ένα ιδιαίτερο γραφικό
και ελκυστικό τοπίο. Σε απόσταση 800μ. από τον οικισμό των Κανατάδικων χωροθετείται το
υδροχαρές δάσος του Αγ. Νικολάου, το οποίο ενισχύει την ήδη υψηλή αισθητική αξία του
τοπίου. Τέλος, στα ημιορεινά τμήματα της περιοχής μελέτης καταγράφονται δασικές εκτάσεις με
πλούσια χλωρίδα και πανίδα, οι οποίες με την χρωματική εναλλαγή και την πληθώρα ρεμάτων
και χαραδρώσεων χαρίζουν υψηλή αισθητική στο τοπίο της περιοχής.

ΣΤ.11. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΣΤ.11.1. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Η κατάταξη του Εθνικού Οδικού Δικτύου έγινε σύμφωνα με την Απόφαση
ΔΜΕΟ/ε/Ο/1308/95 (ΦΕΚ 30Β΄/19-1-96), η οποία, εφαρμόζοντας τα κριτήρια των Π.Δ. 347/93 και
401/93, κατατάσσει τις Εθνικές Οδούς σε τρεις κατηγορίες, το Βασικό ή Πρωτεύον, το
Δευτερεύον και το Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Η Ε.Ο.77 «Χαλκίδα – Ν. Αρτάκη – Ψαχνά (μέσω
παράκαμψης) – Ιστιαία – Αιδηψός – Λουτρά Αιδηψού» ανήκει σύμφωνα με την εν λόγω
κατάταξη στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό δίκτυο. Διασχίζει εγκάρσια την Δημοτική Κοινότητα
Ιστιαίας και συνδέει την περιοχή μελέτης με τις όμορες δημοτικές ενότητες Ωρεών και
Αρτεμισίου. Από την περιοχή μελέτης διέρχονται επίσης τρεις κλάδοι του Επαρχιακού Οδικού
δικτύου οι οποίοι καθορίστηκαν με το ΦΕΚ 47Α΄/8-2-1956 και κατατάχθηκαν με το ΦΕΚ
293Β΄/17-4-1995 στο Δευτερεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο της χώρας. Αυτές είναι:
 Η Επαρχιακή Οδός με αρ. 25 «Ροβιές – Ιστιαία – Κανατάδικα δια Κυπαρισσίου, Βουτά
και Καμαρίων»
 Η Επαρχιακή Οδός με αρ. 26 «Καμάρια – Κρυονερίτη – Μαρούλι δια Μονοκαρυάς»
 Η Επαρχιακή Οδός με αρ. 27 «Ωρεοί – Γαλατσάδες – Κυπαρίσσι δια Ταξιάρχου και
Καστανιωτίσσας» (ΦΕΚ 47Α΄/8-2-1956)
Λίγο έξω από την Ιστιαία ξεκινά οδικός άξονας που συνδέει την Εθνική Οδό με αρ. 77 με
τους οικισμούς της Αβγαριάς και της Γαλατσώνας και χαρακτηρίστηκε με την υπ’ αρ. 3904/15-62009 Απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 324ΑΑΠ/8-7-2009) ως Δημοτική Οδός. Η σύνδεση μεταξύ των
υπολοίπων οικισμών πραγματοποιείται με ασφαλτοστρωμένες οδούς, με εξαίρεση εκείνες που
βρίσκονται κοντά στον Ξηροπόταμο και είναι χωμάτινες.

ΣΤ.11.2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Οι οικισμοί εντός της Δ.Ε. Ιστιαίας τροφοδοτούνται από ηλεκτρικό ρεύμα μέσης τάσης, ενώ
στο νοτιοανατολικό τμήμα της περιοχής μελέτης (νότια των οικισμών Κοκκινομηλιάς και Βουτά)
διέρχεται γραμμή του δικτύου υψηλής τάσης. Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 342/18-1-2013 έγγραφο
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της ΑΔΜΗΕ πρόκειται για την γραμμή μεταφοράς 150Kv Μαντούδι – Αιδηψός (ΜΑ) και από την
υπό μελέτη Δ.Ε. διέρχονται 37 πυλώνες.
Σχετικά με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, η περιοχή μελέτης καλύπτεται από δίκτυο του ΟΤΕ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 521/1721092/27-9-2012 επιστολή του Τμήματος
Τεχνικών Λειτουργιών Πεδίου Εύβοιας του ΟΤΕ και τα συνημμένα υπόβαθρα οι οικισμοί της
Αβγαριάς, του Κυπαρισσίου, των Γαλατσάδων, των Καματριάδων, της Γαλατσώνας, της
Κοκκινομηλιάς, του Κρυονερίτη και της Σήμιας εξυπηρετούνται από εναέριο τηλεπικοινωνιακό
δίκτυο και οι οικισμοί του Βουτά και των Κανατάδικων εξυπηρετούνται από υπόγειο
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Η Ιστιαία, ο Άγιος Παντελεήμων, ο Άγιος Γεώργιος, τα Καμάρια, οι
Μηλιές, η Μονοκαρυά, η Κάτω Μονοκαρυά, το Νεοχώρι και η Νέα Σινασός εξυπηρετούνται και
από υπόγειο και από εναέριο δίκτυο.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η ευρύτερη περιοχή της Β. Εύβοιας δεν έχει
συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού αερίου.

ΣΤ.11.3. ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Όσον αφορά την ύδρευση των οικισμών της περιοχής μελέτης, κάθε Τοπική Κοινότητα
υδρεύεται από ξεχωριστή δεξαμενή που τροφοδοτείται είτε από πηγή, είτε από γεώτρηση. Αξίζει
να σημειωθεί ότι οι οικισμοί του Νεοχωρίου, του Αγίου Παντελεήμονα, του Αγίου Γεωργίου και
των Κανατάδικων τροφοδοτούνται με πόσιμο νερό από το σύστημα υδροδότησης της πόλης της
Ιστιαίας. Κρίσιμο θεωρείται το γεγονός ότι οι αγωγοί ύδρευσης που εξυπηρετούν την παλιά πόλη
της Ιστιαίας (κεντρικός πυρήνας) είναι κατασκευασμένοι από μαντέμι και πρέπει να
αντικατασταθούν από νέους πλαστικούς. Αντικατάστασης χρήζουν και ορισμένα τμήματα του
δικτύου εντός της πόλης, καθώς και αγωγοί μέσα στους οικισμούς του Αγίου Γεωργίου και του
Αγίου Παντελεήμονα που είναι κατασκευασμένοι από αμίαντο.
Αναφορικά με την αποχέτευση της περιοχής μελέτης σημειώνεται ότι τόσο η πόλη της
Ιστιαίας, όσο και οι λοιποί οικισμοί της Δ.Ε. δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο αλλά
εξυπηρετούνται από απορροφητικούς βόθρους, ενώ η διάθεση των λυμάτων γίνεται στα
πλησιέστερα ρέματα. Η πλησιέστερη Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού χωροθετείται στην
όμορη Δημοτική Ενότητα Αρτεμισίου, στη δυτική όχθη του Ξηροπόταμου και σε απόσταση 500
περίπου μέτρων από το βόρειο όριο της περιοχής μελέτης. Η αποχέτευση των ομβρίων υδάτων
γίνεται στον οικισμό της Ιστιαίας από χωριστικό εσωτερικό δίκτυο, το οποίο βρίσκεται σε καλή
κατάσταση και καταλήγει, επίσης, στα ρέματα της περιοχής. Στους λοιπούς οικισμούς της
περιοχής μελέτης δεν έχει κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

ΣΤ.11.4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Στο σύνορο της Δ.Κ. Ιστιαίας και της Τ.Κ. Αβγαριάς λειτουργεί εδώ και τρία χρόνια περίπου
εγκατάσταση ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) που εξυπηρετεί τους
Καλλικράτειους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης– Αγίας Άννας. Φορέας
Λειτουργίας της εγκατάστασης είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης ΧΥΤΑ Βόρειας Διαχειριστικής
Ενότητας Νομού Εύβοιας. Η διάθεση των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ πραγματοποιείται με
δημοτικά οχήματα, ενώ τον τελευταίο καιρό γίνονται προσπάθειες για την κατασκευή σταθμών
μεταφόρτωσης με σκοπό την μείωση του κόστους μεταφοράς. Ενέργειες πραγματοποιούνται και
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για την δημιουργία κατάλληλου χώρου που θα υποδέχεται τα μεγάλου όγκου στερεά απόβλητα
(μπάζα).

ΣΤ.11.5. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας εξυπηρετείται από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία Ιστιαίας που βρίσκεται μέσα στην πόλη και συγκεκριμένα στο ανατολικό όριό της
δίπλα στον χείμαρρο Ξηριά. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 143/15-1-2013 επιστολή της εν λόγω
υπηρεσίας, στους οικισμούς της περιοχής μελέτης εντοπίζονται συνολικά τριάντα (30) σημεία
υδροληψίας με τα εξής χαρακτηριστικά:
 5 υπέργειοι κρουνοί με σπείρωμα που συνδέονται με δίκτυο εντός του οικισμού της
Ιστιαίας (στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιστιαίας, νότια από τα ΚΤΕΛ, στην έξοδο προς Αιδηψό
πίσω από βενζινάδικο, στη διασταύρωση προς την Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου και στις
εργατικές κατοικίες.
 4 κρουνοί με τα ίδια χαρακτηριστικά στις Εργατικές κατοικίες, στην Πυροσβεστική
υπηρεσία Ιστιαίας, στα Κανατάδικα και στην έξοδο προς Βουτά πριν τα Καμάρια
(βενζινάδικο).
 υπάρχει κατεστραμμένος πυροσβεστικός κρουνός στην Οδό 25ης Μαρτίου.
 12 κρουνοί με σπείρωμα που συνδέονται με δίκτυο (στην Μονοκαρυά, στην είσοδο από
την Ιστιαία, στις Μηλιές στην είσοδο από Ιστιαία, στον Κρυονερίτη στην πλατεία, στον
Βουτά στην είσοδο από Ιστιαία και στο δρόμο κάτω από την Πλατεία, στη Σίμια στην
είσοδο από Ιστιαία, στα Καμάρια στην πλατεία, στις Καματριάδες στην είσοδο από
Ιστιαία, στις Γαλατσάδες στην έξοδο προς Ιστιαία, στη Νέα Σινασό εντός του προαυλίου
της Εκκλησίας, στη Γαλατσώνα και στην Αβγαριά).
 Προβληματικοί κρουνοί (στον Κρυονερίτη κάτω από την Εκκλησία και στην Κοκκινομηλιά
στην έξοδο από Ιστιαία).
 4 υδατοδεξαμενές με STORTZ στις Μηλιές στην έξοδο προς Κρυονερίτη.
υδατοδεξαμενή με κρουνό με σπείρωμα στην Γαλατσώνα.

ΣΤ.12. ΠΙΘΑΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
Η Δ.Ε. Ιστιαίας περιλαμβάνει την Δ.Κ Ιστιαίας και 9 Τοπικές Κοινότητες μεταξύ των οποίων
παρεμβάλλονται εκτάσεις γεωργικής γης και φυσικού περιβάλλοντος. Συνεπώς, για την πιθανή
εξέλιξη του περιβάλλοντος σε περίπτωση μη εφαρμογής του σχεδίου, θα αναζητηθεί ένα
σενάριο επιπτώσεων που θα σχετίζεται τόσο με το φυσικό περιβάλλον, όσο και με τον αστικό
χώρο. Στην περίπτωση, λοιπόν, μη εφαρμογής του χωροταξικού σχεδιασμού (μελέτη Γ.Π.Σ) στη
Δ.Ε. Ιστιαίας, το περιβάλλον στην περιοχή αναμένεται να εξελιχθεί ως εξής:
 Σταδιακή πιθανή υποβάθμιση των ευαίσθητων οικοσυστημάτων (Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι,
κοίτη Ξηροπόταμου, δασικές εκτάσεις κ.α.) εντός των ορίων της Δ.Ε., καθώς η απουσία
πολεοδομικού σχεδίου και εγκεκριμένων χρήσεων γης στη Δ.Ε. είναι πιθανό να ενθαρρύνει
καταπατήσεις στην περιοχή. Η πιθανότητα για αυτήν την εξέλιξη είναι σημαντική, καθώς δεν
υπάρχει σαφής οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων (συγχέονται με τις καλλιεργήσιμες
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εκτάσεις), αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι αρκετά σημεία υψηλής οικολογικής αξίας δεν
υπόκεινται σε κάποιο καθεστώς προστασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία.
 Σταδιακή περιβαλλοντική υποβάθμιση του Ξηροπόταμου της περιοχής μελέτης, εφόσον η
απουσία χωροταξικού σχεδίου και εγκεκριμένων χρήσεων γης είναι πιθανό να ενθαρρύνει
την απόρριψη ανεπεξέργαστων λυμάτων σε αυτό, αλλά και την συνέχιση
αμμοχαλικοληψιών. Η πιθανότητα αυτής της εξέλιξης είναι αμελητέα, όμως, είναι γεγονός
ότι με τη θεσμοθέτηση του προτεινόμενου Γ.Π.Σ. υπάρχει και έμμεση προστασία των
ρεμάτων της περιοχής μελέτης. Η πιθανότητα αυτής της εξέλιξης είναι σημαντική στην
περίπτωση που δεν δοθούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις για τα αναγκαία έργα που θα
ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις (δίκτυο αποχέτευσης).
 Σταδιακή πιθανή υποβάθμιση του πολιτιστικού, αρχαιολογικού και αρχιτεκτονικού
περιβάλλοντος της περιοχής, εφόσον η απουσία χωροταξικού σχεδίου και εγκεκριμένων
χρήσεων γης στη Δ.Ε. είναι πιθανό να ενθαρρύνει παράνομες πράξεις από «επενδυτές» στην
περιοχή αλλά και από την έλλειψη ενεργειών συντήρησης. Η πιθανότητα εμφάνισης αυτής
της εξέλιξης είναι μικρή, λόγω της προστασίας τους από την κείμενη νομοθεσία ανεξάρτητα
από την εξέλιξη του προτεινόμενου Γ.Π.Σ.
 Σταδιακή πιθανή υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και τοπίου μέσω φαινομένων
διάσπαρτης και αυθαίρετης δόμησης, αλλά και μέσω της κατασκευής κτιρίων που δεν θα
εναρμονίζονται με το τοπίο και το περιβάλλον της περιοχής. Η πιθανότητα εμφάνισης αυτής
της εξέλιξης είναι περιορισμένη, λόγω του περιορισμένου πληθυσμού της Δ.Ε. Ιστιαίας.
 Σταδιακή πιθανή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων λόγω της έλλειψης
κοινόχρηστων χώρων και κοινωφελών υποδομών στους περισσότερους οικισμούς, αλλά και
της συγκέντρωσης του μεγαλύτερου μέρους των αστικών λειτουργιών στην πόλη της
Ιστιαίας. Η πιθανότητα εμφάνισης αυτής της εξέλιξης είναι σημαντική στην περίπτωση που
δεν υπάρξει ορθολογική οργάνωση για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού της περιοχής
μελέτης από τις υφιστάμενες υποδομές.
Σταδιακή περαιτέρω μείωση του πληθυσμού στην περιοχή μελέτης, λόγω έλλειψης
αναγκαίων υποδομών και της φθίνουσας οικονομικής δραστηριότητας. Η πιθανότητα εμφάνισης
αυτής της εξέλιξης είναι σημαντική, λόγω της συνεχούς μείωσης του νεαρού και παραγωγικού
τμήματος του πληθυσμού.

ΣΤ.13. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Σε μια προσπάθεια περαιτέρω ανάλυσης των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, παρουσιάζονται
παρακάτω οι σημαντικότερες πηγές ρύπανσης είτε είναι σημειακές, είτε εκτατικές. Σημαντική
πηγή ρύπανσης εκτατικής μορφής στη Δ.Ε. Ιστιαίας, αποτελούν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις,
καθώς καταλαμβάνουν σημαντικό τμήμα της περιοχής μελέτης. Παράλληλα, τα όμβρια ύδατα
παρασύρουν τα λιπάσματα από τις εκτάσεις αυτές και τα οδηγούν στους επιφανειακούς και
υπόγειους υδροφορείς της περιοχής δημιουργώντας φαινόμενα νιτρορύπανσης. Λαμβάνοντας
υπόψη και το γεγονός ότι οι εκβολές του κύριου ποταμού της περιοχής (Ξηροπόταμος)
βρίσκονται στην προστατευόμενη περιοχή Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι. Ταυτόχρονα, η ρίψη
φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες ενισχύει τις εκλύσεις ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή
μελέτης. Σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής προκαλούνται συχνά και
από την επέκταση των καλλιεργειών σε περιοχές με φυσική βλάστηση, αλλοιώνοντας τα
οικοσυστήματα της περιοχής.
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Σημαντικό παράγοντα υποβάθμισης του περιβάλλοντος αποτελούν και οι αμμοληψίες που
πραγματοποιούνται στην κοίτη του ποταμού Ξηριά, αλλά και η διάθεση απορριμμάτων σε αυτόν.
Ακόμη, ο σημαντικός αριθμός γεωτρήσεων στην περιοχή μελέτης προκαλεί τοπικά φαινόμενα
υπεράντλησης αυξάνοντας μελλοντικά την πιθανότητα εμφάνισης φαινομένων υφαλμύρωσης.
Ειδικότερα στην περιοχή των υγροτόπων Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι, αλλά και στο παραθαλάσσιο
μέτωπο του οικισμού των Κανατάδικων, η έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα και η συνεχής
δόμηση υποβαθμίζουν το περιβάλλον της περιοχής. Επιπλέον, καταγράφεται η διάθεση
βοθρολυμάτων σε ρέματα της περιοχής προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στο υδάτινο και
θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής. Πιθανή πηγή ρύπανσης για τους επιφανειακούς
υδροφορείς της περιοχής μελέτης αποτελεί και η υπό κατασκευή ΕΕΛ Ιστιαίας δεδομένου ότι
έχει προβλεφθεί η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στο χείμαρρο Ξηριά.
Στους περισσότερους οικισμούς της περιοχής μελέτης παρατηρούνται χαρακτηριστικά
υποβάθμισης του περιβάλλοντος στον αστικό χώρο, εφόσον δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι
κοινόχρηστοι χώροι. Η έλλειψη πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων και η κακή κατάσταση του
οδικού επαρχιακού οδικού δικτύου δυσχεραίνει την κίνηση των πεζών, ενώ μπορεί να οδηγήσει
στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Τέλος, η έλλειψη των απαραίτητων κοινωφελών χρήσεων
και υποδομών περίθαλψης σε αρκετούς οικισμούς της περιοχής μελέτης αποτελεί ένα σημαντικό
κοινωνικό πρόβλημα και επισημαίνεται εφόσον εντάσσεται στις τρεις συνιστώσες της βιώσιμης
ανάπτυξης (οικολογική, οικονομική και κοινωνική).
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Ζ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προτεινόμενου σχεδίου αναφέρεται στον
τρόπο με τον οποίο το προτεινόμενο Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Ιστιαίας αναμένεται να επηρεάσει καθένα
από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αυτό θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τους
στόχους που καθορίζονται από την αξιολόγηση των τάσεων και των προοπτικών της Δ.Ε., αλλά
και τους αναπτυξιακούς άξονες παρέμβασης του προτεινόμενου σχεδίου. Οι επιπτώσεις είναι
δυνατό να διακριθούν σε πρωτογενείς ή δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργιστικές,
βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες, μόνιμες ή προσωρινές, θετικές ή
αρνητικές και οι τομείς που θα εξεταστούν είναι: η βιοποικιλότητα, ο πληθυσμός, η ανθρώπινη
υγεία, η πανίδα και η χλωρίδα, το τοπίο, το έδαφος, τα νερά, ο αέρας και η πολιτιστική
κληρονομιά.

Ζ.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του
Γ.Π.Σ. Ιστιαίας, ακολουθείται η μεθοδολογία που έχει προταθεί από το «Greening Regional
Development Programmes Network» το 2006, όπως προσαρμόστηκε στις ανάγκες και τα ειδικά
χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου σχεδίου και των προτάσεών του. Για το σκοπό αυτόν τίθενται
τέσσερα κριτήρια που αφορούν στις πιθανές επιπτώσεις των προτάσεων του σχεδίου στο
περιβάλλον. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στα χαρακτηριστικά των επιπτώσεων αυτών: την
πιθανότητα εμφάνισης της επίπτωσης, την αξιολόγησή της με μία ποιοτική κλίμακα, ως θετική ή
αρνητική, τη συχνότητα και τη διάρκεια εμφάνισής της, καθώς και την αναστρεψιμότητά της. Για
την αξιολόγηση κάθε κριτηρίου χρησιμοποιούνται κατάλληλα σύμβολα, όπως παρουσιάζονται
στον Πίνακα Ζ.1.1 που ακολουθεί.
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Πίνακας Ζ.1.1: Συμβολισμός για τον χαρακτηρισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η αξιολόγηση των επιπτώσεων του Γ.Π.Σ. στους
περιβαλλοντικούς τομείς που προαναφέρθηκαν (βιοποικιλότητα, πληθυσμός, ανθρώπινη υγεία,
πανίδα και χλωρίδα, τοπίο, έδαφος, νερά, αέρας, πολιτιστική κληρονομιά) με τη βοήθεια
πινάκων. Στους πίνακες υπάρχει διαχωρισμός στην αξιολόγηση ανάμεσα στις Πολεοδομημένες
και προς Πολεοδόμηση Περιοχές, στις Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.) και
στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.), οι οποίες αποτελούν τις τρεις βασικές κατηγορίες με
ζώνες χρήσεων γης του προτεινόμενου Γ.Π.Σ. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων πραγματοποιείται
ανά περιβαλλοντικό τομέα και ακολουθεί η περιγραφή της επίπτωσης των προβλεπόμενων του
προτεινόμενου σχεδίου στο περιβάλλον της περιοχής μελέτης, καταγράφονται οι αναδράσεις
στα περιβαλλοντικά ζητήματα και αξιολογείται η ένταση αυτών στο πλαίσιο της αναγνώρισης
των αρνητικών επιπτώσεων όπου υπάρχουν. Ακόμη, γίνεται καταγραφή της χρονικής εξέλιξης
των επιπτώσεων σε βραχυπρόθεσμο ή μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ζ.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Ζ.2.1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Η φύση και η κλίμακα των προτεινόμενων από το Γ.Π.Σ. έργων δεν φαίνεται να επιδρά
σημαντικά στη μεταβολή της βιοποικιλότητας στην περιοχή εντός των Πολεοδομημένων και προς
Πολεοδόμηση Περιοχών, καθώς θα υπάρξει ήπια δόμηση με περιορισμούς στους όρους
δόμησης. Στις Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης η επίδραση του προτεινόμενου
σχεδίου στη βιοποικιλότητα προβλέπεται θετική, καθώς πραγματοποιείται σαφής καθορισμός
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των επιτρεπόμενων χρήσεων γης σε συνδυασμό με την προστασία των οικοσυστημάτων των
περιοχών αυτών. Η διάρκεια των θετικών συνεπειών του σχεδίου στη βιοποικιλότητα
χαρακτηρίζεται από μακροπρόθεσμη ως μόνιμη, ενώ οι επιπτώσεις αυτές αξιολογούνται ως πολύ
πιθανές για τις Π.Ε.Π.Δ. Αντίστοιχη είναι και η επίδραση των Περιοχών Ειδικής Προστασίας του
προτεινόμενου σχεδίου στη βιοποικιλότητα, λόγω του καθορισμού περιοχών προστασίας
οικοσυστημάτων και περιβάλλοντος στις οποίες ορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και οι
περιορισμοί δόμησης. Η διάρκεια των θετικών αυτών επιδράσεων χαρακτηρίζεται από
μακροπρόθεσμη ως μόνιμη, ενώ οι επιπτώσεις αυτές αξιολογούνται ως πολύ πιθανές για τις
Π.Ε.Π.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει το σχέδιο στη βιοποικιλότητα της
περιοχής μελέτης εκτιμώνται ως δευτερογενείς, καθώς δεν θα προκληθούν άμεσα από το σχέδιο,
αλλά από έργα που ίσως υλοποιηθούν μετά από πρόταση του σχεδίου ή έργα των οποίων η
ανάγκη θα προκύψει εξαιτίας της εφαρμογής του σχεδίου. Ακόμη, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
για να μην επέλθει αναστροφή της προβλεπόμενης θετικής εξέλιξης της βιοποικιλότητας στην
περιοχή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο συγκεκριμένος παράγοντας από μελλοντικές Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για μελλοντικά τεχνικά και αναπτυξιακά έργα στη Δ.Ε. Ιστιαίας,
αλλά και για οποιαδήποτε προσπάθεια αποκατάστασης τοπίου, σταθεροποίησης εδαφών κλπ.
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Αναστρεψιμότητα
Πίνακας Ζ.2.1.1: Αξιολόγηση των επιπτώσεων του προτεινόμενου σχεδίου στη
βιοποικιλότητα.

Ζ.2.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Η εφαρμογή του Γ.Π.Σ., ως αναπτυξιακό εργαλείο, αναμένεται να αντιστρέψει την
πληθυσμιακή μείωση που εμφανίζει η Δ.Ε. Ιστιαίας τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό είναι δυνατό
να πραγματοποιηθεί μέσω της αναβάθμισης των παραγωγικών δραστηριοτήτων και στους τρεις
παραγωγικούς τομείς, σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και την
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Οι θετικές επιπτώσεις του σχεδίου
στον πληθυσμό παρουσιάζονται και στα τρία προτεινόμενα είδη περιοχών. Στις
Πολεοδομημένες και προς Πολεοδόμηση Περιοχές θετικές επιδράσεις προκύπτουν από τον
προσδιορισμό των επιτρεπόμενων γης και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του πρωτογενούς και
δευτερογενούς τομέα. Στις Π.Ε.Π.Δ. θετικές επιπτώσεις στον πληθυσμό προκύπτουν από την
ενσωμάτωση συμβατών χρήσεων γης στις γεωργικές εκτάσεις. Στις Π.Ε.Π. θετικές επιπτώσεις
προκύπτουν από τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών σε περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αλλά και
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σε περιοχές με γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας με στόχο την ενίσχυση αυτής. Η διάρκεια
των επιπτώσεων του σχεδίου στον πληθυσμό χαρακτηρίζεται από μακροπρόθεσμη έως μόνιμη,
ενώ οι επιπτώσεις αυτές αξιολογούνται ως πιθανές.
Οι επιπτώσεις στον πληθυσμό αξιολογούνται ως δευτερογενείς, διότι για να επέλθει αύξηση
του πληθυσμού στην περιοχή, δεν αρκεί μόνο η έγκριση, αλλά και η εφαρμογή του σχεδίου μέσω
των προτεινόμενων έργων, η υλοποίηση των οποίων εξαρτάται και από παράγοντες, όπως η
πολιτική βούληση, η εξασφάλιση χρηματοδότησης κ.λπ. Παράλληλα, οι προβλεπόμενες θετικές
επιδράσεις του σχεδίου στο μέγεθος του πληθυσμού είναι δυνατό να αναστραφούν από
παράγοντες όπως η αδυναμία εφαρμογής του Γ.Π.Σ., η αδυναμία υλοποίησης των έργων που
προτείνει κ.α.
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Αναστρεψιμότητα
Πίνακας Ζ.2.2.1: Αξιολόγηση των επιπτώσεων του προτεινόμενου σχεδίου στον
πληθυσμό.

Ζ.2.3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
Το σχέδιο αναμένεται να συμβάλλει έμμεσα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, γεγονός που θα επηρεάσει θετικά την υγεία των
κατοίκων της Δ.Ε. Ιστιαίας. Σχετικά με τους οικισμούς της περιοχής μελέτης, το υπό εκπόνηση
Γ.Π.Σ. προτείνει την οργάνωση και δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών υποδομών, αλλά
και την εφαρμογή μέτρων για την βελτίωση των δικτύων αστικής υποδομής λαμβάνοντας υπόψη
τις ιδιαίτερες κλιματικές και τοπογραφικές συνθήκες της περιοχής, ώστε οι όροι δόμησης να
προσαρμόζονται στις περιβαλλοντικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής. Τα αποτελέσματα του
συγκεκριμένου σχεδιασμού αφορούν στη δημιουργία ενός ελκυστικού αστικού περιβάλλοντος
με χώρους πρασίνου, υποδομές εκπαίδευσης και περίθαλψης, αλλά και στην ελαχιστοποίηση
της έκλυσης ρύπων στην ατμόσφαιρα και της ρύπανσης των υδροφόρων οριζόντων. Η διάρκεια
των επιπτώσεων του σχεδίου στην ανθρώπινη υγεία χαρακτηρίζεται από μακροπρόθεσμη έως
μόνιμη, ενώ οι θετικές αυτές συνέπειες αξιολογούνται ως πιθανές και για τις τρεις περιοχές που
ορίζει το Γ.Π.Σ. (Πολεοδομημένες και προς Πολεοδόμηση, Π.Ε.Π.Δ., Π.Ε.Π). Αυτό είναι εφικτό
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μοντέλα ανθρώπινης ανάπτυξης και υγείας περιλαμβάνουν πάντα
τον παράγοντα του βιώσιμου και αειφόρου περιβάλλοντος, ο οποίος αποτελεί βασικό στόχο και
του συγκεκριμένου σχεδίου. Γενικά, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει το σχέδιο
στην ανθρώπινη υγεία αξιολογούνται ως δευτερογενείς, διότι δεν θα προκληθούν άμεσα από το
ίδιο το σχέδιο, αλλά από αναπτυξιακά έργα που ίσως υλοποιηθούν μετά από πρόταση του
σχεδίου ή έργα των οποίων η ανάγκη θα προκύψει εξαιτίας του σχεδίου (π.χ. λόγω της αύξησης
του πληθυσμού). Σε αυτό το σημείο έγκειται και η αναστρεψιμότητα των θετικών επιπτώσεων,
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καθώς μπορεί να υπάρξει αδυναμία υλοποίησης ορισμένων από αυτά (π.χ. λόγω έλλειψης
κονδυλίων).
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Πίνακας Ζ.2.3.1: Αξιολόγηση των επιπτώσεων του προτεινόμενου σχεδίου στην
ανθρώπινη υγεία.

Ζ.2.4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ
Στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, το προτεινόμενο
Γ.Π.Σ. αναμένεται να έχει εξαιρετικά θετικές επιδράσεις μακροπρόθεσμα, καθώς θέτει ένα
αυστηρό πλαίσιο σχετικά με τους περιορισμούς στη δόμηση και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης.
Συγκεκριμένα, στις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα απαγορεύει κάθε είδους δόμηση πλην ήπιων
διαμορφώσεων για αναψυχή και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας (π.χ. τηλεπικοινωνίας,
ηλεκτρισμού, ύδρευσης), ενώ διατηρείται και η Ζ.Ο.Ε. Επομένως, οι προτάσεις και τα πιθανά
έργα του Γ.Π.Σ. θα καταστήσουν εφικτή την προστασία της πανίδας της περιοχής μελέτης. Οι
επιπτώσεις των Π.Ε.Π. στην πανίδα αξιολογούνται ως δευτερογενείς, διότι δεν θα προκληθούν
άμεσα από το σχέδιο, αλλά από έργα που πιθανόν να υλοποιηθούν μετά από την έγκρισή του,
έργα των οποίων η ανάγκη θα προκύψει τόσο εξαιτίας της εφαρμογής του σχεδίου, όσο και από
την απαγόρευση δραστηριοτήτων στις προστατευόμενες περιοχές. Αναφορικά με τις
Πολεοδομημένες και προς Πολεοδόμηση Περιοχές, αναμένεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις
στην πανίδα κυρίως εξαιτίας της αστικοποίησης της περιοχής. Βέβαια, οι επεκτάσεις που
προτείνονται αφορούν στις περιοχές περιμετρικά του υφιστάμενου ορίου των οικισμών, με
αποτέλεσμα να επηρεαστεί μικρός αριθμός ειδών πανίδας. Οι διαταραχές αυτές θα αφορούν
περισσότερο τον εκτοπισμό των ειδών από τις θέσεις πολεοδόμησης παρά στη μείωση των
αριθμών τους. Στις Π.Ε.Π.Δ. οι επιπτώσεις στην πανίδα κρίνονται ουδέτερες, καθώς διατηρείται ο
αγροτικός χαρακτήρας των περιοχών στις οποίες οριοθετούνται και προτείνονται χρήσεις
συμβατές με αυτόν.
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Πίνακας Ζ.2.4.1: Αξιολόγηση των επιπτώσεων του προτεινόμενου σχεδίου στην πανίδα.
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Ζ.2.5. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ
Η χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής σε γενικές γραμμές δεν πρόκειται να επηρεαστεί
αρνητικά από τις προτάσεις του Γ.Π.Σ., αφού όπως έχει ήδη αναφερθεί, αυτές διατυπώνονται
στα πλαίσια ενός ήπιου και βιώσιμου αναπτυξιακού σεναρίου για την Δ.Ε. Ιστιαίας. Πιο
συγκεκριμένα, στις Πολεοδομημένες και προς Πολεοδόμηση Περιοχές το Γ.Π.Σ. αναμένεται να
επηρεάσει ορισμένα είδη, λόγω των έργων υποδομής που θα πραγματοποιηθούν στις περιοχές
των επεκτάσεων. Οι διάρκεια των συγκεκριμένων επιπτώσεων χαρακτηρίζεται μακροπρόθεσμη
έως μόνιμη, ενώ είναι δυνατό να αναστραφούν ως ένα βαθμό με τις κατάλληλες ενέργειες (π.χ.
διατήρηση χώρων πρασίνου). Αναφορικά με τις Π.Ε.Π. το Γ.Π.Σ. αναμένεται να βελτιώσει την
κατάσταση της χλωρίδας, είτε μέσω της θεμελίωσης του θεσμικού πλαισίου για την προστασία
των ευαίσθητων περιοχών, είτε μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων που
προτείνει το σχέδιο (π.χ. η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης θα βελτιώσει την ποιότητα των
υδάτων κ.α.). Σχετικά με την προσδοκώμενη διάρκεια των επιπτώσεων των Π.Ε.Π. στη χλωρίδα,
αυτή αξιολογείται από μακροπρόθεσμη έως μόνιμη, ενώ δεν αναμένεται αναστροφή της
κατάστασης. Οι Π.Ε.Π.Δ. αναμένεται να επηρεάσουν θετικά την χλωρίδα της περιοχής, καθώς
καθορίζουν την καλύτερη αξιοποίηση των βοσκοτόπων της περιοχής και την οριοθέτηση
περιοχών οικοανάπτυξης. Η διάρκεια των επιπτώσεων αυτών είναι μακροπρόθεσμη έως μόνιμη
και υπάρχει πιθανότητα αναστροφής τους εξαιτίας της πιθανής μη υλοποίησης του συνόλου των
προτεινόμενων μέτρων.
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Πίνακας Ζ.2.5.1: Αξιολόγηση των επιπτώσεων του προτεινόμενου σχεδίου στην
χλωρίδα.

Ζ.2.6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
Η εφαρμογή του Γ.Π.Σ. στις Πολεοδομημένες και προς Πολεοδόμηση Περιοχές αναμένεται
να επηρεάσει βραχυπρόθεσμα τα εδαφικά χαρακτηριστικά (μορφολογία, τοπογραφία κ.α.) της
περιοχής. Εργασίες όπως εκσκαφές για τη θεμελίωση εγκαταστάσεων, διανοίξεις νέων οδών και
απόθεση υλικών εκσκαφών (επιχωματώσεις) μεταβάλλουν τη μορφολογία και τα τοπογραφικά
χαρακτηριστικά του εδαφικού ανάγλυφου. Τέτοιου είδους μεταβολές έχουν άκρως αρνητικές
επιπτώσεις όταν οι εργασίες πραγματοποιούνται αυτοβούλως, άναρχα και χωρίς εκπόνηση
τεχνικών μελετών ή όταν κατά την εκπόνηση της μελέτης δεν λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά κάθε θέσης. Συνήθως η ένταση της παρέμβασης είναι ανάλογη με την κλίμακα
του έργου: εντονότερες είναι οι μεταβολές λόγω οικιστικών εργασιών (εργασίες κατασκευής
υποδομών όπως βιολογικοί καθαρισμοί, γήπεδα αθλητικών εγκαταστάσεων) και εργασίες
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κατασκευής οδών (σε περίπτωση δημιουργίας μεγάλων μετώπων εκσκαφής) και λιγότερο σε
κατασκευή αστικών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, παρεμβάσεις αναψυχής κ.λπ.). Στις Π.Ε.Π.
η εφαρμογή του σχεδίου αναμένεται να έχει θετικές συνέπειες στο έδαφος, κυρίως λόγω του
αυστηρού καθορισμού των χρήσεων γης ακόμη και στις περιοχές γεωργικών εκμεταλλεύσεων
(γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και γεωργικής γης εντός ΖΟΕ). Στις Π.Ε.Π.Δ. η
εφαρμογή του σχεδίου δεν αναμένεται να επηρεάσει την σύσταση και τη μορφολογία του
εδάφους, καθώς σε μεγάλο βαθμό διατηρούνται οι υφιστάμενες χρήσεις (π.χ. καλλιέργειες,
Χ.Υ.Τ.Α.).
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει το σχέδιο στο έδαφος της περιοχής
μελέτης αξιολογούνται ως δευτερογενείς, διότι δεν θα προκληθούν άμεσα από το ίδιο το σχέδιο,
αλλά από έργα που ίσως υλοποιηθούν μετά από πρόταση του σχεδίου ή έργα των οποίων η
ανάγκη θα προκύψει εξαιτίας του σχεδίου. Ακόμη, οι επιπτώσεις αυτές θα είναι συνεργιστικές,
υπό το πρίσμα της υιοθέτησης από το Γ.Π.Σ. της ήδη υφιστάμενης νομοθεσίας (ειδικά
χωροταξικά σχέδια κ.α.), όπως αυτή περιγράφεται σε προηγούμενα κεφάλαια. Τέλος, οι
επιπτώσεις στο έδαφος λόγω εργασιών όπως η πολεοδόμηση, η κατασκευή/βελτίωση οδικού
δικτύου κ.α. θεωρούνται μόνιμες (π.χ. συμπύκνωση εδαφών, δημιουργία ορυγμάτων, πρανών
κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση που πραγματοποιείται στον Πίνακα Ζ.2.6.1. δεν
αντιπροσωπεύει τις επιπτώσεις των υλοποιούμενων έργων υποδομής, οι οποίες ακόμη αν και
έχουν τοπικό χαρακτήρα, είναι μόνιμες και πρωτογενείς.
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Πίνακας Ζ.2.6.1: Αξιολόγηση των επιπτώσεων του προτεινόμενου σχεδίου στο έδαφος.

Ζ.2.7. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ
Αρχικά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις Πολεοδομημένες και προς Πολεοδόμηση Περιοχές,
κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος απόρριψης
(εσκεμμένης ή τυχαίας) υγρών αποβλήτων (λάδια κινητήρων, πετρέλαια, άλλα χημικά απόβλητα
κ.λπ.) επί του εδάφους ή εντός της κοίτης ρεμάτων, γεγονός που υποβαθμίζει την ποιότητα των
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και κατ’ επέκταση το συνολικό οικοσύστημα της περιοχής. Ο
συγκεκριμένος κίνδυνος δεν ενθαρρύνεται από το Γ.Π.Σ. και τις προτάσεις του.
Οι υδατικοί πόροι της περιοχής μελέτης αναμένεται να επηρεαστούν από τις προτάσεις του
Γ.Π.Σ. είτε ως προς την ποιότητα, είτε ως προς την ποσότητά τους. Οι δύο αυτοί παράγοντες
εξαρτώνται από τον τρόπο εκμετάλλευσης και βαθμό εκμετάλλευσης των υδάτων της περιοχής.
Οι Πολεοδομημένες και προς Πολεοδόμηση Περιοχές αναμένεται να επιδράσουν αρνητικά στα
ύδατα της περιοχής κυρίως κατά τη διαδικασία κατασκευής των απαραίτητων υποδομών (π.χ.
διατάραξη υπόγειου υδροφόρου, αύξηση θολερότητας ύδατος). Έτσι, οι συγκεκριμένες
επιπτώσεις κρίνονται ως βραχυπρόθεσμες και περιστασιακές και με δυνατότητα να
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αναστραφούν. Επισημαίνεται ότι στις επεκτάσεις που περιλαμβάνουν παραποτάμιες περιοχές
του Ξηροπόταμου προτείνονται έργα διευθέτησης της παροχής του ποταμού, ενώ σε όλους τους
οικισμούς προτείνεται η δημιουργία αποχετευτικού δικτύου γεγονός που θα βελτιώσει την
ποιότητα των επιφανειακών υδάτων. Στις Π.Ε.Π.Δ. που προτείνονται από το Γ.Π.Σ. αναμένονται
πιθανές θετικές επιπτώσεις στα ύδατα κυρίως λόγω της αντικατάστασης των αρδευτικών
δικτύων και της δημιουργίας κλειστού οδικού δικτύου, ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση του
ύδατος που χρησιμοποιείται για άρδευση. Θετικές επιπτώσεις στις συγκεκριμένες περιοχές
αναμένονται και από τις προτάσεις για την οργάνωση των κτηνοτροφικών μονάδων και την
διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων. Η διάρκεια των επιπτώσεων αυτών κρίνεται
μακροπρόθεσμη έως μόνιμη και αναστρέψιμη στην περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής των
προτάσεων του Γ.Π.Σ. Ακόμη, οι επιπτώσεις του σχεδίου στα ύδατα από τις Π.Ε.Π. εκτιμώνται ως
θετικές, πιθανές, συχνές έως σταθερές και μακροπρόθεσμες έως μόνιμες.
Τέλος, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδίου στα ύδατα της περιοχής μελέτης
αξιολογούνται ως δευτερογενείς, διότι δεν θα προκληθούν άμεσα από το ίδιο το σχέδιο, αλλά
από έργα που ίσως υλοποιηθούν μετά από πρόταση του σχεδίου ή έργα των οποίων η ανάγκη θα
προκύψει εξαιτίας του σχεδίου. Επιπλέον, κρίνονται ως σωρευτικές, σε ό,τι αφορά την ποσότητα
του νερού (η ανάγκη για νερό θα αυξάνεται αναλογικά με τον πληθυσμό), ενώ οι αρνητικές
επιπτώσεις σχετικά με την ποιότητα του ύδατος κρίνονται ως μη σωρευτικές νερού, καθώς θα
επέλθουν κυρίως κατά τη διάρκεια των εργασιών των έργων που θα προκύψουν και δεν θα
έχουν μόνιμη επίδραση.
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Πίνακας Ζ.2.7.1: Αξιολόγηση των επιπτώσεων του προτεινόμενου σχεδίου στα ύδατα.

Ζ.2.8. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Η εφαρμογή του σχεδίου αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα του αέρα
των Πολεοδομημένων και προς Πολεοδόμηση Περιοχών. Το γεγονός αυτό οφείλεται, κυρίως,
στην αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού, η οποία ενθαρρύνεται από την εφαρμογή των
προτάσεων του Γ.Π.Σ. και κατ’ επέκταση όλων των αστικών δραστηριοτήτων που εκλύουν
ατμοσφαιρικούς ρύπους (κίνηση οχημάτων, θέρμανση κατοικιών κλπ.). Ωστόσο, η βελτίωση των
οδικών δικτύων, όπως προτείνεται από το Γ.Π.Σ. ακολουθεί τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας
με τη κατασκευή ισόπεδων κόμβων και τη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων και
ποδηλατοδρόμων από τους οποίους αναμένεται μείωση των εκπομπών των αέριων ρύπων.
Παράλληλα, η ασφαλτόστρωση υφιστάμενων χωμάτινων οδών αναμένεται να μειώσει την
έκλυση σωματιδίων σκόνης στην ατμόσφαιρα. Εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα, σε
περιορισμένη όμως ποσότητα, αναμένεται να πραγματοποιούνται μόνο κατά το στάδιο
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κατασκευής έργων κατά τις επιμέρους φάσεις εφαρμογής του σχεδίου. Πηγές αυτών των
εκπομπών είναι τα μηχανήματα που συνήθως χρησιμοποιούνται στις εργασίες των εκσκαφών
και επιχωματώσεων, τα οποία καταναλώνουν πετρέλαιο ως καύσιμο. Επιπλέον, για το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναμένεται αύξηση των επιπέδων εκπομπής της σκόνης κυρίως
εξαιτίας των εργασιών εκσκαφής, αλλά και λόγω της μεταφοράς των υλικών κατασκευής με
φορτηγά οχήματα μεταφοράς διαμέσου του οδικού δικτύου του οικισμού.
Όπως παρατηρείται στον Πίνακα Ζ.2.8.1., στις Πολεοδομημένες και προς Πολεοδόμηση
Περιοχές εκτιμάται ότι είναι πιθανό να επέλθουν αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα του αέρα,
οι οποίες όμως θα είναι βραχυπρόθεσμες, αφού θα λάβουν χώρο κυρίως κατά τη διάρκεια των
κατασκευαστικών εργασιών. Οι επιπτώσεις αξιολογούνται, επίσης, ως δευτερογενείς διότι δεν
προκαλούνται άμεσα από το Γ.Π.Σ., αλλά από τα έργα που πιθανόν να προκύψουν από την
εφαρμογή του και μη σωρευτικές διότι δεν θα επιδράσουν αθροιστικά στην ατμόσφαιρα της
περιοχής, κυρίως λόγω των διεργασιών διάχυσης και διασποράς των ρύπων. Υπογραμμίζεται ότι
από τις προτάσεις του Γ.Π.Σ. προβλέπεται η χωροθέτηση ήπιων μορφών βιοτεχνίας/βιομηχανίας
συνεπώς, η επίδραση του σχεδίου στην ποιότητα του αέρα της περιοχής θα είναι ιδιαίτερα
περιορισμένη. Τέλος, στις Π.Ε.Π.Δ. και Π.Ε.Π, το σχέδιο δεν αναμένεται να επιφέρει επιπτώσεις
στον αέρα.
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Πίνακας Ζ.2.8.1: Αξιολόγηση των επιπτώσεων του προτεινόμενου σχεδίου στον αέρα.

Ζ.2.9. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Αρχικά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το αστικό τοπίο χαρακτηρίζεται από υλικά μεγάλης
θερμοχωρητικότητας και μικρής ανακλαστικότητας (άσφαλτος, σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρα κ.λπ.),
που συσσωρεύουν θερμότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας και την αποδίδουν στο περιβάλλον
κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, οι μεγάλες αναλογίες ύψους – πλάτους των κτιρίων
οδηγούν στο φαινόμενο της «αστικής χαράδρας», το οποίο επηρεάζει το άνυσμα του ανέμου και
ως εκ τούτου τη θερμοκρασία, την ποιότητα του αέρα, το θόρυβο κ.λπ. Ακόμη, η υψηλή
ενεργειακή κατανάλωση που απαιτείται από τη συγκέντρωση αστικών δραστηριοτήτων προκαλεί
εκπομπές αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα. Όλα τα προηγούμενα, συνηγορούν με συνεργιστικό
τρόπο στη δυσμενή αλλαγή του αστικού μικροκλίματος και την εμφάνιση φαινομένων όπως το
αστικό θερμοκήπιο και η αστική θερμοκρασιακή αναστροφή. Η διαμόρφωση της τελικής
πρότασης των επεκτάσεων που προτείνει το υπό εκπόνηση Γ.Π.Σ. θα πρέπει να περιλαμβάνει την
μελέτη των παραγόντων που συνηγορούν στην εμφάνιση των ανωτέρω φαινομένων.
Η εφαρμογή του Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Ιστιαίας προτείνει την πολεοδόμηση επεκτάσεων και καθορισμό
χρήσεων γης, ώστε να αντιμετωπιστεί η ενδεχόμενη αύξηση του πληθυσμού της περιοχής και να
αποφευχθούν φαινόμενα άναρχης δόμησης. Προτεινόμενα μέτρα του υπό εκπόνηση Γ.Π.Σ., όπως
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η δημιουργία και κατάλληλη διασπορά χώρων και νησίδων πρασίνου, πεζοδρόμων και
ποδηλατοδρόμων αναμένεται να έχει θετικές συνέπειες στο κλίμα της περιοχής (π.χ. μείωση
κατανάλωσης καυσίμων, μείωση εκπομπών αέριων ρύπων). Ωστόσο, η αποτίμηση των
επιπτώσεων των Πολεοδομημένων και προς Πολεοδόμηση περιοχών είναι σύνθετη και
εξαρτάται από την επιρροή του Γ.Π.Σ. στα υφιστάμενα τμήματα των οικισμών. Οι επιπτώσεις του
σχεδίου στο μικροκλίμα είναι συνεργιστικές, εφόσον εξαρτώνται άμεσα από τις κλιματικές
συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του σχεδίου, ενώ ταυτόχρονα οι ενδεχόμενες
αρνητικές επιπτώσεις της πολεοδόμησης θεωρούνται αναστρέψιμες στην περίπτωση που θα
εφαρμοστεί το μοντέλο του βιοκλιματικού σχεδιασμού των κοινόχρηστων χώρων αλλά και αυτό
της ήπιας κινητικότητας. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το μοντέλο της αστικής οργάνωσης
που προτείνει το Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Ιστιαίας βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας και της
αειφορίας, ώστε τα νέα αστικά τοπία που θα δημιουργηθούν να προσαρμόζονται στο
περιβάλλον της περιοχής μελέτης.
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Πίνακας Ζ.2.9.1: Αξιολόγηση των επιπτώσεων του προτεινόμενου σχεδίου στους
κλιματικούς παράγοντες.

Ζ.2.10. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το σύνολο των μέτρων και κατευθύνσεων που προβλέπονται από το Γ.Π.Σ. στις
Πολεοδομημένες και προς Πολεοδόμηση περιοχές αναμένεται να επηρεάσει θετικά την αύξηση
της αξίας των υλικών περιουσιακών στοιχείων. Μέσω του Γ.Π.Σ. και ειδικά της μελέτης
γεωλογικής καταλληλότητας που εκπονείται παράλληλα, πρόκειται να εντοπιστούν οι γεωλογικά
κατάλληλες προς δόμηση ζώνες, τα σεισμογενή ρήγματα, ενδεχόμενες περιοχές με
κατολισθήσεις κ.λπ. Επομένως, διευκολύνει τους ιδιοκτήτες των υφιστάμενων κτισμάτων στις
περιοχές αυτές να λάβουν μέτρα για την προστασία των κτιρίων τους (ενίσχυση
αντισεισμικότητας, πρόσθετη στήριξη κ.λπ.). Επιπλέον, η μέθοδος κατασκευής νέων κτιρίων θα
επιλέγεται ανάλογα με τους γνωστούς, από τη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, γεωλογικούς
παράγοντες της περιοχής. Έτσι, αξιολογείται πιθανό να επέλθουν εξαιρετικά θετικές και θετικές
συνέπειες στις Πολεοδομημένες και προς Πολεοδόμηση Περιοχές. Η συχνότητα των επιπτώσεων
αυτών αναμένεται να είναι μεγάλη έως σταθερή και η διάρκειά τους μακροπρόθεσμη έως
μόνιμη. Παράλληλα, οι θετικές συνέπειες χαρακτηρίζονται πρωτογενείς, διότι προκαλούνται
άμεσα από το σχέδιο και τις προτάσεις του, οι οποίες διαμορφώνονται ανάλογα και με τα
πορίσματα της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας, η οποία εκπονείται στα πλαίσια του Γ.Π.Σ.
Στις Π.Ε.Π.Δ. αναμένεται, επίσης, η εμφάνιση θετικών επιπτώσεων ειδικά στο σύστημα
αξιών γης, κυρίως λόγω της οργάνωσης των χρήσεων γης, αλλά και της δυνατότητας ανάπτυξης
δραστηριοτήτων του δευτερογενούς (βιοτεχνίες/βιομηχανίες χαμηλής όχλησης) και τριτογενούς
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(τουριστικών επιχειρήσεων) τομέα παραγωγής. Η διάρκεια των επιπτώσεων αυτών θεωρείται
μακροπρόθεσμη έως μόνιμη, ενώ μπορεί να υπάρξει αναστρεψιμότητα στην περίπτωση μη
εφαρμογής των εν λόγω προτάσεων (π.χ. να μην προτιμηθεί η περιοχή από επενδυτές για την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγροτουρισμού). Τέλος, στις Π.Ε.Π. αναμένονται θετικές επιπτώσεις
στις περιοχές γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς είναι επιτρεπτές οι χρήσεις που σχετίζονται με
την ανάπτυξη της γεωργικής δραστηριότητας, όπως γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια, δεξαμενές
κ.ά.
Χαρακτηριστικά των
επιπτώσεων

Πολεοδομημένες και
προς Πολεοδόμηση
Περιοχές

Περιοχές Ελέγχου και
Περιορισμού Δόμησης
(Π.Ε.Π.Δ.)

Περιοχές Ειδικής
Προστασίας (Π.Ε.Π.)

Πιθανότητα

!

!

!

Κλίμακα

++

+

+

Συχνότητα/Διάρκεια

>>

>>

>>

Αναστρεψιμότητα
ΙR
R*
R*
Πίνακας Ζ.2.10.1: Αξιολόγηση των επιπτώσεων του προτεινόμενου σχεδίου στα υλικά
περιουσιακά στοιχεία.

Ζ.2.11.ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Μια από τις κύριες θετικές συνέπειες από τη θεσμοθέτηση του Γ.Π.Σ. είναι και η διαφύλαξη
των στοιχείων του ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των οικισμών και του εξωαστικού
χώρου. Η εφαρμογή και τήρηση αυστηρών όρων δόμησης, ο καθορισμός επιτρεπόμενων
χρήσεων γης, η επισήμανση των αρχαιολογικών χώρων και η ένταξή τους στις Περιοχές Ειδικής
Προστασίας, θα επιτρέψει τον προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων για την αποκατάσταση
και ανάδειξη των ιστορικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της Δ.Ε. Ιστιαίας. Οι προτάσεις
του Γ.Π.Σ. στοχεύουν στην προστασία, ανάδειξη και διατήρηση όλων των στοιχείων πολιτιστικής
κληρονομιάς που καταγράφονται στην περιοχή μελέτης γεγονός που θα επιφέρει θετικές
επιδράσεις στην πολιτιστική κληρονομιά. Το σχέδιο αναμένεται να επιφέρει με μεγάλη
πιθανότητα εξαιρετικά θετικές επιπτώσεις στις Π.Ε.Π., των οποίων η συχνότητα εκτιμάται ότι θα
είναι συχνή έως σταθερή και η διάρκειά τους αναμένεται να είναι μακροπρόθεσμη έως μόνιμη.
Στις Πολεοδομημένες και προς Πολεοδόμηση Περιοχές το σχέδιο αναμένεται να επιφέρει θετικές
συνέπειες με μακροπρόθεσμη διάρκεια, κυρίως εξαιτίας της πρότασης δημιουργίας πολιτιστικών
κέντρων σε όλους τους οικισμούς (σε παλαιές κτιριακές υποδομές, π.χ. εγκαταλελειμμένα
σχολεία). Παράλληλα, θετικές κρίνονται και οι επιπτώσεις του σχεδίου στην πολιτιστική
κληρονομιά με τις Π.Ε.Π.Δ., καθώς μέσω των προτάσεων του στοχεύει τη διαφύλαξη και
ανάδειξη του αγροτικού χαρακτήρα της Δ.Ε. (ανάπτυξη αγροτουρισμού, διατήρηση γεωργικής
γης κ.λπ.). Η διάρκεια των επιπτώσεων στις Π.Ε.Π.Δ. και στις Πολεοδομημένες και προς
Πολεοδόμηση Περιοχές θεωρείται μακροπρόθεσμη έως μόνιμη.
Τέλος, οι θετικές συνέπειες στην πολιτιστική κληρονομιά αξιολογούνται ως πρωτογενείς
διότι η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και η δυνατότητα αξιοποίησή του θα
επέλθουν άμεσα από την εφαρμογή του σχεδίου.
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Χαρακτηριστικά των
επιπτώσεων

Πολεοδομημένες και
προς Πολεοδόμηση
Περιοχές

Περιοχές Ελέγχου και
Περιορισμού Δόμησης
(Π.Ε.Π.Δ.)

Περιοχές Ειδικής
Προστασίας (Π.Ε.Π.)

Πιθανότητα

!

!

!!

Κλίμακα

+

+

++

Συχνότητα/Διάρκεια

>>

>>

>>

Αναστρεψιμότητα
ΙR
ΙR
ΙR
Πίνακας Ζ.2.11.1: Αξιολόγηση των επιπτώσεων του προτεινόμενου σχεδίου στην πολιτιστική
κληρονομιά.

Ζ.2.12. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ
Η εφαρμογή πολεοδομικών ρυθμίσεων στους υφιστάμενους οικισμούς καθορίζει τον
περιορισμό της δόμησης σε συγκεκριμένους και προβλεπόμενους υποδοχείς, ελαχιστοποιώντας
τις πιθανές πιέσεις αστικής επέκτασης στις εκτός σχεδίου ζώνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον
περιορισμό πιθανών αλλοιώσεων στην αισθητική του τοπίου από ανθρωπογενείς
δραστηριότητες. Ωστόσο, το σχέδιο δεν μπορεί να ορίσει λεπτομερείς (ειδικούς) περιορισμούς
και κατευθύνσεις για τη μορφολογία των νέων υποδομών, με συνέπεια την πιθανή μελλοντική
αλλοίωση του σημερινού χαρακτήρα των οικισμών. Έτσι στις Πολεοδομημένες και προς
Πολεοδόμηση Περιοχές κρίνεται πιθανή η εμφάνιση θετικών επιπτώσεων μέσω της ένταξης
υφιστάμενων, εκτός ορίου οικισμού, κατοικιών εντός των περιοχών επέκτασης. Διάσπαρτη εκτός
σχεδίου δόμηση παρατηρείται πλησίον του οικισμού Αγίου Γεωργίου και γενικότερα στην πεδινή
περιοχή της Δ.Ε. Ιστιαίας, όπου συγκεντρώνονται οι περισσότερες εξωαστικές χρήσεις. Συνεπώς,
η πολεοδόμηση της περιοχής μελέτης θα δημιουργήσει ένα οργανωμένο αστικό τοπίο και θα
προστατεύσει το περιβάλλον από τις επιπτώσεις της εκτός σχεδίου δόμησης. Παρόμοιες
επιπτώσεις αναμένονται και στις Π.Ε.Π.Δ., καθώς προστατεύουν τον αγροτικό χαρακτήρα των
περιοχών και προτείνουν τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων για τις πρωτογενείς
δραστηριότητες (π.χ. δημιουργία κτηνοτροφικού πάρκου). Παράλληλα, η ανάπτυξη τουριστικών
δραστηριοτήτων αναμένεται να αναδείξει το αγροτικό τοπίο της περιοχής. Η διάρκεια των
επιπτώσεων κρίνεται μακροπρόθεσμη έως μόνιμη, τόσο για τις Πολεοδομημένες και προς
Πολεοδόμηση Περιοχές, όσο και για τις Π.Ε.Π.Δ.
Η χωροθέτηση από τη μελέτη του Γ.Π.Σ. Περιοχών Ειδικής Προστασίας προσδίδει άμεσο
τρόπο τη διάσταση της προστασίας και σωστής διαχείρισης τόσο του φυσικού, όσο και του
αγροτικού τοπίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προστασία των δασών και των
δασικών εκτάσεων, καθώς ενισχύει την προστασία του τοπίου και της αισθητικής του
στοχεύοντας στην προσέλκυση τουριστών και κατοίκων της περιοχής για δραστηριότητες
αναψυχής και ξεκούρασης. Παράλληλα, οι προτάσεις για τις επιτρεπόμενες χρήσεις εντός των
περιοχών προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και εντός ΖΟΕ δίνουν σαφείς
κατευθύνσεις και ρητές απαγορεύσεις, με στόχο την προστασία του τοπίου στην περιοχή
μελέτης. Οι επιπτώσεις που θα επιφέρει το σχέδιο στο τοπίο της περιοχής αξιολογούνται ως
πρωτογενείς σε ότι αφορά το φυσικό τοπίο που προστατεύεται από τις Π.Ε.Π. και δευτερογενείς
σε ότι αφορά τις Πολεοδομημένες και προς Πολεοδόμηση Περιοχές και τις Π.Ε.Π.Δ.
Χαρακτηριστικά των

Πολεοδομημένες και

Περιοχές Ελέγχου και
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επιπτώσεων

προς Πολεοδόμηση
Περιοχές

Περιορισμού Δόμησης
(Π.Ε.Π.Δ.)

Προστασίας (Π.Ε.Π.)

Πιθανότητα

!

!

!

Κλίμακα

+

+

++

Συχνότητα/Διάρκεια

>>

>>

>>

Αναστρεψιμότητα
R*
R*
R*
Πίνακας Ζ.2.12.1: Αξιολόγηση των επιπτώσεων του προτεινόμενου σχεδίου στο τοπίο.

Ζ.3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σύμφωνα με τη διαδικασία διερεύνησης των επιπτώσεων του Γ.Π.Σ. που πραγματοποιήθηκε
παραπάνω, προκύπτει ότι η υλοποίηση ορισμένων παρεμβάσεων του σχεδίου στην περιοχή
μελέτης, είναι πιθανόν να επιφέρει ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις στους προαναφερόμενους
περιβαλλοντικούς τομείς. Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται:
 Οι προτάσεις, οι κατευθύνσεις και τα μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την
αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων του προτεινόμενου σχεδίου στο περιβάλλον
της περιοχής μελέτης.
 Το σύστημα παρακολούθησης των σημαντικότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από
την εφαρμογή του σχεδίου στο περιβάλλον («monitoring»).

Ζ.3.1. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ-ΧΛΩΡΙΔΑ-ΠΑΝΙΔΑ
Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή του Γ.Π.Σ. Ιστιαίας δεν φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα
αρνητικά την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής μελέτης, κρίνεται αναγκαία η λήψη μέτρων
για την προστασία τους, ώστε να αποφευχθεί η αναστροφή των προβλεπόμενων θετικών
συνεπειών του σχεδίου. Ορισμένα από τα βασικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την
εξασφάλιση της προστασίας και διατήρησης του περιβάλλοντος είναι τα εξής:
 πρόβλεψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος από την πολεοδομική μελέτη που θα
εφαρμόσει τους όρους δόμησης που προτείνει το υπό εκπόνηση Γ.Π.Σ. ( μετά την
έγκρισή του),
 κατασκευή των προτεινόμενων κοινόχρηστων υποδομών με υλικά φιλικά στο
περιβάλλον,
 ενίσχυση της χλωρίδας, με ενδημικά κυρίως είδη (φυτοκάλυψη, δενδροφύτευση κ.λπ.),
 αποφυγή άσκοπης κοπής δέντρων όταν δεν εμποδίζουν άμεσα την εκτέλεση των έργων,
 εντοπισμός των διαδικασιών και δραστηριοτήτων που ενδέχεται να επηρεάσουν
αρνητικά τη βιοποικιλότητα της περιοχής,
 έλεγχος των βασικών στοιχείων της βιοποικιλότητας και των πληθυσμών της χλωρίδας
και της πανίδας, ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις,
 δημιουργία χρονοδιαγράμματος – όσο αυτό είναι εφικτό – των εργασιών κατασκευής
των έργων υποδομής για την αποφυγή υπέρβασης των ορίων του θορύβου, καθώς ο
θόρυβος επηρεάζει την πανίδα ειδικά κατά την περίοδο της αναπαραγωγής,
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λήψη και αποθήκευση πληροφοριών από την παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας και
πανίδες (και των στοιχείων που περιλαμβάνουν υπάρχουσες μελέτες).

Ζ.3.2. ΕΔΑΦΟΣ
Για τη ρύπανση του εδάφους από στερεά απορρίμματα που θα προκύψουν τόσο κατά την
διαδικασία κατασκευής των προβλεπόμενων από το σχέδιο, όσο και από τη συγκέντρωση
απορριμμάτων ανθρώπινων δραστηριοτήτων στους χώρους των εργοταξίων, προτείνεται η
συγκέντρωση και απομάκρυνση τους στον υφιστάμενο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
Ιστιαίας. Η διάβρωση του εδάφους είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί με κατάλληλη διαμόρφωση
των πρανών των εκσκαφών, ανάλογα με το είδος του εδαφικού υλικού. Ταυτόχρονα, κρίνεται
σκόπιμο να πραγματοποιούνται έλεγχοι για φαινόμενα διάβρωσης ή καθίζησης στο έδαφος της
περιοχής. Για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων που εκδηλώνονται στο επαρχιακό
οδικό δίκτυο της Δ.Ε., προτείνεται η εκπόνηση τεχνικογεωλογικής μελέτης, η οποία θα προτείνει
τα απαραίτητα γεωτεχνικά μέτρα και έργα απομείωσης των αστοχιών των προβληματικών
περιοχών. Ακόμη, προτείνεται η εκτέλεση έργων σταθεροποίησης πρανών, όπου αυτό κριθεί
αναγκαίο και κατόπιν ειδικής μελέτης. Τέλος, προτείνεται ο έλεγχος των αμμοληψιών που
πραγματοποιούνται στον Ξηροπόταμο και/ή η εκπόνηση μελέτων που θα καθορίζουν τις
ακριβεις θέσεις που αυτές θα πραγματοποιούνται, ώστε να αποφευχθούν αλλοιώσεις στην κοίτη
και τον πυθμένα του ποταμού.

Ζ.3.3. ΥΔΑΤΑ
Αρχικά θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι η περιοχή μελέτης δεν διαθέτει Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης και γι’ αυτό προτείνεται η δημιουργία ενιαίου φορέα του
Καλλικρατικού Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού. Για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην
περιοχή μελέτης κρίνεται σκόπιμος ο καθαρισμός των ρεμάτων της περιοχής από μπάζα και
απορρίμματα που πιθανόν να έχουν εναποτεθεί εκεί. Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία
δικτύου συλλογής των ομβρίων υδάτων, καθώς και δημιουργία αποχετευτικού δικτύου τόσο στις
περιοχές των επεκτάσεων, όσο και στους υφιστάμενους οικισμούς όπου απαιτείται, με στόχο την
ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των υδροφορέων της περιοχής. Ακόμη, επιβάλλεται η
παρακολούθηση της τήρησης των νομικών διατάξεων κατά την κατασκευή των ανωτέρω
δικτύων, αλλά και κατά την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης, όπου υπάρχουν σωλήνες
αμιάντου ή σιδήρου. Αναφορικά με τα υγρά απόβλητα των μηχανημάτων (λάδια κινητήρων,
πετρέλαιο, άλλες χημικές ουσίες) που είναι πιθανόν να διαρρεύσουν στο στάδιο της κατασκευής
σε περίπτωση που υλοποιηθούν τεχνικά έργα, προτείνεται η επιλογή εταιρειών κατασκευών που
εφαρμόζουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και χρησιμοποιούν συγκεκριμένες
διαδικασίες αποφυγής και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Επιπλέον, η εκπόνηση
μελέτης διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής θα υποδείξει εναλλακτικά μέτρα για τους
τρόπους υδροληψίας της περιοχής. Τέλος, προτείνεται η πληροφόρηση των κατοίκων της
περιοχής και των επισκεπτών, από πλευράς Τοπικής Αρχής, σχετικά την οικολογική σημασία
περιοχών της Δ.Ε. (Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι, δέλτα Ξηριά, υδροχαρές δάσος του Αγ. Νικολάου),
καθώς και των ρεμάτων της περιοχής και τις σοβαρές αρνητικές συνέπειες που θα είχε
οποιαδήποτε ρίψη ρυπογόνων και μολυσματικών ουσιών σε αυτά με ανάλογη αυστηρή
επιτήρηση και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
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Ζ.3.4. ΑΕΡΑΣ
Για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επιβάλλεται από τα συνεργεία
κατασκευής των αναπτυξιακών έργων ή των έργων υποδομών και τους οδηγούς των οχημάτων,
να πραγματοποιούνται συχνοί έλεγχοι ως προς τις εκπομπές καυσαερίων και να λαμβάνονται τα
ενδεικνυόμενα μέτρα (τοποθέτηση φίλτρων, ρύθμιση των κινητήρων κ.λπ.). Σε περίπτωση
εξαιρετικά ξηρής θερινής περιόδου θα πρέπει να ληφθούν μέτρα συνεχούς διαβροχής του
χρησιμοποιούμενου οδικού δικτύου με κατάλληλο βυτιοφόρο όχημα, έτσι ώστε να ελαττωθούν
οι εκλυόμενες ποσότητες σκόνης. Επίσης, το φορτίο των φορτηγών οχημάτων που θα
μεταφέρουν αδρανή και λοιπά υλικά θα πρέπει να είναι καλυμμένο, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. Όσον αφορά στη θέρμανση των κατοίκων της περιοχής, προτείνεται η αντικατάσταση
καυστήρων παλαιάς τεχνολογίας και η θέσπιση περιβαλλοντικών όρων για εγκατάσταση μη
ρυπογόνων καυστήρων νέας τεχνολογίας σε νέες οικίες και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, στις
άδειες κατασκευής και λειτουργίας τους. Για τη μείωση των εκπομπών από γεωργικές
δραστηριότητες προτείνεται η προσεκτική διασπορά εντομοκτόνων/παρασιτοκτόνων, με επιλογή
ελάχιστα τοξικών προϊόντων και ένταξη της διαδικασίας σε ολοκληρωμένες αειφόρες γεωργικές
πρακτικές. Τέλος, εναλλακτικά μέτρα είναι δυνατό να προκύψουν από τη μελέτη για τον
ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού.

Ζ.3.5. ΤΟΠΙΟ
Στην περίπτωση υλοποίησης των έργων υποδομών στις Πολεοδομημένες και προς
Πολεοδόμηση Περιοχές, κατά τη φάση κατασκευής αναμένεται να προκληθούν αρνητικές
επιδράσεις στο τοπίο, οι οποίες όμως κρίνονται βραχυπρόθεσμες και πλήρως αναστρέψιμες
μετά το πέρας των εργασιών. Κατά συνέπεια, για τη μείωση των αρνητικών αυτών επιπτώσεων
προτείνονται αφενός η απομάκρυνση κάθε είδους εργοταξιακής εγκατάστασης (γραφεία,
αποθήκες κ.α.), αφετέρου η αποκατάσταση της βλάστησης που πρόκειται να απομακρυνθεί κατά
τις εκσκαφές. Ακόμη, ως επανορθωτικό μέτρο των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο
τοπίο της περιοχής μελέτης προτείνεται η εκπόνηση ειδικής μελέτης σχετικά με τη δόμηση
κατοικιών. Στις μελέτες αυτές θέτονται ειδικοί μορφολογικοί κανόνες που καθορίζουν την
αρχιτεκτονική των κτιρίων, ώστε να αποτραπούν τυχόν άστοχες επεμβάσεις που πιθανόν να
προκύψουν με τη κατασκευή νέων οικοδομών στον χώρο της υπαίθρου, τόσο στον άμεσα
περιβάλλοντα χώρο των οικισμών, όσο και σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και τοπία. Η
συγκεκριμένη μελέτη θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τον υπόλοιπο χωρικό σχεδιασμό και θα
συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση του χώρου και σε μια αναβάθμιση της αισθητικής του.
Τέλος, η εκπόνηση ειδικών μελετών για τους κοινόχρηστους χώρους στις περιοχές των
επεκτάσεων κρίνεται, επίσης, σημαντική, με πολλαπλά οφέλη όπως στην υγεία και την
κοινωνικότητα των κατοίκων μέσω της δημιουργίας ενός ελκυστικού αστικού περιβάλλοντος.

Ζ.3.6. ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Οι προβλεπόμενες επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου στους υπόλοιπους
περιβαλλοντικούς παράγοντες (πληθυσμός, ανθρώπινη υγεία, κλίμα, υλικά περιουσιακά
στοιχεία, πολιτιστική κληρονομιά) αξιολογήθηκαν ως αμιγώς θετικές ή ουδέτερες, οπότε και δεν
παρατίθενται προτάσεις για την αντιμετώπιση ή πρόληψη επιπτώσεων. Επιπλέον, οι παράγοντες
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του κλίματος και της ανθρώπινης υγείας κρίνεται ότι δεν αλληλεπιδρούν σημαντικά με το
προτεινόμενο Γ.Π.Σ. Για τους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς και των υλικών περιουσιακών
στοιχείων θεωρείται ότι οι προτάσεις του Γ.Π.Σ. καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες
διαφύλαξης και διατήρησής τους.

Ζ.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση και έγκαιρη αντιμετώπιση
των επιπτώσεων που πιθανόν να προκύψουν από την εφαρμογή του Γ.Π.Σ. στο περιβάλλον
παρουσιάζεται το προτεινόμενο σχέδιο παρακολούθησης. Σύμφωνα με το αρ. 9 της ΥΑ
107017/2006 προβλέπεται:
«1. Η αρχή σχεδιασμού, καθώς και κάθε υπηρεσία Περιβάλλοντος με αρμοδιότητα
παρακολούθησης περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων στον τομέα της, παρακολουθούν σε
συνάρτηση με την απόφαση έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου ή προγράμματος, τις σημαντικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να
εντοπισθούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα
επανορθωτικά μέτρα.
2. Όπου υπάρχουν υφιστάμενα μέτρα παρακολούθησης του περιβάλλοντος μπορούν
ενδεχομένως να ενταχθούν στο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος με στόχο την αποφυγή διπλού
ελέγχου.
3. Η αρμόδια αρχή καθώς και οι αρμόδιες ελεγκτικές περιβαλλοντικές αρχές σε κεντρικό,
περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο ελέγχουν την τήρηση των όρων, περιορισμών και
κατευθύνσεων που τίθενται στην απόφαση έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου ή προγράμματος.»

Ζ.4.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΧΛΩΡΙΔΑΣ, ΠΑΝΙΔΑΣ
Η παρακολούθηση των παραγόντων της βιοποικιλότητας, της χλωρίδας και της πανίδας
πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο μέσω της τήρησης βάσης δεδομένων (Δίκτυο Φιλότης,
Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την οικολογική κατάσταση και το
καθεστώς διαχείρισης όλων των προστατευόμενων περιοχών ανά την επικράτεια και ταυτόχρονα
δίνει κατευθύνσεις για την αειφορική διαχείριση των περιοχών αυτών, έπειτα από γνωμοδότηση
της επιτροπής «Φύση 2000» (άρθρο 5 Κ.Υ.Α. της 11.12.1998, ΦΕΚ 1289Β΄). Επιπροσθέτως, η
συγκεκριμένη βάση δεδομένων λειτουργεί ως μέσο περιβαλλοντικής παρακολούθησης όλων των
οικοτόπων της χώρας συμπεριλαμβανομένων και αυτών της περιοχής μελέτης. Ακόμη, σύμφωνα
με τα ΦΕΚ 60Α΄/31-3-2011 και 1495Β΄/6-9-2010, πραγματοποιείται διαχωρισμός των οικοτόπων
σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) και Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.).
Στην Δ.Ε. Ιστιαίας και με την προϋπόθεση εκπόνησης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης
(Ε.Π.Μ.), προτείνεται η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων που αφορούν στη
βιοποικιλότητα, την χλωρίδα και την πανίδα, από το Φορέα Διαχείρισης που θα προκύψει για
την εφαρμογή της Ε.Π.Μ. Κύρια αρμοδιότητα του φορέα θα είναι η ακριβής καταγραφή του
πληθυσμού και των ειδών της περιοχής, η οποία μάλιστα προτείνεται να ανανεώνεται κάθε δέκα
χρόνια καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιμέρους Μελετών Περιβαλλοντικών
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Επιπτώσεων με ιδιαίτερη έμφαση στους παράγοντες που επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα.
Συνεπώς, για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή μελέτης προτείνεται η συνέχιση
της περιβαλλοντικής παρακολούθησης από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. και η έναρξη συστήματος
παρακολούθησης από το Φορέα Διαχείρισης της Ε.Π.Μ., για τους δείκτες που διευκρινίζονται
στο ακόλουθο διάγραμμα:

Ζ.4.2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
Η παρακολούθηση των παραγόντων που πιθανόν να επηρεάσουν την κατάσταση του
εδάφους από την εξέλιξη των χρήσεων γης προτείνεται να πραγματοποιείται από τον αρμόδιος
φορέας για την εφαρμογή του Γ.Π.Σ. Η παρακολούθηση από το φορέα εφαρμογής του Γ.Π.Σ. θα
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους δείκτες που αναφέρονται στο διάγραμμα που ακολουθεί:

Ζ.4.3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΕΡΩΝ
Αρχικά επισημαίνεται ότι η εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων σχετικών με τα ύδατα της
περιοχής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα «Ολοκληρωμένα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών
Απορροής της χώρας» (Υ.Π.Ε.Κ.Α.), τα οποία έχουν ως στόχο την παρακολούθηση της ποιότητας
των υδατικών πόρων. Τα συγκεκριμένα προγράμματα περιλαμβάνουν μέτρα περιορισμού
ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, μέτρα αύξησης των διαθέσιμων πόρων, μέτρα
μείωσης της ζήτησης νερού, μέτρα μείωσης της αλόγιστης χρήσης του νερού, μέτρα περιορισμού
των απολήψεων από επιφανειακά και υπόγεια νερά, μέτρα ανασύστασης και αποκατάστασης
υγροβιότοπων και μέτρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
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Όπως προαναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, η Δ.Ε. Ιστιαίας δεν διαθέτει αρμόδιο
φορέα (Δ.Ε.Υ.Α.) για την παρακολούθηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής.
Αυτός είναι ο λόγος που προτείνεται η σύσταση ενός ενιαίου φορέα στο πλαίσιο του
Καλλικρατικού Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού. Ο φορέας αυτός θα είναι υπεύθυνος για την
παρακολούθηση της τήρησης των νομικών διατάξεων σχετικά με τη χρήση και διαχείριση των
υδάτων, για την παρακολούθηση της προώθησης, εξέλιξης και ολοκλήρωσης μελλοντικών έργων,
για την αποχέτευση ακαθάρτων και όμβριων και την αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου
ύδρευσης. Τέλος, οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων τόσο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Γενική
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών), όσο και της Π.Ε.
Ευβοίας θα είναι υπεύθυνες για τη παρακολούθηση των απαραίτητων εργασιών για την
κατασκευή νέου δικτύου άρδευσης, καθώς και για τη στρατηγική παρακολούθηση και διαχείριση
των υδατικών πόρων της Δ.Ε. Ιστιαίας. Αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσω της τήρησης
κατάλληλης βάσης δεδομένων, για τη διασφάλιση καλύτερης εποπτείας και άρα, δυνατότητας
άμεσης κινητοποίησης σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων με την ποιότητα ή ποσότητα των
υδάτων της Δ.Ε. Ιστιαίας.

Ζ.4.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΑ
Ευρύτερα δεν κρίνεται απαραίτητη η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, με εξαίρεση
το χρονικό διάστημα κατασκευής των αναπτυξιακών έργων ή έργων υποδομών, καθώς
αναμένεται αύξηση των εκπεμπόμενων ρύπων από τα μηχανήματα και βαρέα οχήματα των
εργοταξίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αρμόδιος για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των
ατμοσφαιρικών ρύπων θα είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού,
η οποία επιβλέπει και την ορθή εκπόνηση των έργων, συνεπώς, είναι εφικτό να παρακολουθεί
και την εκπομπή των ατμοσφαιρικών ρύπων.
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Ζ.4.5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΠΙΟΥ
Αναφορικά με την παρακολούθηση του τοπίου, αυτή θα πραγματοποιείται έμμεσα από τη
Διεύθυνση Πολεοδομίας της Δ.Ε. Ιστιαίας, η οποία ως αρμόδια υπηρεσία δόμησης θα
παρακολουθεί κατά πόσο έγινε σωστά η εφαρμογή των όρων και κανόνων δόμησης εντός κι
εκτός των οικισμών της Δ.Ε, καθώς και το ποσοστό εφαρμογής μέτρων αποκατάστασης ή
ενσωμάτωσης στο τοπίο της περιοχής παρέμβασης. Παράλληλα, η Διεύθυνση Καθαριότητας θα
είναι υπεύθυνη σε μεγάλο βαθμό για τη διασφάλιση της ποιότητας του τοπίου εντός κι εκτός των
οικισμών.

Ζ.4.6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Για τους λοιπούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (πληθυσμός, ανθρώπινη υγεία, κλίμα, υλικά
περιουσιακά στοιχεία, πολιτιστική κληρονομιά) οι προβλεπόμενες συνέπειες του προτεινόμενου
σχεδίου αξιολογήθηκαν ως αμιγώς θετικές ή ουδέτερες και για αυτόν το λόγο δεν έχουν
προταθεί μέτρα για την αντιμετώπιση ή την πρόληψη επιπτώσεων. Κατ’ αντιστοιχία δεν
απαιτείται παρακολούθηση αυτών των περιβαλλοντικών παραγόντων από κάποιον φορέα ή
αρμόδια υπηρεσία.
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Η. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Στο παρόν κεφάλαιο διασαφηνίζονται τα στοιχεία κανονιστικής πράξης που αφορούν στην
περιβαλλοντική έγκριση των μέτρων/ κατευθύνσεων του Γ.Π.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας,
Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
περιλαμβάνουν:
 Προτάσεις/κατευθύνσεις/ μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, κατά το
δυνατόν, αντιμετώπιση οποιωνδήποτε δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον.
 Το προβλεπόμενο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου (monitoring).
Κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι παράλληλα με τη διαβούλευση της παρούσας
μελέτης Σ.Μ.Π.Ε. θα πραγματοποιηθεί και η διαβούλευση για το Γ.Π.Σ., έτσι ώστε μετά την
έγκριση της Σ.Μ.Π.Ε. και τις απόψεις και γνωμοδοτήσεις όλων των αρμόδιων φορέων και
υπηρεσιών, να διαμορφωθούν οι τελικές προτάσεις του Γ.Π.Σ. Συνεπώς, τα στοιχεία της
κανονιστικής πράξης δεν δύναται να αφορούν σε λεπτομέρειες, οι οποίες θα δεσμεύσουν το
Γ.Π.Σ. και θα ακυρώσουν επί της ουσίας τη διαδικασία διαβούλευσής του. Αντίθετα, θα πρέπει
να έχουν στρατηγικό χαρακτήρα και να παρέχουν τις γενικές κατευθύνσεις, έτσι ώστε σε
συνδυασμό με τα πορίσματα της διαβούλευσης του Γ.Π.Σ. να συμβάλλουν στη διατύπωση των
τελικών προτάσεων του σχεδίου.

Η.1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ – ΜΕΤΡΑ
Στις παραγράφους που ακολουθούν αναφέρονται τα μέτρα και οι κατευθύνσεις που
προτείνεται να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή του Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Ιστιαίας, προκειμένου να
επιτευχθεί η ενσωμάτωση κριτηρίων για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος σε
αυτό, σύμφωνα με τις τρεις συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η.1.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΧΛΩΡΙΔΑΣ, ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Η προστασία της βιοποικιλότητας, της χλωρίδας, της πανίδας και των φυσικών οικοτόπων
είναι δυνατό να επιτευχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες κατευθύνσεις κατά τη διατύπωση
των τελικών προτάσεων του Γ.Π.Σ.:
 Να ενσωματωθούν κριτήρια προστασίας της βιοποικιλότητας, της χλωρίδας, της πανίδας
και των φυσικών οικοτόπων,
 Να λαμβάνονται υπόψη τα ζητήματα της προστασίας της βιοποικιλότητας και του
φυσικού περιβάλλοντος στη διαδικασία επιλογής κατάλληλων θέσεων για τη
χωροθέτηση των έργων και δραστηριοτήτων που πιθανόν να ανακύψουν από την
εφαρμογή του Γ.Π.Σ. δίνοντας προτεραιότητα στις ειδικά ρυθμιζόμενες περιοχές,
 Να αξιοποιείται η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε μελλοντικά έργα και
αναπτυξιακές δραστηριότητες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν ή να αποφευχθούν
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αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ειδικά σε περιοχές με αξιόλογο φυσικό
περιβάλλον,
Να χρησιμοποιείται η παρούσα Σ.Μ.Π.Ε. ως κατευθυντήρια μελέτη για τις Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα εκπονηθούν,
Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην οριοθέτηση και έργων και αναπτυξιακών
δραστηριοτήτων σε περιοχές εντός των ζωνών προστασίας.

Η.1.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΑΦΩΝ
Η προστασία των εδαφών και η αποφυγή απώλειας, ρύπανσης και υποβάθμισής τους είναι
δυνατό να επιτευχθούν λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες κατευθύνσεις κατά τη διατύπωση
των τελικών προτάσεων του Γ.Π.Σ.:
 Να λαμβάνονται κατά τη διαδικασία χωροθέτησης χρήσεων γης από το Γ.Π.Σ. όλα τα
αναγκαία μέτρα για την αποφυγή φαινομένων κατολισθήσεων, ερπυσμών κ.λπ.,
 Να γίνεται επιλογή κατάλληλων θέσεων χωροθέτησης των έργων και δραστηριοτήτων που
πιθανόν να προκύψουν από την εφαρμογή του Γ.Π.Σ., κατά προτεραιότητα σε ειδικά
θεσμοθετημένες περιοχές, αντί φυσικών περιοχών,
 Να προωθούνται προτάσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων,
σύμφωνα με τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, αλλά και την
ενθάρρυνση της ανακύκλωσης και διαχείρισης του οργανικού κλάσματος των αστικών
στερεών αποβλήτων στοχεύοντας στη μείωση του όγκου τους.

Η.1.3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Η προστασία των υδατικών πόρων, η ορθολογική διαχείρισή τους και η διατήρηση της
ποιότητάς τους είναι δυνατό να επιτευχθούν λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες κατευθύνσεις
κατά τη διατύπωση των τελικών προτάσεων του Γ.Π.Σ.:
 Να προωθηθεί ο καθορισμός ζωνών προστασίας των υδατορευμάτων που διασχίζουν την
περιοχή μελέτης,
 Να ενθαρρύνονται οι δράσεις του Γ.Π.Σ. που στοχεύουν στη μείωση των υγρών αποβλήτων,
καθώς και στην συλλογή, επεξεργασία και διάθεσή τους,
 Να προωθηθούν δράσεις που αφορούν στη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων της
περιοχής μελέτης, με αξιοποίηση του διαθέσιμου υδατικού δυναμικού (υπόγεια νερά,
πηγές, επιφανειακές απορροές),
Να σχετίζεται άμεσα το ζήτημα της διαχείρισης των υδατικών πόρων με μελλοντικά έργα και
αναπτυξιακές δραστηριότητες, όταν η «λειτουργία» τους σχετίζεται ή στηρίζεται σε κατανάλωση
νερού.
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Η.1.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕΡΑ
Η προστασία του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος από ρύπους είναι δυνατό να επιτευχθεί
λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες κατευθύνσεις κατά τη διατύπωση των τελικών προτάσεων
του Γ.Π.Σ.:
 Να ενθαρρύνονται προτάσεις που αφορούν στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και
τεχνοτροπιών, στην εγκατάσταση συστημάτων αντιρρύπανσης, αντικατάσταση καυσίμων με
καθαρότερα κ.λπ.,
 Να ενθαρρύνονται δράσεις που στοχεύουν στην εγκατάσταση έργων Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας στη Δ.Ε. Ιστιαίας,
 Να τηρούντα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία όρια εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων.

Η.1.5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΟΥ
Η προστασία του τοπίου από πιθανή υποβάθμισή του είναι δυνατό να επιτευχθεί
λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες κατευθύνσεις κατά τη διατύπωση των τελικών προτάσεων
του Γ.Π.Σ.:
 Να ληφθεί υπόψη στις προτάσεις του Γ.Π.Σ. ο Ν. 3827/2010 (ΦΕΚ 30Α΄/25-2-2010) περί
«Κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου»,
 Να διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν διατήρηση του φυσικού και δομημένου τοπίου και
αυτή η παράμετρος να λαμβάνεται υπόψη κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των
μελλοντικών έργων και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων,
 Να προωθούνται δράσεις και παρεμβάσεις που αφορούν στην οικιστική ανάπλαση και
γενικότερα στην αναβάθμιση των πιθανά υποβαθμισμένων περιοχών ή περιοχών που
κινδυνεύουν από «εγκατάλειψη»,
 Να ληφθεί μέριμνα για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου καθαριότητας στην περιοχή
μελέτης.

Η.1.6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από πιθανή υποβάθμισή της μπορεί να
επιτευχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες κατευθύνσεις κατά τη διατύπωση των τελικών
προτάσεων του Γ.Π.Σ.:
 Να ενθαρρύνονται προτάσεις που διασφαλίζουν την αποφυγή του κινδύνου υποβάθμισης
περιοχών πολιτιστικού, ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος,
 Να αποφεύγεται η εγκατάσταση οχλουσών δραστηριοτήτων πλησίον περιοχών πολιτιστικού
ενδιαφέροντος,
 Να συνυπολογίζονται, όσο είναι εφικτό, οι αποστάσεις από αρχαιολογικούς χώρους,
ιστορικούς τόπους, μνημεία κ.λπ., ως κριτήριο αποκλεισμού περιοχών για την υποδοχή
μελλοντικών έργων και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που θα προκύψουν από την
εφαρμογή του Γ.Π.Σ.
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Η.1.7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η προστασία της ανθρώπινης υγείας μπορεί να επιτευχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις
ακόλουθες κατευθύνσεις κατά τη διατύπωση των τελικών προτάσεων του Γ.Π.Σ.:
 Να εφαρμοστούν οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές ελαχιστοποίησης οποιασδήποτε
προκαλούμενης περιβαλλοντικής όχλησης και ειδικά σε θέματα ρύπανσης της ατμόσφαιρας
και των υδατικών πόρων,
 Να αποτελεί η αντιμετώπιση του θέματος της ανθρώπινης υγείας πρώτη προτεραιότητα στις
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που δύνανται να εκπονηθούν για μελλοντικά έργα
και αναπτυξιακές δραστηριότητες στην περιοχή της Δ.Ε. Ιστιαίας.

Η.1.8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η προστασία των υλικών περιουσιακών στοιχείων είναι δυνατό να επιτευχθεί λαμβάνοντας
υπόψη τις ακόλουθες κατευθύνσεις κατά τη διατύπωση των τελικών προτάσεων του Γ.Π.Σ.:
 Να προωθηθεί η εκπόνηση πολεοδομικών μελετών για όλους τους οικισμούς της Δ.Ε.,
προκειμένου να καθοριστούν οι απαραίτητοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, να
διασφαλιστεί η δημόσια και δημοτική ιδιοκτησία από καταπατήσεις, καθώς και να
διαμορφωθούν αξιοποιήσιμα οικόπεδα μέσω της εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου στα
πλαίσια μίας βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης,
 Να προωθούνται έργα για την αποφυγή φυσικών καταστροφών, ώστε να προστατεύονται τα
περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων της Δ.Ε. Ιστιαίας.

Η.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING)
Στο προηγούμενο κεφάλαιο (παρ. Σ.4.) περιγράφηκε αναλυτικά το σύστημα
παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προτείνεται να ακολουθηθεί από το
υπό εκπόνηση Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Ιστιαίας. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει τη σύνταξη εκθέσεων,
κατά τη διαδικασία υλοποίησης του Γ.Π.Σ., ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή του
Σχεδίου με την κατάλληλη ενσωμάτωση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων που
παρουσιάστηκαν από την παρούσα Σ.Μ.Π.Ε. και τη σχετική απόφαση έγκρισής της. Ακόμη, η
χρήση εκθέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιτρέπει την πραγματοποίηση έγκαιρων
διορθωτικών ενεργειών, όπου αυτές κριθούν αναγκαίες.
Στη συνέχεια, δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις με τις οποίες κρίνεται σκόπιμο να
συμμορφώνεται το περιεχόμενο των εκθέσεων αυτών:
 Στόχο της έκθεσης παρακολούθησης θα αποτελεί η καταγραφή δεικτών σχετικών με τις
δράσεις του Σχεδίου, οι οποίοι θα αντιπροσωπεύουν τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές
μεταβολές. Επισημαίνεται ότι η συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών από τους
τελικούς αποδέκτες των μελλοντικών έργων και αναπτυξιακών δράσεων του Γ.Π.Σ.
αποτελεί μέριμνα του φορέα εφαρμογής του Γ.Π.Σ.
 Η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των στρατηγικών και περιβαλλοντικών στόχων
του Γ.Π.Σ. γίνεται με συγκριτική αποτίμηση των στοιχείων των διαδοχικών εκθέσεων. Η
σύγκριση των στοιχείων αυτών επιτρέπει την ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών
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μεταβολών που οφείλονται στο υλοποιηθέν τμήμα του Σχεδίου, τη σύγκριση των
αποτελεσμάτων με τις εκτιμήσεις της Σ.Μ.Π.Ε. και τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο για
το περιβάλλον, καθώς και την έγκαιρή διαπίστωση αναγκαιότητας ή μη διορθωτικών
ενεργειών. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν: i) σημαντικές αποκλίσεις από τις
εκτιμήσεις της Σ.Μ.Π.Ε. και ii) νέες θεσμικές υποχρεώσεις από το πλαίσιο προστασίας
του περιβάλλοντος, θα πρέπει να κινηθεί άμεσα διαδικασία για τη λήψη
επανορθωτικών μέτρων.
Τέλος, προτείνεται η σύνταξη των εκθέσεων παρακολούθησης να πραγματοποιείται ανά
πενταετία, συνεκτιμώντας τους ρυθμούς εφαρμογής των χωροταξικών σχεδίων στην Ελλάδα,
μέσω των πολεοδομικών μελετών, και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μελέτης, καθώς η Δ.Ε. δεν
παρουσιάζει έντονους ρυθμούς οικιστική ανάπτυξη, βιομηχανική παραγωγή κ.ο.κ.
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Θ. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ
Η πρώτη και κύρια δυσκολία που ανέκυψε κατά την εκπόνηση της Σ.Μ.Π.Ε. οφείλεται στην
έλλειψη ενός πλήρως καθιερωμένου μεθοδολογικού πλαισίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων
και την πρόταση μέτρων αντιμετώπισης τους, τουλάχιστον σε επίπεδο χωροταξικών σχεδίων και
ιδιαίτερα Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Η σχετικά πρόσφατη εισαγωγή στο εθνικό θεσμικό
πλαίσιο των σχετικών υποχρεώσεων για εκπόνηση Σ.Μ.Π.Ε., δεν έχει καταστήσει εφικτή την
συσσώρευση εμπειρίας επί των θεμάτων αυτών, τόσο για μελετητές, όσο και για υπηρεσίες και
φορείς. Η δυσκολία αυτή αντιμετωπίστηκε με την εκτεταμένη αναζήτηση βιβλιογραφικών
πληροφοριών τόσο σε μεθοδολογικού τύπου συγγράμματα, όσο και σε Σ.Μ.Π.Ε. άλλων
ευρωπαϊκών χωρών. Παράλληλα, δυσκολίες ανέκυψαν και από την έλλειψη ενός καθιερωμένου,
συστηματικού συνόλου περιβαλλοντικών δεδομένων και δεικτών, τα οποία θα επέτρεπαν την
καλύτερη αποτύπωση της περιβαλλοντικής κατάστασης της Δ.Ε. Ιστιαίας. Η ορθή εκπόνηση της
Σ.Μ.Π.Ε. απαιτεί τη κατά το δυνατόν πλήρη γνώση της περιβαλλοντικής κατάστασης της Δ.Ε.
Ιστιαίας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τις επιδόσεις της σε σχέση με τις
περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της. Η ποσοτικοποίηση της περιβαλλοντικής πληροφορίας
αποτελεί συνήθως ένα δύσκολο σημείο όλων των περιβαλλοντικών μελετών που εκπονούνται
στην Ελλάδα. Οι διαθέσιμες πληροφορίες, όταν υπάρχουν, συνήθως είναι διασκορπισμένες σε
μεγάλο αριθμό μελετών που έχουν κατά καιρούς εκπονηθεί από διαφορετικούς φορείς με
διαφορετικές μεθοδολογίες. Οι μελέτες αυτές δεν είναι πάντα διαθέσιμες, ούτε και συμβατές
μεταξύ τους.
Παρά την εμφάνιση των ανωτέρω δυσκολιών, η ομάδα μελέτης προσπάθησε να καλύψει σε
ικανοποιητικό βαθμό τόσο τις τυπικές απαιτήσεις της νομοθεσίας, όσο και τις ουσιαστικές
ανάγκες του Σχεδίου και των επιπτώσεών του στο περιβάλλον. Για το σκοπό αυτόν,
παρουσιάστηκαν οι προτάσεις του Γ.Π.Σ. με κατάλληλη δομή, ώστε να δοθεί έμφαση στα κρίσιμα
στοιχεία των προτάσεων που αναμένεται να επιδράσουν θετικά ή αρνητικά στο περιβάλλον,
αξιολογήθηκαν οι προτάσεις ως προς τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις σε στρατηγικό
επίπεδο και με κατάλληλα εργαλεία και ολοκληρώθηκε η μελέτη με αναφορά στα μέτρα
αντιμετώπισης και στη διαδικασία παρακολούθησης των επιπτώσεων του προτεινόμενου
Σχεδίου.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε»

Δ. Γούναρη 9-11, T.Κ. 26221 Πάτρα, Τηλ.: 2610621778, Fax: 2610622030, e-mail: stgc@tee.gr, www.chondros.gr

110

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Ιστιαίας Π.Ε. Ευβοίας

2015

Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται οι απολύτως αναγκαίες πρόσθετες βασικές μελέτες και
έρευνες που κρίνεται σκόπιμο να εκπονηθούν πριν από την έγκριση των μελλοντικών έργων και
δραστηριοτήτων που θα προκύπτουν από την εφαρμογή του σχεδίου (κάποια από τα παρακάτω
έργα μπορεί να θεωρηθούν και έργα που θα προκύψουν από την εφαρμογή του Γ.Π.Σ.):
 Μελέτες κτηματογράφησης-πολεοδόμησης-πράξης εφαρμογής οικισμών της Δ.Ε.
Ιστιαίας.
 Μελέτη καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων.
 Ειδική γεωτεχνική και υδραυλική μελέτη στις περιοχές επέκτασης Ιστιαίας.
 Μελέτες αποχέτευσης των οικισμών της Ιστιαίας.
 Μελέτη και κατασκευή αντικατάστασης του παλαιού τμήματος του δικτύου ύδρευσης.
 Μελέτη εκσυγχρονισμού του δικτύου άρδευσης.
 Μελέτη κατασκευής νέου κλειστού δικτύου άρδευσης.
 Μελέτη διαχείρισης / αξιοποίησης υδάτινων πόρων.
 Μελέτη αντικατάστασης του παλαιού τμήματος του δικτύου ύδρευσης.
 Μελέτη και έργα διαχείρισης και πυροπροστασίας των δασών της Δ.Ε.
 Μελέτη για τον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
 Μελέτη ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και ένταξη τους στο δίκτυο αρχαιολογικών
χώρων Εύβοιας
 Υδρογεωτεχνική μελέτη και μελέτη μείωσης της απόστασης των κοιμητηρίων που
διατηρούνται από τις οικιστικές περιοχές.
 Μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή μαρίνας στα Κανατάδικα.
 Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία γραμμής τελεφερίκ από τον οικισμό
Καματριάδες προς το Τελέθριο όρος.
 Μελέτη – κατασκευή περιφερειακού δρόμου επέκτασης σχεδίου πόλης Ιστιαίας.

Ο Συντάξας
Για τον Ανάδοχο
«ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Σταύρος Γ. Χόνδρος
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Κ. ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ
Κ.1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ – ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - DELCO ΕΠΕ
Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ, Μελέτη «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας
Ιστιαίας, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας» Α΄ Φάση, Ανάλυση-Προμελέτη.
ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ – ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - DELCO ΕΠΕ
Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ, Μελέτη «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας
Ιστιαίας, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας» Β1΄ Φάση, Πρόταση.
ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ – ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - DELCO ΕΠΕ
Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ, Μελέτη «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας
Ιστιαίας, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας» Β2΄ Φάση, Πρόταση.
ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ – ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - DELCO ΕΠΕ
Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ, Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια της
μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας, Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας».
Γκίζα Β. (2009), «Διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών ενός ΟΤΑ Β’ βαθμού. Η περίπτωση της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας», Διπλωματική Εργασία, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα
Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαλκίδα.
Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού (2011), «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού 20112015», Α’ Παραδοτέο – Στρατηγικός Σχεδιασμός
ENVECO A.E. Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος (2013), «Φάκελος τροποποίησης
περιβαλλοντικών όρων του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), στο τμήμα Λαμία –
Μακρυχώρι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011», σελ. 45-46.
Katsikatsos G., De Bruijn H., Van Der Meuler A.J. (1981), «The Neogene of the island of Euboea
(Evia), a review». Geologie en Mijnbauw. 60, 509-516.
Ρεμουντάκη Εμ. (2010), «Οδηγός για το περιβάλλον – Αέρας και ατμοσφαιρική ρύπανση»,
W.W.F. Ελλάς, Αθήνα.
Y.Π.Ε.Κ.Α. (2003), Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα, ΦΕΚ 1469 Β/09.10.2003.
Υ.Π.Ε.Κ.Α. (2012), «Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR07)», Α’ Φάση – Χαρακτηρισμός και Τυπολογία
Επιφανειακών Υδατικών Συστημάτων και Περαιτέρω Χαρακτηρισμός των Υπόγειων Υδατικών
Συστημάτων, Ειδική Γραμματεία Υδάτων.
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Υ.Π.Ε.Κ.Α. (2013), «Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR07)», Ειδική Γραμματεία Υδάτων.
Υ.Π.Ε.Κ.Α. (2013), «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
αυτού», ΦΕΚ 3155Β’/12.12.2013.
Υ.Π.Ε.Κ.Α. (2014), «Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα».
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (2001), «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Καταστημάτων Κράτησης».
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (2008), «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης».
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (2008), «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (2009), «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη
Βιομηχανία».

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ












Βάση Δεδομένων ΦΙΛΟΤΗΣ, Ε.Μ.Π.:http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/A00060062/
(προσβάσιμο 20/9/2014)
http://el.wikipedia.org/ (προσβάσιμο 20/9/2014)
http://politics.wwf.gr/ (προσβάσιμο 19/9/2014)
http://www.blue-planet.gr (προσβάσιμο 19/9/2014)
http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/download_files/ekdoseis/el_GR/Ygrotopoi_Aigaiou.pd
f (προσβάσιμο 19/9/2014)
http://www.hnms.gr/hnms/greek/climatology/climatology_region_diagrams_html?dr_city=
Lamia (προσβάσιμο 17/9/2014)
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_el.htm (προσβάσιμο
20/9/2014)
http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm (προσβάσιμο 20/9/2014)
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_el.htm (προσβάσιμο 20/9/2014)
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/el.pdf (προσβάσιμο
20/9/2014)
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: http://www.ypeka.gr
(προσβάσιμο 21/9/2014)
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Κ.2. ΕΙΚΟΝΕΣ

Εικόνα Κ.2.1: Η γεωμορφολογία της ευρύτερης περιοχής της Δ.Ε. Ιστιαίας [πράσινη ζώνη=0-100 μ.,
μπεζ ζώνη=100-200 μ., λαδί ζώνη=200-600 μ., καφέ ζώνη=600-800 μ. και άσπρη ζώνη>800 μ.]

(Πηγή: Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Ιστιαίας, Π.Ε.
Ευβοίας).

Εικόνα Κ.2.2: Οι ζώνες κλίσεων αναγλύφου της Δ.Ε. Ιστιαίας [σομόν ζώνη=0-4%, κίτρινη ζώνη=4-10%,
άσπρη ζώνη=10-35%, καφέ ζώνη =35-50%, βυσσινί ζώνη=50-100% και μαύρη ζώνη >100%] (Πηγή:
Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Ιστιαίας, Π.Ε. Ευβοίας)
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Εικόνα Κ.2.3: Το φυσικό περιβάλλον της Δ.Ε. Ιστιαίας (Πηγή: Α’ Στάδιο – Μελέτη Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Ιστιαίας, Π.Ε. Ευβοίας).
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Εικόνα Κ.2.4: Το υδρογραφικό δίκτυο της Δ.Ε. Ιστιαίας (Πηγή: Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής
Καταλληλότητας Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Ιστιαίας, Π.Ε. Ευβοίας)

Εικόνα Κ.2.5: Χάρτης λεκανών απορροής ανάντη των οικισμών της Δ.Ε. Ιστιαίας. [1. υδρολογική
λεκάνη ανώνυμων μικρών ρεμάτων, 2. υδρολογική υπολεκάνη ρέματος
Γαϊδουρόρρεμα-Ψαρόρρεμα, 3. υδρολογική υπολεκάνη ρέματος Νέας Σινασού]
(Πηγή: Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Ιστιαίας, Π.Ε.
Ευβοίας).
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε»

Δ. Γούναρη 9-11, T.Κ. 26221 Πάτρα, Τηλ.: 2610621778, Fax: 2610622030, e-mail: stgc@tee.gr, www.chondros.gr

116

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Ιστιαίας Π.Ε. Ευβοίας

2015

Εικόνα Κ.2.6: Το οικιστικό σύνολο των οικισμών Ιστιαίας, Αγίου Παντελεήμων και Αγίου
Γεωργίου, διακρίνονται: με μαύρο χρώμα τα θεσμοθετημένα όρια, με κόκκινο
χρώμα τα όρια των προτεινόμενων επεκτάσεων Α’ κατοικίας, με μωβ χρώμα το όριο
της Περιοχής Αστικών Εξυπηρετήσεων και με μπλε χρώμα τα όρια των
πολεοδομικών ενοτήτων Π.Ε.1 και Π.Ε.2.

Εικόνα Κ.2.7: Ο οικισμός των Κανατάδικων, διακρίνονται το θεσμοθετημένο όριο, το όριο της
ΖΟΕ, τα όρια των περιοχών NATURA και το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε. 3).
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Εικόνα Κ.2.8: Οι οικισμοί Νέα Σινασός και Νεοχώρι, διακρίνονται: με μαύρο χρώμα τα
θεσμοθετημένα όρια, με κόκκινο χρώμα τα όρια των προτεινόμενων επεκτάσεων α΄
κατοικίας και με μπλε χρώμα τα όρια των πολεοδομικών ενοτήτων Π.Ε.4 και Π.Ε.5.

Εικόνα Κ.2.9: Ο οικισμός της Αβγαριάς, διακρίνονται με μαύρο χρώμα το θεσμοθετημένο με
Απόφαση Νομάρχη όριο, με κόκκινο χρώμα το όριο της προτεινόμενης επέκτασης
και με μπλε χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε.6).
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Εικόνα Κ.2.10: Ο οικισμός του Βουτά, διακρίνονται με μαύρο χρώμα το θεσμοθετημένο με
Απόφαση Νομάρχη όριο και το εγκεκριμένο όριο, με κόκκινο χρώμα τα όρια των
προτεινόμενων επεκτάσεων και με μπλε χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας
(Π.Ε.7).

Εικόνα Κ.2.11: Ο οικισμός του Κυπαρισσίου, διακρίνονται με μαύρο χρώμα το θεσμοθετημένο με
Απόφαση Νομάρχη όριο και το εγκεκριμένο όριο και με μπλε χρώμα το όριο της
πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε.8).
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Εικόνα Κ.2.12: Ο οικισμός της Σήμιας, διακρίνονται με μαύρο χρώμα το θεσμοθετημένο με
Απόφαση Νομάρχη όριο και το εγκεκριμένο όριο και με μπλε χρώμα το όριο της
πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε.9).

Εικόνα Κ.2.13: Οι οικισμοί των Γαλατσάδων και Καματριάδων, διακρίνονται με μαύρο χρώμα τα
θεσμοθετημένα με Απόφαση Νομάρχη όρια, με κόκκινο χρώμα τα όρια των
περιοχών προς πολεοδόμηση και με μπλε χρώμα τα όρια των πολεοδομικών
ενοτήτων (Π.Ε.10α, 10β).
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Εικόνα Κ.2.14: Ο οικισμός της Γαλατσώνας, διακρίνονται με μαύρο χρώμα το θεσμοθετημένο με
Απόφαση Νομάρχη όριο, με κόκκινο χρώμα το όριο της προτεινόμενης επέκτασης
και με μπλε χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε.11).

Εικόνα Κ.2.15: Ο οικισμός των Καμαρίων, διακρίνονται με μαύρο χρώμα τα θεσμοθετημένα με
Απόφαση Νομάρχη όρια, με κόκκινο χρώμα το όριο της προτεινόμενης επέκτασης
(περιοχής προς πολεοδόμηση) και με μπλε χρώμα το όριο της πολεοδομικής
ενότητας (Π.Ε.12).
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Εικόνα Κ.2.16: Ο οικισμός της Κοκκινομηλιάς, διακρίνονται με μαύρο χρώμα το θεσμοθετημένο
με Απόφαση Νομάρχη όριο, με κόκκινο χρώμα το όριο της προτεινόμενης επέκτασης
και με μπλε χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε.13).

Εικόνα Κ.2.17: Ο οικισμός του Κρυονερίτη, διακρίνονται με μαύρο χρώμα το θεσμοθετημένο με
Απόφαση Νομάρχη όριο, με κόκκινο χρώμα το όριο της προτεινόμενης επέκτασης
και με μπλε χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε.14).
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Εικόνα Κ.2.18: Ο οικισμός των Μηλιών, διακρίνονται με μαύρο χρώμα το θεσμοθετημένο με
Απόφαση Νομάρχη όριο, με κόκκινο χρώμα το όριο της προτεινόμενης επέκτασης
και με μπλε χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε.15).

Εικόνα Κ.2.19: Το οικιστικό σύνολο Μονοκαρυάς-Κάτω Μονοκαρυάς, διακρίνονται με μαύρο
χρώμα τα θεσμοθετημένα με Απόφαση Νομάρχη όρια, με κόκκινο χρώμα τα όρια
των προτεινόμενων επεκτάσεων και με μπλε χρώμα το όριο της πολεοδομικής
ενότητας (Π.Ε.16).
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Εικόνα Κ.2.20: Παρόχθιο δάσος στην περιοχή μικρού ρέματος, κλάδου του Ξεριά.

Εικόνα Κ.2.21: Παράκτια ζώνης της Δ.Ε. Ιστιαίας βορειοδυτικά της λιμνοθάλασσας Μικρό Λιβάρι.
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Εικόνα Κ.2.22: Λιμνοθάλασσα Μεγάλο Λιβάρι.

Εικόνα Κ.2.23: Πανοραμική εικόνα της ευρείας κοίτης του Ξηριά (από τη Μονοκαρυά).
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Εικόνα Κ.2.24: Υποδομές ασφαλούς διέλευσης μονοπατιού από το Δασαρχείο.

Εικόνα Κ.2.25: Πέτρινη βρύση του 1803 στον οικισμό Γαλατσάδες.
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