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Κεφάλαιο 1 – ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αναφέρεται στο Σχέδιο 

Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) / Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

(ΓΠΣ) του τέως Δήμου Σκιλλούντος. Το ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, από την ισχύουσα νομοθεσία, ορίζεται ως 

«το πλήρες χωροταξικό σχέδιο» της περιοχής μελέτης. 

Σημειώνεται ότι για λόγους συμβατότητας με την μελέτη ΣΧΟΟΑΠ και δεδομένου ότι η μελέτη 

ξεκίνησε πριν την εφαρμογή του Καλλικράτη, η περιοχή μελέτης θα ονομάζεται στο παρόν τεύχος 

«τέως Δήμος Σκιλλούντος» αντί «Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων», 

όπως είναι η ονομασία μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη. 

Πιο συγκεκριμένα, ο τέως Καποδιστριακός Δήμος Σκιλλούντος, με την Καλλικρατική διοικητική 

αναδιάρθρωση αποτελεί σήμερα την ομώνυμη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Δήμου Ανδρίτσαινας - 

Κρεστένων της Π.Ε. Ηλείας. Βρίσκεται στη δυτική Πελοπόννησο στα δυτικά της ΠΕ (τ. Νομού) 

Ηλείας κατέχοντας μικρό τμήμα της ακτογραμμής της νοτιοδυτικής περιοχής της ΠΕ και σημαντικό 

τμήμα της ενδοχώρας του. Απέχει περίπου 280 χλμ από την Αθήνα και 100 χλμ από την Πάτρα. 

Έδρα της Δ.Ε. είναι ο οικισμός των Κρεστένων. 

Γενικά στοιχεία για την μελέτη δίδονται στο κεφ. 2. Ειδικότερα, περιγράφονται το αντικείμενο 

των μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, το ιστορικό της ανάθεσης και της μέχρι σήμερα εξέλιξης της μελέτης 

καθώς και οι προδιαγραφές – διαδικασία εκπόνησης της ΣΜΠΕ. 

Η σκοπιμότητα και οι στόχοι του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ τ. Δήμου Σκιλλούντος παρουσιάζονται στο 

κεφ. 3. Τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μελέτης στα οποία εστιάζεται ο 

προτεινόμενος σχεδιασμός είναι: (α) η διατήρηση της γεωργίας / κτηνοτροφίας ως σημαντικού 

κλάδου στην παραγωγή, προσδιορισμός περιοχών ανάπτυξης αγροτικών δραστηριοτήτων, (β) η 

αξιοποίηση - ανάδειξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, (γ) η προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, (δ) η ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού - αναψυχής. 

Στόχος των προτάσεων του σχεδιασμού είναι η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση αυτών των 

πλεονεκτημάτων, με παράλληλη αποτελεσματική προστασία του τοπίου και των ιδιαίτερα 

αξιόλογων βιοτόπων της περιοχής. 

Στο κεφ. 3 αποτυπώνεται, επίσης, η συσχέτιση της περιοχής μελέτης με τα υπερκείμενα επίπεδα 

του χωροταξικού σχεδιασμού (εθνικό και τομεακά πλαίσια), με το πλαίσιο χωροταξικού 

σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το Σχέδιο Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος 

Δυτικής Πελοποννήσου καθώς και με τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου της ΠΕ Ηλείας. 

Η Περιγραφή του Δομικού Σχεδίου «ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ Δήμου Σκιλλούντος» παρατίθεται στο κεφ. 

4. Σύμφωνα με το Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης που προτείνει η μελέτη, στη Δ.Ε. 

Σκιλλούντος διακρίνονται τέσσερις (4) διαφορετικές χωρικές ενότητες : 

Ενότητα Κρεστένων: Περιλαμβάνει τα Κρέστενα (έδρα του τέως Δήμου) καθώς και τους δύο 

αμέσως επόμενους μεγαλύτερους και δυναμικότερους οικισμούς της περιοχής μελέτης, το 

Καλλίκωμο και τα Μακρίσια. Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται συνολικά 7 οικισμοί. 

Ανατολική χωρική ενότητα: Καταλαμβάνει σχεδόν το 1/3 της εδαφικής έκτασης της Δ.Ε. και έχει 

τους περισσότερους οικισμούς καθώς και τη μεγαλύτερη έκταση του εξωαστικού χώρου. Η ενότητα 

αυτή χαρακτηρίζεται από δυσπροσιτότητα στα ακραία της σημεία, το ανάγλυφό της ποικίλει ενώ 

έχει κυρίως ημιορεινές και κάποτε ορεινές εκτάσεις. Στην ενότητα αυτή συναντάμε δραστηριότητες 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ  Σ.Μ.Π.Ε.: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ (ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ)          6 

του πρωτογενούς τομέα με κυρίαρχη τη γεωργία. Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται συνολικά 10 

οικισμοί. 

Ενότητα του ποταμού Αλφειού:Καταλαμβάνει το βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της Δ.Ε. Έχει 

εδάφη που αν και δεν παρουσιάζουν χαρακτηριστικά πεδινής έκτασης εντούτοις καλλιεργούνται 

συστηματικά και πλαισιώνονται από ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον. Η ενότητα αυτή αποτελεί και 

όριο για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, αφού εμποδίζεται η επικοινωνία με τις 

όμορες περιοχές του ακριβώς λόγω της ύπαρξης του φυσικού φράγματος του ποταμού Αλφειού. 

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται συνολικά 9 οικισμοί. 

Νότια χωρική ενότητα: Βρίσκεται νότια της Εθνικής οδού ως τη θάλασσα, αποτελείται από 

γεωργικές γαίες επί του κάμπου και έχει διαμορφωθεί εν μέρει στην περιοχή της αποξηραμένης 

λίμνης Αγουλινίτσας. Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο της παράκτιας ζώνης και η 

γραμμική δασική έκταση της Στροφυλιάς, καθώς και η αμμώδης παραλία και οι αμμοθίνες που 

καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση σε βάθος και σε όλο το μήκος της ακτογραμμής του Δήμου. Οι 

ανθρωπογενείς παρεμβάσεις εκεί είναι λιγοστές και περιορίζονται σε κάποιες κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες, σταυλισμένες ή μη, αρδευτικά δίκτυα και γεωργικές εγκαταστάσεις, ενώ εκεί 

βρίσκεται και ο αγροτικός οικισμός του Κάτω Σαμικού επί της Εθνικής Οδού. Στην ενότητα αυτή 

περιλαμβάνονται συνολικά 5 οικισμοί. 

Σε αυτές τις ενότητες οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ταξινομούνται με βάση τις παρακάτω μεγάλες 

θεματικές ενότητες.  

 Γενικές αρχές 

 Οικισμοί – επεκτάσεις - Τροποποίηση παλιού Γ.Π.Σ. 

 Ιεράρχηση του οδικού δικτύου 

 Ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων 

 Χρήσεις γης και ρυθμίσεις στις εκτός σχεδίων περιοχές  

 Ζώνες και όροι προστασίας του περιβάλλοντος  

Η προκαταρκτική πρόταση οργάνωσης του χώρου της Δ.Ε. παρουσιάζονται και 

αξιολογούνται στο κεφ.5, και αιτιολογείται η επιλογή όσον αφορά στη διαμόρφωση της τελικής 

πρότασης της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ. 

Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος γίνεται συνοπτικά στο κεφ. 6. 

Αναφέρονται τα γενικά χαρακτηριστικά και η θέση της περιοχής μελέτης, τα σημαντικά στοιχεία του 

φυσικού περιβάλλοντος και οι πιέσεις που δέχονται, το κλίμα, τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής, η πληθυσμιακή – δημογραφική και οικονομική εικόνα, οι υφιστάμενες τεχνικές και 

κοινωνικές υποδομές, οι χρήσεις γης, ο χαρακτήρας των οικισμών μελέτης και το πολιτιστικό – 

ιστορικό απόθεμα. Τα στοιχεία αυτά αξιολογήθηκαν με στόχο την διαμόρφωση της πρότασης του 

ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ. 

Η εκτίμηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων των προτάσεων της μελέτης 

ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ στο περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) παρατίθεται στο κεφ. 7. Ειδικότερα, 

γίνεται εκτίμηση – αξιολόγηση των επιπτώσεων των προτεινόμενων ρυθμίσεων σε σχέση με την 

επίτευξη των στόχων για κάθε εξεταζόμενο περιβαλλοντικό παράγοντα (βιοποικιλότητα – χλωρίδα 

– πανίδα, έδαφος, ύδατα, κλίμα, αέρας, τοπίο, ανθρώπινη υγεία – ποιότητα ζωής, πολιτιστική 
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κληρονομιά), με την χρήση των συγκεκριμένων παραμέτρων (είδος, ένταση, δράση, διάρκεια και 

προέλευση επίπτωσης). 

Οι στόχοι της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ περιλαμβάνουν την αποτελεσματική προστασία και ανάδειξη 

του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς, της περιοχής μελέτης. Κατά συνέπεια, πολλές 

από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εστιάζουν στον στόχο αυτό Από την εκτίμηση – αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναμένονται από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της μελέτης 

ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ του τέως Δήμου Σκιλλούντος, προκύπτει ότι οι επιπτώσεις είναι, σχεδόν στο 

σύνολό τους, θετικές. Οι αρνητικές επιπτώσεις είναι μικρής κλίμακας και οπωσδήποτε προτιμητέες 

από τις αρνητικές επιπτώσεις μιας άναρχης / μη οργανωμένης ανάπτυξης της περιοχής μελέτης. 

Από την μελέτη προτείνονται περιορισμοί, γενικές διατάξεις και συγκεκριμένες δράσεις που 

αφορούν στην αντιμετώπιση ή και πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων. 

Η καταγραφή των στοιχείων της κανονιστικής πράξης περιβαλλοντικής έγκρισης της μελέτης 

ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ περιλαμβάνεται στο κεφ. 8. Ειδικότερα το κεφ. 8 περιλαμβάνει (α) τις προτάσεις / 

κατευθύνσεις / μέτρα για την πρόληψη, περιορισμό και, κατά το δυνατόν αντιμετώπιση των 

σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ, και (β) 

το προτεινόμενο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 

την εφαρμογή του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ στην πορεία του χρόνου (monitoring). 

Οι σημαντικότερες δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την εκπόνηση της ΣΜΠΕ παρατίθενται στο 

κεφ 9. Σχετίζονται με τη συλλογή της χωροταξικής και περιβαλλοντικής πληροφορίας, την 

διαθεσιμότητα και πληρότητα των δημογραφικών δεδομένων, το μακρύ διάστημα εκπόνησης της 

μελέτης και τις συνεπακόλουθες αλλαγές που έχουν προκύψει, την αδυναμία κωδικοποίησης της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο κλπ. 

Οι βασικές μελέτες που απαιτούνται πριν την έγκριση των έργων και δραστηριοτήτων που 

προκύπτουν από την εφαρμογή του ΣΧΟΟΑΠ συνοψίζονται στο κεφ. 10. Πρόκειται για τις βασικές 

μελέτες ωρίμανσης και αδειοδότησης των έργων υποδομής, τις μελέτες που απαιτούνται για την 

αδειοδότηση και λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον εμπορικό, αγροτικό 

και τουριστικό κλάδο, τις μελέτες και ενέργειες δημοσιότητας – ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

του κοινού κλπ. 
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Κεφάλαιο 2 – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΠΣ 

Οι μελέτες Γ.Π.Σ./ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. έχουν θεσμοθετηθεί με το Ν. 2508/97 «Περί Βιώσιμης Οικιστικής 

Ανάπτυξης των Πόλεων και Οικισμών» (ΦΕΚ/124/Α/13.6.1997).  

Ως προς το περιεχόμενο, μια μελέτη του «Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου» (ΓΠΣ) περιλαμβάνει την 

«κυρίως» μελέτη: Χωροταξική – Πολεοδομική, την Περιβαλλοντική και τη Γεωλογική. 

Η τελευταία (Γεωλογική) παραδίδεται «αυτοτελώς» ενώ οι δυο πρώτες (Χωροταξική – 

Πολεοδομική & Περιβαλλοντική) παραδίδονται μαζί σε ενιαίο τεύχος, στο στάδιο της ανάλυσης, 

σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές εκπόνησής τους ώστε να υπάρχει η σχετική πληρότητα 

στην αποτύπωση της «υπάρχουσας κατάστασης» για την περιοχή μελέτης. Για τον ίδιο λόγο στο 

παρόν τεύχος συμπεριλαμβάνονται και τα συμπεράσματα από την εκπόνηση του Α΄ Σταδίου της 

σχετικής Γεωλογικής Μελέτης (που έχει εντωμεταξύ ολοκληρωθεί). 

Το ΓΠΣ αποτελεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9572/1845/06.04.2000 Απόφαση Υπουργού 

ΠΕΧΩΔΕ, που καθορίζει το ακριβές περιεχόμενο της σχετικής μελέτης, το «πλήρες χωροταξικό 

σχέδιο του Καποδιστριακού Δήμου». Ο χωροταξικός σχεδιασμός, γενικά, αποβλέπει στην 

υποβοήθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας της περιοχής στην οποία αναφέρεται και παράλληλα 

στην εξασφάλιση της διατήρησής της σε βάθος χρόνου προς όφελος πρωτίστως της εκάστοτε 

«τοπικής κοινωνίας». Αυτό επιτυγχάνεται: 

 Μέσω της «τακτοποίησης στο χώρο» των διαφόρων χρήσεων (κατοικίας, τουρισμού, 

γεωργίας, βιομηχανίας κ.λπ.) κατά τρόπο ώστε η κάθε μία να «καταλάβει» την περιοχή 

που «είναι κατάλληλη» και προσφέρεται για την ανάπτυξή της. Είναι αυτονόητο ότι στην 

περιοχή που ορίζεται ως πρόσφορη για την ανάπτυξη μιας χρήσης περιορίζεται η 

ανάπτυξη των άλλων και κυρίως εκείνων που θα την εμπόδιζαν να αναπτυχθεί. 

 Μέσω της κατάλληλης "διασύνδεσης" των χρήσεων αυτών (κυκλοφοριακά) και παράλληλα 

της κατάλληλης χωροθέτησης των λοιπών έργων υποδομής (π.χ. δικτύου αποχέτευσης 

ακαθάρτων) ώστε τελικά οι περιοχές των χρήσεων να καταστούν λειτουργικές.  

 Μέσω της «προστασίας» των φυσικών πόρων στους οποίους στηρίζεται η τοπική 

ανάπτυξη γιατί είναι αυτονόητο ότι αυτή αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την 

σταθεροποίηση και διατήρηση της ανάπτυξης στο μέλλον, προς όφελος δηλαδή και των 

επόμενων γενεών. 

Ως εκ τούτου ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος όχι μόνο για την 

"εντατικοποίηση" αλλά και για την «διατήρηση» της αναπτυξιακής διαδικασίας σε κάθε 

περιοχή, αφού διασφαλίζει την «ποιοτική» διάστασή της.  

Με το Ν.2508/97 η πολιτεία καθόρισε την «υποχρέωση» κάθε ΟΤΑ να συντάξει το ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ 

του το οποίο πρέπει να ακολουθεί το λειτουργικό πρότυπο των Ανοικτών Πόλεων, εξειδικεύοντας 

τον ήδη θεσμοθετημένο Χωροταξικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας, που αποτελεί το γενικό 

κατευθυντήριο πλαίσιο στο χώρο των Καποδιστριακών Δήμων. Το σχέδιο αυτό (ΠΠΧΣΑΑ 

Περιφέρειας Κρήτης) έχει θεσμοθετηθεί (ΦΕΚ 1486/Β΄/03). 

Διευκρινίζεται ότι: 
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 Με τον όρο «Ανοικτή Πόλη» εννοείται μια ομάδα γειτονικών οικισμών που συν-

λειτουργούν έχοντας ως «κέντρο» έναν από αυτούς. Προϋπόθεση για την επιτυχία αυτού 

του μοντέλου αποτελεί η ενίσχυση όλων των κεντρικού χαρακτήρα οικισμών με σύγχρονες 

κοινωνικές και άλλες υποδομές καθώς και η μέγιστη διευκόλυνση της επικοινωνίας των με 

τους οικισμούς επιρροής τους. 

Συμπερασματικά το σχέδιο που εν συντομία λέγεται ΓΠΣ:  

 Καθορίζει τις περιοχές οι οποίες θα πολεοδομηθούν τα επόμενα χρόνια και τις 

γενικές ρυθμίσεις μέσα σε αυτές (χρήσεις γης, βασικά δίκτυα, κ.λπ.).  

 Καθορίζει Πολεοδομικές Ενότητες (ΠΕ) και εκτιμά τις ανάγκες τους σε 

κοινόχρηστους χώρους και κοινωφελείς εξυπηρετήσεις.  

 Καθορίζει τις περιοχές ανάπλασης εντός των οικισμών.  

Διευκρινίζεται ότι στους οικισμούς που έχουν ήδη θεσμοθετημένο όριο δεν επιτρέπεται πλέον η 

διεύρυνσή τους με νέα διοικητική πράξη. Είναι δυνατή όμως η "επέκτασή" τους με την έγκριση 

πολεοδομικού σχεδίου. Αυτό όμως επιτρέπεται να γίνει εφόσον προβλέπεται από το ΓΠΣ που θα 

εκπονηθεί / θεσμοθετηθεί. Για να επεκταθεί, δηλ., ένας οικισμός που έχει όρια πρέπει να 

εκπονηθεί και να εγκριθεί το ΓΠΣ του Καποδιστριακού Δήμου, να προβλέπεται σε αυτό η 

συγκεκριμένη επέκταση και μετά να εκπονηθεί και να εγκριθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός του 

οικισμού. Επέκταση χωρίς εγκεκριμένο "σχέδιο πόλης" δεν νοείται πλέον.  

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η δυνατότητα πολεοδόμησης εντός ορίων οικισμών καθώς και η 

δυνατότητα τροποποίησης υφιστάμενων ‘σχεδίων πόλεων’ υφίσταται ακόμα και αν δεν έχει 

εκπονηθεί / θεσμοθετηθεί ΓΠΣ. Σε περίπτωση, όμως, εκπόνησης / θεσμοθέτησης ΓΠΣ είναι 

δυνατό να προταθούν / θεσμοθετηθούν εντός υφιστάμενων ορίων οικισμών και ‘σχεδίων πόλεων’ 

(νέες) χρήσεις γης, διαφορετικές από τις υπάρχουσες, να καθοριστούν περιοχές ανάπλασης, 

περιοχές εφαρμογής πολεοδομικών μηχανισμών, κ.λπ. στο πλαίσιο του στρατηγικού 

πολεοδομικού σχεδιασμού του κάθε (υφιστάμενου) οικισμού.  

 Καθορίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης εκτός των οικισμών, όπως:  

- Περιοχές που προορίζονται για την εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων 

(όπως βιομηχανία, τουρισμός, κ.λπ.). 

- Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) (όπως ρεματιές, δάση,  αρχαιολογικοί χώροι, 

κ.λπ.). 

- Περιοχές στις οποίες απαιτείται ο ‘έλεγχος και περιορισμός της δόμησης’ / ΠΕΠΔ 

(όπως γύρω από τους οικισμούς, κ.λπ.) 

 Περιλαμβάνει τα γενικά δίκτυα υποδομών (οδικό κλπ) 

 Διατυπώνει το Πρόγραμμα Ενεργοποίησης του ΓΠΣ 

Επισημαίνεται ότι καλύπτοντας οι ρυθμίσεις του ΓΠΣ το σύνολο της εδαφικής έκτασης του 

Καποδιστριακού Δήμου, επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη ρύθμιση του χώρου εντός και εκτός των 

ορίων των οικισμών, με τρόπο ώστε η ικανοποίηση αναγκών ένταξης περιοχών σε σχέδια ή προς 

πολεοδόμηση ζώνες να «εξισορροπείται» με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις προστασίας, κυρίως στον 

εξωαστικό χώρο. Επίσης, οι μικροί οικισμοί των οποίων η ρύθμιση μέχρι σήμερα γινόταν 

μεμονωμένα, χωρίς να είναι απόρροια γενικότερου σχεδιασμού, τώρα εντάσσονται σε ευρύτερα 

οικιστικά σύνολα, τις «ανοικτές πόλεις» και με αυτόν τον τρόπο η οικιστική τους οργάνωση 
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εναρμονίζεται με τους γενικότερους στόχους του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού που 

δεν είναι άλλοι από τις «αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης», δηλ. ενός μοντέλου που εξασφαλίζει 

μακροχρόνια, "χωρίς τέλος" ανάπτυξη. 

Το ΓΠΣ εκπονείται με βάση τις προβλέψεις πληθυσμιακής και οικονομικής εξέλιξης της περιοχής 

και περιλαμβάνει τους απαραίτητους χάρτες, σχέδια, διαγράμματα και κείμενα ώστε να περιέχει 

σύνολο μέτρων, στόχων, κατευθύνσεων και προγραμμάτων τόσο στο χώρο εκτός των οικισμών 

όσο και στο εσωτερικό τους.  

Συμπερασματικά, το ΓΠΣ αποτελεί όχι μόνο «το πλήρες χωροταξικό σχέδιο της χωρικής 

ενότητας του Καποδιστριακού Δήμου», που εξειδικεύει στην περιοχή του τις κατευθύνσεις 

του Περιφερειακού Σχεδιασμού, αλλά και το γενικό - στρατηγικό πολεοδομικό σχέδιο του 

κάθε οικισμού ξεχωριστά. Αποτελεί δηλ. το «όραμα» για το μεσοπρόθεσμο μέλλον του 

χώρου της ΔΕ. 

Η μελέτη ΓΠΣ εκπονείται σε δύο (2) στάδια: Α και Β, ενώ το Β στάδιο υποδιαιρείται σε δύο 

υποστάδια: Β1 και Β2. 

Α΄ Στάδιο  

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την «ανάλυση» της υπάρχουσας κατάστασης, τη «διάγνωση των 

προβλημάτων, των προοπτικών και των τάσεων» και τη «διατύπωση της καταρχήν πρότασης ή 

των εναλλακτικών προτάσεων» ρύθμισης της περιοχής μελέτης.  

Σε αυτό το στάδιο εκπονείται παράλληλα και παραδίδεται σε ξεχωριστά τεύχη η Γεωλογική 

Θεώρηση της περιοχής μελέτης, υπό τη μορφή "Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής 

Καταλληλότητας".  

Μέσω της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας πραγματοποιείται ο καταρχήν 

εντοπισμός τμημάτων κατάλληλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλης μορφής δόμηση, 

που θα εξασφαλίζουν ένα περιβάλλον ασφαλές όσο αφορά στους φυσικούς κινδύνους και στους 

κινδύνους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες και παράλληλα θα διασφαλίζουν την 

προστασία των περιοχών αξιόλογου γεωπεριβάλλοντος καθώς και των αξιοποιήσιμων 

γεωλογικών πόρων. Αντικείμενο της γεωλογικής μελέτης είναι επίσης η περιγραφή των 

απαραίτητων μέτρων που πρέπει να ληφθούν στις περιοχές που κρίνονται κατάλληλες για 

δόμηση, αλλά υπό προϋποθέσεις, καθώς και η υποβολή προτάσεων για το είδος των περαιτέρω 

μελετών που τυχόν απαιτούνται για την αποσαφήνιση της γεωλογικής καταλληλότητας ορισμένων 

περιοχών. Η μελέτη αυτή συντάσσεται με βάση τις εγκεκριμένες προδιαγραφές για την εκπόνηση 

Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΦΕΚ 190 / Β΄ / 14-09-2007) και εγκρίνεται με ξεχωριστή 

απόφαση από την αρμόδια αρχή. 

Μετά την υποβολή και παραλαβή του Α΄ Σταδίου γίνεται παρουσίασή του από τον Ανάδοχο στην 

έδρα του Δήμου σε σύσκεψη, που συγκαλείται με μέριμνα του Δήμου και στην οποία μετέχουν 

εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων Υπηρεσιών και λοιπών φορέων. Στόχος της σύσκεψης αυτής 

είναι η παρουσίαση των στοιχείων της ανάλυσης και η διατύπωση απόψεων ιδίως σε ό,τι αφορά 

την προσέγγιση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών χωρικής 

ανάπτυξης του Δήμου. Ακολουθεί έγκριση του Α΄ Σταδίου από το Δήμο. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συνεκτιμώντας και τα πορίσματα της σύσκεψης δίνει οδηγίες κατά την 

κρίση της για πιθανή συμπλήρωση των στοιχείων του Α΄ σταδίου, εντολή έναρξης του Β΄ Σταδίου 

και οδηγίες - κατευθύνσεις για την εκπόνησή του. 
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Β1 Υποστάδιο 

Κατά το δεύτερο στάδιο γίνεται «λεπτομερής επεξεργασία του ΓΠΣ» με βάση τις προτάσεις του Α΄ 

Σταδίου και τις οδηγίες - κατευθύνσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Παράλληλα, εκπονείται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (η έγκριση της οποίας 

αποτελεί προϋπόθεση για τη μετάβαση στο Β2 στάδιο της μελέτης ΓΠΣ).  

Μετά την υποβολή και παραλαβή του Β1 υποσταδίου η μελέτη αποστέλλεται από το Δήμο στις 

αρμόδιες υπηρεσίες για την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος (αρθρ.4 §10 

Ν.2508/97 και αρθρ.3 §2 Ν.1337/83). 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συνεκτιμώντας τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων φορέων και 

υπηρεσιών και τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου δίνει κατά την κρίση της οδηγίες - 

κατευθύνσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις (Β2 υποστάδιο της μελέτης). 

Β2 Υποστάδιο 

Αφορά στην προσαρμογή του υποσταδίου Β1 σύμφωνα με τις οδηγίες - κατευθύνσεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας ώστε η πρόταση να πάρει την τελική ‘μορφή’ της.  

Μετά τη παράδοση του Β2 υποσταδίου η μελέτη αποστέλλεται από το Δήμο στην Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση της οικείας Περιφέρειας για θεσμοθέτηση. 

2.2 - ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ 

ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΜΠΕ 

Η διαδικασία για την εκπόνηση της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου 

Σκιλλούντος (νυν Δ.Ε. Σκιλλούντος του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων) ξεκίνησε με τη σύναψη 

της από 18-02-2006 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της τότε Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και 

του τέως Δήμου Σκιλλούντος για την προκήρυξη, ανάθεση και εκπόνηση μελετών 

Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 13 Δήμων (τώρα Δ.Ε.) του τέως Νομού Ηλείας. Από τις μελέτες αυτές 

ανατέθηκαν τελικά μόνον 4. 

Ο ανοικτός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 06-09-2006, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 

3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α'). Με την διαδικασία επιλογής και ανάθεσης η μελέτη ανατέθηκε στην 

Κοινοπραξία «Κ/ΞΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» με την 

2921/16-04-2008 Απόφαση της ΔΙΠΕΧΩ της τότε Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. 

Η έναρξη εκπόνησης της μελέτης έγινε στις 06-06-2008 οπότε υπεγράφη η σχετική σύμβαση. 

Επί σειρά ετών υπήρξαν σοβαρότατα προβλήματα στην εξέλιξη και των 4ων μελετών που τελικά 

ανατέθηκαν, γεγονός που έθεσε σε κίνδυνο την ολοκλήρωση αυτών των μελετών. 

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έγιναν πολλά και σημαντικά βήματα που κατέστησαν εφικτή την 

συνέχιση και ολοκλήρωση της μελέτης ΓΠΣ του Δήμου Σκιλλούντος, το περιεχόμενο της οποίας 

έχει ως στόχο την επίλυση των προβλήματων χωρικού σχεδιασμού της περιοχής μελέτης. 

Συγκεκριμένα: 

 Με την 743/05-02-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας εξασφαλίστηκε η 

χρηματοδότηση της μελέτης από πόρους του ΕΣΠΑ.   
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 Με την 62/12-03-2013 Απόφαση του Δ.Σ. (σε εφαρμογή του άρθρου 18 § 16 του Ν. 

4071/12) ορίστηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας ως Διευθύνουσα Υπηρεσία της 

μελέτης. 

 Με την 150/30-09-2013 Απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ: ΒΛΛΨΩΨΦ-ΥΔ8) εγκρίθηκε τροποποίηση 

της από 18-02-2006 Προγραμματικής Σύμβασης, που είχε τροποποιηθεί στις 06-06-2008, 

με την οποία εγκρίθηκε η μεταβίβαση της επίβλεψης της μελέτης στην Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου μας.   

 Αποτράπηκε η απένταξη του έργου από το ΕΣΠΑ και η απώλεια της σχετικής 

χρηματοδότησης, υποβάλλοντας στη Διαχειριστική Αρχή επικαιροποιημένο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της σχετικής 

μελέτης εντός εντός του 2015. 

 Το Α' Στάδιο της μελέτης ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την 15151/05-11-2014 Απόφασή της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύργου και η παραλαβή του εγκρίθηκε από την 

Προϊσταμένη Αρχή με την 240/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 

7ΛΝΛΩΨΦ-ΓΙΜ). 

 Με το 17491/17-12-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας της μελέτης) δόθηκε στην ανάδοχο εντολή έναρξης του Β΄ Σταδίου της μελέτης.  

 Το Β' Στάδιο της μελέτης, που υποβλήθηκε με το 125/26-01-2015 έγγραφο, ελέγχθηκε από 

την Τεχνική Υπηρεσία και τον επιβλέποντα της Τ.Υ. του Δήμου Πύργου και διαπιστώθηκε η 

πληρότητα της μελέτης και ότι έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές.   

 Την 01-07-2015 έγινε δημόσια παρουσίαση του Β' Σταδίου, σε ανοικτή συγκέντρωση στο 

Δημαρχείο, στην οποία είχαν κληθεί όλες οι αρχές και οι φορείς του Δήμου. 

Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) συντάχθηκε με σκοπό την 

ολοκληρωμένη εκτίμηση των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, που μπορεί 

να προκύψουν από την Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας 

Σκιλλούντος του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων Ν. Ηλείας και έχει χωρική αναφορά τα 

διοικητικά όρια του Καποδιστριακού ΟΤΑ/Δήμου Σκιλλούντος. 

2.3 - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΜΠΕ 

Η παρούσα ΣΜΠΕ στηρίζεται στις προδιαγραφές της Κ.Υ.Α. υπ’ αρ.: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ 

οικ.107017/28-08-2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006) «Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων και προγραμμάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ».  

Οι μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ υπόκεινται στη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 

(ΣΠΕ), όπως αυτή καθορίζεται στο πλαίσιο της ανωτέρω Κ.Υ.Α. Με την ώριμη πλέον μορφή της, η 

ΣΠΕ είναι μια δυναμική διαδικασία και στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης 

ανάπτυξης διαμέσου της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στο κατά το δυνατόν 

έγκαιρο στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού πολιτικών, σχεδίων και προγραμμάτων. Με τη λογική 

ότι όταν οι αποφάσεις στηρίζονται σε περιβαλλοντικά θεμελιωμένες στρατηγικές, οι ενέργειες που 

ακολουθούν είναι εξίσου περιβαλλοντικά αποδεκτές, αυξάνεται η βεβαιότητα ότι η ανάπτυξη και η 

γενικότερη επέμβαση στο περιβάλλον δεν θα είναι επιβλαβής. 

Τα ειδικότερα στοιχεία της ΚΥΑ-ΣΠΕ είναι: 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Σ.Μ.Π.Ε.: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ (ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ)         13 

 ο σαφέστερος καθορισµός του πεδίου εφαρµογής, στο οποίο εντάσσονται συγκεκριµένα 

είδη σχεδίων και προγραµµάτων, όπως τα ΓΠΣ, Ειδικά ή Περιφερειακά Πλαίσια 

Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, καθώς και σηµαντικός αριθµός 

άλλων συγκεκριµένων ειδών σχεδίων και προγραµµάτων, 

 η θέσπιση της διαδικασίας περιβαλλοντικού προελέγχου, ώστε να διαπιστώνεται εάν για 

ένα σχέδιο ή πρόγραµµα απαιτείται όντως να τηρηθεί η διαδικασία ΣΠΕ, 

 η ρύθµιση του τρόπου διαβούλευσης, τόσο στο εσωτερικό όσο και διασυνοριακά, 

 ο καθορισµός των απαιτήσεων από την περιβαλλοντική µελέτη, για την οποία εισάγεται ο 

όρος «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (ΣΜΠΕ).  

Ειδικότερα, στο άρθρο 6 της ΚΥΑ-ΣΠΕ ορίζονται μια σειρά χαρακτηριστικών που πρέπει να 

διαθέτει η ΣΜΠΕ: 

 Στη ΣΜΠΕ εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόµενες σηµαντικές 

επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος, 

καθώς και λογικές εναλλακτικές δυνατότητες, σε περιεκτική µορφή, λαµβανοµένων υπόψη 

των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρµογής του σχεδίου ή προγράµµατος. 

 Η ΣΜΠΕ περιλαµβάνει τις πληροφορίες που ευλόγως µπορεί να απαιτούνται για την 

εκτίµηση των ενδεχόµενων σηµαντικών επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η 

εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος, λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες γνώσεις 

και µεθόδους εκτίµησης, το περιεχόµενο και το επίπεδο λεπτοµερειών του σχεδίου ή του 

προγράµµατος, το στάδιο της διαδικασίας εκπόνησής του και το βαθµό στον οποίο οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις δύνανται να αξιολογηθούν καλύτερα σε διαφορετικά επίπεδα 

σχεδιασµού ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη εκτίµησής τους. 

Πέραν των παραπάνω χαρακτηριστικών, το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ 

της ΚΥΑ-ΣΠΕ, οι προδιαγραφές του οποίου τηρούνται πλήρως στην παρούσα μελέτη. 
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Κεφάλαιο 3 - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ 
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

3.1 - ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

Σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου 2508/97 και τις σχετικές προδιαγραφές οι προβλέψεις της 

πρότασης του Γ.Π.Σ. αποβλέπουν: 

 Στην οργάνωση των χρήσεων γης στον εκτός οικισμών χώρο, με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων χρήσεων γης. 

 Στον καθορισμό περιοχών συγκέντρωσης παραγωγικών δραστηριοτήτων με στόχο την 

επιτάχυνση της τοπικής ανάπτυξης και τη διατήρησή της σε βάθος χρόνου. 

 Στη δημιουργία προϋποθέσεων για την ένταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων όλων 

των τομέων. 

 Στον καθορισμό χρήσεων γης, ώστε να προστατευθούν αποτελεσματικά τα αξιόλογα 

στοιχεία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Δ.Ε. 

 Στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος για την κάλυψη των αναγκών, με χρονικό 

ορίζοντα τουλάχιστον 15ετίας. 

Τα παραπάνω, ωστόσο, είναι γενικά και για αυτό σε κάθε μελέτη θα πρέπει να προσαρμόζονται 

στα χαρακτηριστικά και τις ιδιομορφίες της περιοχής αναφοράς. 

Υπό αυτό το πρίσμα, οι βασικές αναπτυξιακές προοπτικές του τέως Δήμου (νυν Δ.Ε.) Σκιλλούντος 

βάσει της σχετικής μελέτης του ΓΠΣ είναι προς τις εξής κύριες κατευθύνσεις: 

 Διατήρηση της γεωργίας / κτηνοτροφίας ως σημαντικού κλάδου στην παραγωγή, 

προσδιορισμός περιοχών ανάπτυξης αγροτικών δραστηριοτήτων. 

 Αξιοποίηση - ανάδειξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

 Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού - αναψυχής. 

Απώτερος στόχος των προτεινόμενων προβλέψεων είναι να συμβάλλουν στον περιορισμό της 

εποχικότητας στην απασχόληση και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων με 

επακόλουθο τη συγκράτηση του πληθυσμού και την εξασφάλιση εισοδήματος και ποιότητας ζωής. 

Για αυτό θεωρείται σημαντικό να διατηρηθεί και ενισχυθεί η πρωτογενής παραγωγή σε συνδυασμό 

με τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, αλλά και τη μεταποίηση των προϊόντων. 

Με αυτό υπόψη, στο πλαίσιο της μελέτης του ΓΠΣ του Δήμου Σκιλλούντος, επιλέχθηκε κατ' αρχήν 

- αντί της εξαντλητικής εκτατικής κάλυψης του αντικειμένου - η επιλεκτική διερεύνηση για τον 

εντοπισμό κάποιων σημαντικών και κομβικών ζητημάτων που μπορούν να αποτελέσουν πυρήνες 

κινητοποίησης και πυροδότησης εξελίξεων. 

Επίσης, έγινε ελαστική χρήση των σχετικών προδιαγραφών, για να αποφευχθεί αφενός η 

παράθεση υπερβολικών και συχνά περιττών στοιχείων και αφετέρου η αναντιστοιχία που 

παρατηρείται συχνά μεταξύ των στοιχείων της ανάλυσης και των στοιχείων της πρότασης. Ως εκ 

τούτου, στη σχετική μελέτη πολλά από τα στοιχεία της Ανάλυσης παρουσιάζονται συνοπτικά, 

απλά και κατανοητά, συμπτύσσοντας κάποια κεφάλαια, βάζοντας, όσο ήταν δυνατόν, μόνο 
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επεξεργασμένα στοιχεία, συχνά στρογγυλεμένα, και μεγέθη που να δίνουν με σωστό τρόπο την 

εικόνα της περιοχής μελέτης και να σχετίζονται με τις προτάσεις. Παράλληλα, όμως, έγινε 

προσπάθεια να συλλεχθούν όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία κάθε είδους που έχουν άμεση ή 

έμμεση σχέση με την περιοχή μελέτης και να αξιολογηθούν τα περισσότερα από αυτά κατά τη 

σύνταξη των προτάσεων. 

Επίσης, σε κάθε στάδιο της μελέτης, δόθηκε ιδιαίτερο βάρος σε μια συνοπτική αλλά και περιεκτική 

εισαγωγή όπου αποτυπώνεται μια συνολική και σφαιρική εικόνα του τόπου ώστε να γίνονται στη 

συνέχεια πιο εύκολα κατανοητά τα επιμέρους στοιχεία που αναφέρονται στα εξειδικευμένα 

κεφάλαια. 

3.2 - ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΓΠΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Με δεδομένο ότι ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να εναρμονίζεται με τις 

αρχές και τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού προγραμματισμού και του χωροταξικού σχεδιασμού, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2508/97, άρθρο 1, παρ. 2, για την περίπτωση της περιοχής 

μελέτης οι αναπτυξιακές και χωροταξικές κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού 

καθορίζονται από τα: 

 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού σχεδιασμού κι Αειφόρου Ανάπτυξης, ΦΕΚ 128/Α΄/03.07.2008 

 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας, ΦΕΚ 1470Β΄/9.10.2003 

 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό, ΦΕΚ 3155/Β΄/12.12.2013 

 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τη Βιομηχανία, ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/13.04.2009 

 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ΦΕΚ 

2464/Β΄/03.12.2008 

 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Υδατοκαλλιέργειες, ΦΕΚ 

2505/Β΄/04.11.2011 

Στις θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης στον Εξωαστικό Χώρο, καθώς και στον υπερκείμενους 

σχεδιασμό, γίνεται αναφορά στην συνέχεια της ΣΜΠΕ. 

3.2.1 -  ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΦΕΚ 128/Α/03.07.2008) 

Το Γενικό Πλαίσιο αναφέρεται σε και εξειδικεύει τις κατευθύνσεις του Σχεδίου Ανάπτυξης του 

Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ), όπως αυτό υιοθετήθηκε στις 11 Μαΐου 1999, από το άτυπο Συμβούλιο 

Υπουργών Χωροταξίας στο Potsdam της Γερμανίας. Από το 1999 έως σήμερα, λαμβάνοντας 

υπόψη την εξέλιξη των ευρωπαϊκών χωρικών διαπιστώσεων, έχουν υιοθετηθεί σημαντικές 

πρακτικές και κείμενα, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Χωροταξικής Παρατήρησης (ESPON) και οι Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την 

Εδαφική Συνοχή και την Αστική Ανάπτυξη. 

Σε συνέπεια με τις διεργασίες σε επίπεδο ΕΕ, η Χώρα προχώρησε σε σειρά αντίστοιχων 

ρυθμίσεων, με πρώτα σημαντικά βήματα τη θεσμοθέτηση το 1999 του Ν.2742 «Χωροταξικός 

σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη, κλπ.» και τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ), έως και τους δύο πρόσφατους 

σημαντικούς χωροταξικούς και περιβαλλοντικούς νόμους: 3827/2010 (ΦΕΚ 30Α/25.02.2010) 
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«Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου» και 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31.03.2011) 

«Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 

Σήμερα ο υπερκείμενος σχεδιασμός αποτελεί όλες τις εκ των άνω κατευθύνσεις σχεδιασμού του 

χώρου και συμπεριλαμβάνεται στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού σχεδιασμού κι Αειφόρου 

Ανάπτυξης και στα ειδικά πλαίσια Χωροταξικού σχεδιασμού κι Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 

Τουρισμό, την Βιομηχανία και τις ΑΠΕ. 

Τα παραπάνω πλαίσια έχουν καταρτιστεί τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ενώ εκείνο του Τουρισμού 

βρίσκεται σε διαδικασία θεσμοθέτησης. 

Σύμφωνα με το ΓΠΧΣΑΑ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΔΕ) αποτελεί την κύρια θαλάσσια 

Δυτική Πύλη της χώρας στον Αδριατικό διάδρομο, όπου η Πάτρα εντάσσεται στους πρωτεύοντες 

εθνικούς πόλους και αναδεικνύεται σε εθνικό κέντρο συνδυασμένων μεταφορών μέσω ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων διεθνούς και εθνικής ακτινοβολίας. 

Σχετικά με τα υπόλοιπα αστικά κέντρα της ΠΔΕ το Αγρίνιο ως δυναμικό αστικό κέντρο 

περιλαμβάνεται στους λοιπούς εθνικούς πόλους. Επίσης ενισχύεται η ανάπτυξη δικτύων 

συνεργασίας μεταξύ δίπολων, όπως αυτών του Αγρινίου-Μεσολογγίου και του Πύργου-Αμαλιάδας. 

Παράλληλα προβλέπεται ολοκλήρωση και αναβάθμιση των οδικών αξόνων της Βορειοδυτικής 

Οδού Πελοποννήσου (Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα), και της Ιόνιας Οδού (Αντίρριο – 

Αγρίνιο - Ιωάννινα - Κακαβιά) και σύνδεσή τους με τις πρωτεύουσες των Νομών ή άλλων 

σημαντικών αστικών κέντρων για τις μεταφορές. Τα παραπάνω έργα που θα οδηγήσουν στην 

πύκνωση του βασικού οδικού συστήματος της χώρας αναμένεται να συμβάλλουν στην άρση των 

ασυνεχειών του οδικού δικτύου. 

Σε σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές η Πάτρα ενισχύεται ως διεθνής θαλάσσια πύλη της χώρας. 

Ο λιμένας της θα αναβαθμισθεί σημαντικά τόσο σε ότι αφορά τον κλάδο των επιβατικών όσο και 

σε ότι αφορά τον κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών. Προβλέπεται επίσης αναβάθμιση των 

ακτοπλοϊκών υποδομών των λιμένων που ήδη σήμερα εξυπηρετούν τη σύνδεση της ηπειρωτικής 

χώρας με τα Ιόνια Νησιά (δηλ. Πάτρας και Κυλλήνης). Το λιμάνι του Κατάκολου σχεδιάζεται να 

αναλάβει σημαντικό ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη ως λιμένας κρουαζερόπλοιων. 

Σε σχέση με τις αεροπορικές μεταφορές και τις αερολιμενικές υποδομές προβλέπεται αξιοποίηση 

δύο πρώην στρατιωτικών αερολιμένων και συγκεκριμένα του κρατικού αερολιμένα Αράξου, για την 

εξυπηρέτηση του μεγάλου αστικού κέντρου της Πάτρας , και την μετατροπή του στρατιωτικού 

αερολιμένα της Ανδραβίδας σε πολιτικό , για την εξυπηρέτηση της ταχύτατα αναπτυσσόμενης 

τουριστικής παράκτιας περιοχής της Ηλείας και της Αρχαίας Ολυμπίας. 

Πέρα από την τόνωση των ορεινών/μειονεκτικών περιοχών της ΠΔΕ μέσω των στοχευμένων 

πολιτικών ενίσχυσής του αγροτικού τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) σχεδιάζεται διατήρηση 

της γεωργίας και της εντατικής κτηνοτροφίας, με παράλληλη προστασία της γεωργικής γης, 

ιδιαίτερα στις γόνιμες πεδινές περιοχές των κάμπων του Αγρινίου, της Πάτρας και του Πύργου. 

Όσον αφορά στη μεταποιητική δραστηριότητα η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας δεν προβλέπεται να 

παίξει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο στον τομέα.  

Σε σχέση με τον τουρισμό στο ΓΠΧΣΑΑ δεν γίνεται μνεία σε συγκεκριμένες περιοχές και η 

εξειδίκευση παραπέμπεται στο κείμενο του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό. Στο 

έγγραφο αυτό γίνεται σαφής αναφορά για ορισμένες περιοχές της ΠΔΕ ως ακολούθως: α) Οι 

Παράκτιες περιοχές Δυτικής Πελοποννήσου και της Αιτωλοακαρνανίας προτείνονται ως ενδεικτικές 
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περιοχές προτεραιότητας για ανάπτυξη σύνθετων κι ολοκληρωμένων μορφών τουρισμού β) η 

ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και ο νομός Ηλείας για τη Δημιουργία εγκαταστάσεων γκολφ γ) η 

περιοχή Κυλλήνης – Καϊάφα για ανάπτυξη κέντρων θερμαλισμού και δ) τουρισμός φύσης, 

προτείνεται στον ορεινό χώρο και σε ενδιαφέρουσες περιβαλλοντικά περιοχές (π.χ. περιοχές του 

δικτύου Φύση (NATURA) 2000, δάση). 

3.2.2 -  ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/13.04.2009) 

Αναλυτικότερα και με βάση στοιχεία του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Β.) κι όσον αφορά στην ευρύτερη περιοχή του Ν. 

Ηλείας, προτεραιότητες σε επίπεδο κλάδων ή κατηγοριών βιομηχανίας δεν έχουν διατυπωθεί. 

Η Πάτρα θα μπορούσε, σε κάποιο βαθμό, να αξιοποιηθεί για την προσέλκυση κάποιων 

κλάδων/μονάδων που απαιτούν μικρο-μητροπολιτικό περιβάλλον και υποστήριξη για μια 

στρατηγική βασισμένη στην Ε.Τ.Α.. Εκτιμάται ανάγκη παρεμβάσεων σε ορισμένες περιοχές ώστε 

η αναμενόμενη συρρίκνωση της απασχόλησης στη μεταποίηση να οδηγήσει στην απορρόφηση 

των εργαζόμενων σε άλλους κλάδους. 

Ειδικότερα για την Ηλεία βάση του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Β. σχεδιάζεται:  

 Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη μεταποίηση: Χαμηλή (0,5) 

 Κλαδικές προτεραιότητες: Δεν υπάρχει σαφής φυσιογνωμία, ούτε συγκεκριμένα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα στη μεταποίηση. Πιθανότεροι κλάδοι προς ανάπτυξη είναι οι εντάσεις 

εργασίας και/ή μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. 

 Χωροταξικό πρότυπο της βιομηχανίας: Η μεταποίηση συγκεντρώνεται στη ζώνη Πύργου-

Αμαλιάδος, με προοπτική και σκοπιμότητα κάποιας διεύρυνσης κατά μήκος του άξονα 

Πύργου-Πάτρα (δυτικού άξονα). 

 Χρήσεις γης και σχέση με άλλες δραστηριότητες: Το παράκτιο τμήμα αλλά και το ορεινό 

τμήμα του Νομού έχουν χαρακτήρα τουριστικής ενότητας, με ιδιαίτερα σημαντικό τον πόλο 

της Ολυμπίας. Οι περιοχές αυτές δεν έχουν προτεραιότητα για τη βιομηχανία, αλλά 

επιλεκτικές δυνατότητες χωροθέτησης της πρέπει να παρέχονται. 

3.2.3 -  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΦΕΚ Β΄1470/9.10.2003) 

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Αριθ.Α.Π.25297 ΦΕΚ Β΄ 1470/9.10.2003) έτσι όπως αποτιμήθηκαν 

οι χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών και προγραμμάτων 

στο επίπεδο της Περιφέρειας, κι όπως προσδιορίστηκαν με προοπτική δεκαπέντε ετών βασικές 

προτεραιότητες και στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη της 

Περιφέρειας, τέθηκαν Γενικοί και Ειδικοί αναπτυξιακοί Στόχοι. 

Οι Γενικοί Στόχοι του Πλαισίου επικεντρώνονται: 

 Στην προώθηση της αειφόρου, ισόρροπης και διαρκούς ανάπτυξης της Περιφέρειας 

σύμφωνα με τις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητές της  

 Στην ενσωμάτωση των κατευθύνσεων του περιφερειακού προγράμματος δημοσίων 

επενδύσεων, των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης και άλλων γενικών ή ειδικών 
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αναπτυξιακών προγραμμάτων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη διάρθρωση και 

ανάπτυξη του χώρου της Περιφέρειας. 

Οι Κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου σχετικά με τη χωρική οργάνωση της Περιφέρειας 

αναφορικά και με τον Ν. Ηλείας, αφορούν στην αναβάθμιση της διεθνούς Ευρωπαϊκής 

ακτινοβολίας της Περιφέρειας, ως Νότιας Δυτικής Πύλης της χώρας και κεντρικού πόλου 

ανάπτυξης στον αναπτυξιακό άξονα της Αδριατικής – Ιονίου, αλλά και Κόμβου συνδυασμένων 

μεταφορών και νέων τεχνολογιών στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης. Μεγάλη έμφαση δίνεται στην 

πολιτιστική ταυτότητα της Περιφέρειας και του ρόλου που θα παίξει ως πολιτισμικός προορισμός 

με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία – Ήλιδα. 

Η περιοχή μελέτης τοποθετείται στο Δυτικό Κύριο Άξονα της Ηπειρωτικής Χώρας ο οποίος 

διατρέχει την ηπειρωτική χώρα στα δυτικά του ορεινού συμπλέγματος της Πίνδου, των ορεινών 

σχηματισμών της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, συμπεριλαμβάνοντας και τα Ιόνια 

νησιά. 

Περιλαμβάνει πρωτεύοντες εθνικούς αναπτυξιακούς πόλους (Ιωάννινα σε συνδυασμό με την 

Ηγουμενίτσα και την Πάτρα) και άλλους, σημαντικούς σε εθνικό επίπεδο, πόλους ανάπτυξης 

(Καλαμάτα-Αγρίνιο). Συνδέεται λειτουργικά προς Βορρά με τα Δυτικά Βαλκάνια, δυτικά και νότια με 

διεθνείς θαλάσσιους άξονες και με την Κρήτη (Καστέλλι Κισσάμου). 

Οι επιλογές που προωθούνται κι αφορούν στην Αναπτυξιακή Αναδιάρθρωση και βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, της Περιφέρειας, προκρίνουν την ανταγωνιστική λειτουργία του πρωτογενή 

τομέα, ως σημαντικού παραγωγικού πόρου και μέσου προστασίας των φυσικών τοπίων και με 

επιδίωξη ανάπτυξης και διάδοσης οικολογικών-παραδοσιακών καλλιεργειών, με έμφαση στις 

γεωργικές ζώνες της Ηλείας. Παράλληλα η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας προωθείται με την 

ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών στην έρευνα και τις νέες τεχνολογίες με εστία τις 

Πανεπιστημιακές Σχολές (Πατρών και Αγρινίου) και τα ΤΕΙ της περιφέρειας (Πατρών, Αιγίου, 

Μεσολογγίου, Πύργου - Αμαλιάδας και Ναυπάκτου), όπως και το Τεχνολογικό Πάρκο των Πατρών. 

Σε επίπεδο Νομού η αναπτυξιακή φυσιογνωμία που προωθείται από το Πλαίσιο της Περιφέρειας 

έχει οργανωθεί σε αναπτυξιακές ενότητες. 

Όσο αφορά στην ενότητα Ανάπτυξης της Ηλείας η φυσιογνωμία της καθορίζεται ως σύνθεση της 

ανάπτυξης του διευρωπαϊκού Δυτικού άξονα ανάπτυξης: Ελευσίνα - Τσακώνα, του 

διαπεριφερειακού άξονα ανάπτυξης του δίπολου Πύργος - Αμαλιάδα (και Αρχαία Ολυμπία -Ήλιδα) 

Τρίπολη – Άργος – Ναύπλιο - Μυκήνες, επίσης βάσει των διαπεριφερειακής σημασίας συνδέσεων 

του Δυτικού Άξονα με τα λιμάνια Κατάκολου (κρουαζιέρα, αναψυχή, τουρισμός) και Κυλλήνης 

(εμπορικό, επιβατικό), τον πόλο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής Πύργου - Αμαλιάδας 

(περιλαμβάνει τα λιμάνια Κατάκολου - Κυλλήνης και τους διεθνούς πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

τόπους Αρχαίας Ολυμπίας – Ήλιδας - Επικούριου Απόλλωνα). Για την ενότητα της Ηλείας οι 

κύριες αναπτυξιακές κατευθύνσεις αφορούν εξειδίκευση στη γεωργία και στο θαλάσσιο και 

πολιτιστικό τουρισμό.  

Οι Πόλοι και τα Κέντρα Ανάπτυξης του Νομού Ηλείας αφορούν ιεραρχικά τον αναπτυξιακό πόλο 

της ευρύτερης περιοχής Πατρών (Πάτρα-Ρίο-Αντίρριο-Κ. Αχαΐα κ.α.), ως κύριο πόλο της 

Περιφέρειας και εξαρτημένο κέντρο της ευρύτερης ζώνης Αχαΐας - Ηλείας, με συγκριτικά 

πλεονεκτήματα στις μεταφορές και τις μετακινήσεις πληθυσμών κι εμπορευμάτων αλλά και τις 

τεχνολογίες αιχμής και τις τηλεπικοινωνίες. 
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Ο σημαντικότερος πόλος σε επίπεδο Νομού μετά την Πάτρα, είναι η ενότητα της ευρύτερης 

περιοχής Πύργου-Αμαλιάδας με συγκριτικά πλεονεκτήματα στον πολιτισμό, στον ειδικό τουρισμό, 

αθλητισμό (Αρχαία Ολυμπία, Ήλιδα, Κυλλήνη, Επικούρειος Απόλλων κλπ) και με δυνατότητες 

εξειδίκευσης στη βιολογική γεωργία. 

Οι κύριοι και δευτερεύοντος Άξονες Ανάπτυξης του Νομού Ηλείας που αφορούν και το σύνολο της 

Περιφέρειας και καθορίζουν την Ανάπτυξη των περιοχών, είναι ιεραρχικά ο άξονας ανάπτυξης 

ΠΑΘΕ, ο δυτικός άξονας ανάπτυξης (Ιόνια Οδός, Κακαβιά-Ιωάννινα-Άρτα-Αγρίνιο-Μεσολόγγι-

Πάτρα-Αμαλιάδα-Πύργος-Καλαμάτα), επίσης είναι ο άξονας ανάπτυξης Βόλος-Λαμία-Άμφισσα-

Ναύπακτος σύνδεση με νότια δυτική πύλη χώρας (Πάτρα-Πλατυγιάλι). Σε δεύτερο επίπεδο 

διαπεριφερειακοί άξονες ανάπτυξης που σχετίζονται με την περιοχή, είναι ο άξονας σύνδεσης με 

Πρέβεζα-Ηγουμενίτσα (Ηγουμενίτσα-Πρέβεζα-Άκτιο σύνδεση με Δυτικό Άξονα), ο άξονας 

σύνδεσης Πάτρας-Τρίπολης, ο άξονας σύνδεσης διπόλου Πύργου-Αμαλιάδας (και Αρχαίας 

Ολυμπίας-Ήλιδας) με Τρίπολη-Άργος-Ναύπλιο-Μυκήνες, αλλά και η σύνδεση του Δυτικού 

Άξονα(Ιόνια Οδός) με λιμάνια Κυλλήνης και Κατάκολου. 

Όσο αφορά στην εφαρμογή πολιτικών χωρικής διαφοροποίησης και αναβάθμισης των κρίσιμων 

ζωνών στον ενδοπεριφερειακό χώρο (ορεινός, αγροτικός, παράκτιος χώρος) που επηρεάζουν 

όμως την ανάπτυξη της περιοχής μελέτης, προτείνεται η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού 

χώρου με προώθηση πολιτικών προστασίας της γεωργικής γης (κατά προτεραιότητα στις πεδινές 

περιοχές με μεγάλες πιέσεις), αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, ανάπτυξη της εντατικής γεωργίας 

και της κτηνοτροφίας με σταδιακή ενίσχυση των περιβαλλοντικά φιλικότερων μορφών αγροτικής 

παραγωγής. Παράλληλα προωθείται η προστασία και διαχείριση του παράκτιου χώρου με 

οργάνωση και έλεγχο των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων (οικιστική ανάπτυξη, τουρισμός, 

μεταποίηση, αγροτικές δραστηριότητες, ιχθυοκαλλιέργειες, έργα υποδομής) και εφαρμογή 

πρακτικών φιλικότερων προς το περιβάλλον. 

Για την Προστασία-Ανάδειξη της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς και ορθολογική διαχείριση 

των φυσικών πόλων ειδικότερα προτείνεται η δημιουργία ενιαίων δικτύων διαδρομών πολιτιστικής 

και φυσικής κληρονομιάς και ενθάρρυνση της ελεγχόμενης ανάπτυξης ήπιων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων (με αιχμή την τουριστική δραστηριότητα), αλλά και η ορθολογική διαχείριση των 

φυσικών πόρων με έμφαση στην ανάδειξη- αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση του πλούσιου 

υδάτινου δυναμικού που χαρακτηρίζει την περιφέρεια (Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία). 

Όσον αφορά στη διάρθρωση του οικιστικού δικτύου προωθείται μία πολυκεντρική διάρθρωση, με 

διάχυση της ανάπτυξης σε περισσότερους πόλους – οικιστικά κέντρα, λαμβάνοντας υπόψη τη 

χωρική τους ένταξη σε διαδρόμους ανάπτυξης, τη σχέση τους με μεταφορικούς κόμβους 

συνδυασμένων μεταφορών (πόλεις-πύλες) και τη γειτνίαση τους με τουριστικούς και φυσικούς 

πόρους υπερτοπικής εμβέλειας, προωθώντας έτσι μια νέα πολυκεντρική οικιστική δομή. 

Προωθείται η χωροταξική εξειδίκευση στο πλαίσιο λειτουργικών ρόλων, αποκαθιστώντας την 

ισορροπία ανάμεσα στις πόλεις και την ύπαιθρο. Αναπτύσσεται η εταιρική σχέση πόλης-υπαίθρου 

με σημαντικούς κρίκους προώθησης αυτής της σχέσης τους οικισμούς 3ου επιπέδου. 

Οργάνωση της ανάπτυξης του τουρισμού αναψυχής και της παραθεριστικής κατοικίας με έμφαση 

στις παράκτιες περιοχές και στις περιοχές με αξιόλογους φυσικούς πόρους. 

Συγκεκριμένα οι Προωθητικές Δραστηριότητες των αστικών κέντρων που αφορούν στα αστικά 

κέντρα του Δήμου συνοψίζονται στο παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 3.2.3: Προωθητικές δραστηριότητες αστικών κέντρων του Νομού Ηλείας 

Αστικά Κέντρα Αναπτυξιακός Ρόλος 
Αναπτυξιακές 

Υποδομές 

Προωθητικές 

Δραστηριότητες 

Πύργος - Κατάκολο 

 Κέντρο νομαρχιακής 

ανάπτυξης 2ου 

επιπέδου. 

Δίπολο με Αμαλιάδα 

 Πολιτιστικός – 

Τουριστικός Πόλος. 

 Κέντρο 

παραγωγικής 

αγροτικής περιοχής 

 «Δυτικός Άξονας» 

 Σιδηροδρομικό 

δίκτυο 

 Οδική σύνδεση με 

Τρίπολη 

 ΤΕΙ 

 Διεθνές πολιτιστικό 

– συνεδριακό – 

αθλητικό κέντρο 

Αρχαίας Ολυμπίας 

 ΒΕΠΕ 

 Πολιτισμός – 

Τουρισμός 

(Αρχαία Ολυμπία 

– παράκτια ζώνη) 

 Υπηρεσίες 

 Ανώτατη 

εκπαίδευση 

 Αγροτικές 

δραστηριότητες  

 Μεταποίηση 

Αμαλιάδα 

 Δίπολο με Πύργο 

 Κέντρο 

παραγωγικής 

αγροτικής περιοχής 

 Σύνδεση με οδικό 

άξονα Πάτρα – 

Καλαμάτα & με την 

Εθνική οδό 111 

 ΤΕΙ 

 ΒΕΠΕ 

 Υπηρεσίες 

 Πολιτισμός – 

Τουρισμός 

(Αρχαία Ήλιδα – 

παράκτια ζώνη) 

 Ανώτατη 

εκπαίδευση 

 Μεταποίηση 

 Αγροτικές 

δραστηριότητες 

Πηγή: Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας 

Οι ειδικότερες εξαρτήσεις– ομαδοποιήσεις συμπλεγμάτων οικιστικών δικτύων με προοπτική 

χωρικής εξειδίκευσης με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των οικισμών και των ευρύτερων 

περιοχών τους και δημιουργίας δικτύων συνεργασίας τοποθετούν ιεραρχικά το δίπολο Πύργος-

Αμαλιάδα στα εξαρτημένα κέντρα 2ου επιπέδου. 

Με την προτεινόμενη οικιστική διάρθρωση για τον Νομό διατηρούνται οι εξαρτήσεις από την 

Πάτρα, η οποία αποτελεί εθνικό πόλο και έδρα της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας, ενώ 

δημιουργούνται οικιστικές εξαρτήσεις με τον Πύργο και την Αμαλιάδα, με μικρότερα κέντρα τρίτου 

επιπέδου όπως τα Λεχαινά, η Γαστούνη, η Αρχ. Ολυμπία, τα Κρέστενα και η Ζαχάρω, τα οποία 

χωροθετούνται και αυτά κατά μήκος της Εθνικής Οδού. 

3.2.4 -  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

Το υφιστάμενο θεσμοθετημένο ΠΠΧΣΑΑ Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε φάση διαβούλευσης του Α’ 

σταδίου, στα πλαίσια της τακτικής αναθεώρησης του από το ΥΠΕΚΑ (όπως και όλα τα αντίστοιχα 

πλαίσια των λοιπών Περιφερειών της χώρας). 
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Επειδή ωστόσο αποτελεί ένα μη θεσμοθετημένο πλαίσιο μέχρι την ολοκλήρωσή του, τα 

αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης σε σχέση με τα όσα αναφέρονται για την επίτευξη των 

στόχων και κατευθύνσεων που έθεσε το υφιστάμενο θεσμοθετημένο πλαίσιο, αξιολογούνται από 

την ομάδα μελέτης και παρατίθενται στο Κεφάλαιο Α.5.1.1. – Αξιολόγηση προγραμματικού 

πλαισίου. 

3.2.5 -  ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΦΕΚ 2464/Β/03.12.2008) 

Στο Ειδικό Πλαίσιο, σε ό,τι αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Α. ΑΙΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, για τη 

χωροθέτηση των αιολικών εγκαταστάσεων με βάσει το εν δυνάμει εκμεταλλεύσιμο δυναμικό και τα 

ιδιαίτερα χωροταξικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας ανήκει 

στην κατηγορία «α. Στην Ηπειρωτική Χώρα συμπεριλαμβανομένης και της Εύβοιας», όπου 

προβλέπεται περαιτέρω διάκριση σε Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας ή Περιοχές Αιολικής 

Καταλληλότητας. Από το Παράρτημα Ι του Ειδικού Πλαισίου προκύπτει ότι η Περιφερειακή 

Ενότητα Ηλείας ανήκει στις Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας της οποίας οι περιοχές ή και 

μεμονωμένες θέσεις κρίνονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κατά το άρθρο 3 παρ. 1.δ του 

ν.3468/2006 ως ενεργειακά αποδοτικές. 

Περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας 

Στο Πλαίσιο αναφέρονται αναλυτικά κατηγορίες περιοχών στις οποίες πρέπει να αποκλείεται η 

χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων, όπως: 

α.  Κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλων 

μνημείων μείζονος σημασίας και οριοθετημένων αρχαιολογικών ζωνών σύμφωνα με το 

Ν.3028/2002, 

β.  Απολύτου προστασίας της φύσης σύμφωνα με το Ν. 1650/1986, 

γ.  Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Ramsar), 

δ.  Πυρήνων εθνικών δρυμών και αισθητικών δασών, 

ε.  Οικοτόπων προτεραιότητας του δικτύου Natura 2000, 

στ.  Περιοχών εντός σχεδίου πόλεων και ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2000 

κατοίκων, 

ζ.  ΠΟΤΑ του άρθρου 29 του Ν. 2545/97, ΠΟΑΠΔ του τριτογενούς τομέα του άρθρου 10 του Ν. 

2742/99, Θεματικών πάρκων και Τουριστικών λιμένων, 

η.  Ακτών κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας 

των νερών που συντονίζεται από το Υ.Π.Ε.Κ.Α., 

θ.  Τμημάτων λατομικών περιοχών και μεταλλευτικών και εξορυκτικών ζωνών που λειτουργούν 

επιφανειακά και 

ι.  Άλλων περιοχών που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης. 
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Αναφέρεται επιπρόσθετα ότι επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός των 

Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας μετά από σύνταξη Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης 

και έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Επίσης, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων β, γ και δ, 

επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός δασών, δασικών και αναδασωτέων 

εκτάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 58 του Ν. 998/1979 και του άρθρου 13 του Ν. 1734/87 

όπως ισχύουν. 

Ειδικά κριτήρια χωροθέτησης αιολικών μονάδων 

Για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στις Π.Α.Π. και Π.Α.Κ. της ηπειρωτικής χώρας 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής ειδικά κριτήρια: 

1. Μέγιστες επιτρεπόμενες πυκνότητες αιολικών εγκαταστάσεων σε επίπεδο πρωτοβάθμιου 

Ο.Τ.Α.: 

α.  Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στους 

πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. που εμπίπτουν σε Π.Α.Π. της ηπειρωτικής χώρας δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 8% της έκτασης ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 1,05 τυπικές ανεμογεννήτριες /1000 

στρέμματα). Το πιο πάνω ποσοστό κάλυψης μπορεί να αυξάνεται έως και 30% ανά 

πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α. ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού 

συμβουλίου, η οποία παρέχεται για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των σχετικών 

εγκαταστάσεων και πάντως για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με τον χρόνο ισχύος των 

σχετικών αδειών παραγωγής (25 έτη). Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια Α.Π.Ε. Μεγάλης 

Κλίμακας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του ν. με το 3468/2006 (Α 129), που 

εκτείνονται σε περισσότερους από έναν Ο.Τ.Α. που εμπίπτουν σε Π.Α.Π., ο αριθμός των 

τυπικών Α/Γ που μπορεί να εγκατασταθεί κατά τα παραπάνω σε ένα Ο.Τ.Α. μπορεί να 

προσαυξηθεί με τη μεταφορά αριθμού Α/Γ από το σύνολο των Ο.Τ.Α. που εκτείνεται το 

έργο. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να υπερβεί το 30% των τυπικών Α/Γ που αντιστοιχούν 

στον Ο.Τ.Α., με το μεγαλύτερο πλεόνασμα αδιάθετων Α/Γ. 

β.  Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στους 

Δήμους Μονεμβασίας, Αραχώβης, Καρπενησίου και Καρύστου που χαρακτηρίζονται από 

υψηλό δείκτη τουριστικής ανάπτυξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% ανά Δήμο (άλλως 

0,53 τυπικές ανεμογεννήτριες/1000 στρέμματα). 

γ.  Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις τους 

πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. που εμπίπτουν σε Π.Α.Κ. της ηπειρωτικής χώρας δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 5% ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 0,66 τυπικές ανεμογεννήτριες/1000 στρέμματα). Το 

πιο πάνω ποσοστό κάλυψης μπορεί να αυξάνεται έως και 50% ανά πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α. 

ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία 

παρέχεται για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των σχετικών εγκαταστάσεων και πάντως 

για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το χρόνο ισχύος των σχετικών αδειών παραγωγής 

(25 έτη). 

δ. Για τις αιολικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν σε περισσότερους του ενός Ο.Τ.Α. των πιο 

πάνω περιπτώσεων α΄ έως και γ΄, οι επιτρεπόμενες κατά περίπτωση πυκνότητες 

εφαρμόζονται για το τμήμα της αιολικής εγκατάστασης που εμπίπτει σε κάθε ένα Ο.Τ.Α. 

ξεχωριστά. 

2. Κριτήρια ένταξης των αιολικών εγκαταστάσεων στο τοπίο: 
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Εφαρμόζονται οι κανόνες τοπίου που ορίζονται στο Παράρτημα IV του Ειδικού Πλαισίου. 

Β. ΜΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Οι περιοχές αξιοποίησης υδατικού δυναμικού εντοπίζονται κυρίως σε ημιορεινές και ορεινές 

περιοχές, όπου η ύπαρξη του φυσικού πόρου (νερό) σε συνδυασμό με την υψομετρική διαφορά 

που επιτυγχάνεται από το σημείο της υδροληψίας μέχρι το σταθμό παραγωγής ενέργειας 

εξασφαλίζουν τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα του έργου. Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο, με 

βάση τις εκτιμήσεις για το υδροηλεκτρικό δυναμικό της χώρας ανά υδατικό διαμέρισμα, η 

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας παρουσιάζει μεγάλη πυκνότητα εκμεταλλεύσιμου δυναμικού και στα 

δύο υδατικά διαμερίσματα στα οποία ανήκει, δηλαδή στο Υδατικό Διαμέρισμα της Βόρειας 

Πελοποννήσου και στο Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Πελοποννήσου. 

Περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας 

Στο Ειδικό Πλαίσιο ορίζονται κατηγορίες περιοχών, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

για τον αποκλεισμό της χωροθέτησης Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων και είναι περιοχές: 

α.  Κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλων 

μνημείων μείζονος σημασίας και οριοθετημένων αρχαιολογικών ζωνών σύμφωνα με το Ν. 

3028/2002, 

β.  Απολύτου προστασίας της φύσης σύμφωνα με το Ν. 1650/1986, 

γ.  Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Ramsar), 

δ.  Πυρήνων εθνικών δρυμών και αισθητικών δασών, 

ε.  Οικοτόπων προτεραιότητας του δικτύου Natura 2000, 

στ.  Παραδοσιακών οικισμών και ιστορικών κέντρων και τμημάτων πόλεων, 

ζ.  Τμημάτων λατομικών περιοχών και μεταλλευτικών και εξορυκτικών ζωνών που λειτουργούν 

επιφανειακά και 

η.  Άλλων περιοχών που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης. 

Ειδικά κριτήρια χωροθέτησης Μ.ΥΗ.Ε. 

Για τη χωροθέτηση Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια: 

1. Τα έργα μικρού ύψους υδραυλικής πτώσης (Η<20 m), πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιον 

τρόπο ώστε το συνολικό οπτικό αποτέλεσμα από το έργο (κύριο έργο και συνοδά) να έχει τη 

μικρότερη δυνατή επίπτωση και να καταλαμβάνει τον ελάχιστο δυνατό όγκο. Στην περίπτωση 

που είναι τεχνικά δυνατό, το έργο υδροληψίας και ο σταθμός παραγωγής πρέπει να 

αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και να αποφεύγεται η διάσπαση τους σε διακριτές θέσεις. Σε 

αντίθετη περίπτωση, πρέπει το μεγαλύτερο μέρος των έργων προσαγωγής του νερού και του 

σταθμού να κατασκευάζεται υπόγεια. 

2. Στα έργα μέσου και μεγάλου ύψους υδραυλικής πτώσης (Η>20 m), τα οποία χωροθετούνται 

εντός των περιοχών του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000, κρίνεται σκόπιμη η κατασκευή σηράγγων ή 

εγκιβωτισμένων αγωγών εντός του εδάφους στο υδραυλικό σύστημα προσαγωγής και 

απαγωγής της παροχής, ώστε να μην υπάρχει πρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση. 

Επιβάλλεται η αξιοποίηση/χρήση των υφιστάμενων υποδομών (δρόμοι, δίκτυα κ.λπ.). 
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3. Το μήκος των συνοδών έργων πρόσβασης (οδοποιία) για τις κατηγορίες έργων με 

ονομαστική ισχύ μικρότερη του 1 MW, δεν μπορεί να είναι δυσανάλογο των υπολοίπων 

έργων που απαιτούνται για την κατασκευή του υδροηλεκτρικού έργου (μήκος σωλήνωσης 

προσαγωγής) και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα 3,0 χλμ. Δεν 

πρέπει να επιτρέπονται έργα οδοποιίας η κατασκευή των οποίων απαιτεί ουσιώδη μεταβολή 

στην παραποτάμια βλάστηση και σε γεωλογικούς σχηματισμούς ή συνεπάγεται επίχωση της 

κοίτης του υδατορεύματος ή ενδέχεται να προκαλέσει κατολισθήσεις, διαβρώσεις και ασταθείς 

εδαφικές συνθήκες. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα εφόσον τεχνικώς είναι εφικτό τα 

δίκτυα διασύνδεσης να είναι υπόγεια». 

4. Η νέα γραμμή ΜΤ που κατασκευάζεται αποκλειστικά για τη διασύνδεση ενός Μ.ΥΗ.Ε. με 

ονομαστική ισχύ < 1 MWe, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 5 χλμ. Εξαιρούνται οι 

περιπτώσεις σύνδεσης Μ.ΥΗ.Ε. στο δίκτυο μέσης τάσης που κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου 

επί υφισταμένων υποδομών ή που δεν απαιτούν συνοδά έργα μήκους μεγαλύτερου των 5 

χλμ. Εξαιρούνται επίσης οι περιπτώσεις υπογείου δικτύου που οδεύει κατά μήκος των 

συνοδών έργων οδοποιίας ή του αγωγού προσαγωγής. 

Γ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Στο Πλαίσιο τίθενται κριτήρια για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής 

ενέργειας. Ως περιοχές προτεραιότητας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσής της 

μπορεί ενδεικτικά να θεωρηθούν οι περιοχές που είναι άγονες ή δεν είναι υψηλής αραγωγικότητας 

και κατά προτίμηση αθέατες από πολυσύχναστους χώρους, με δυνατότητες διασύνδεσης με το 

Δίκτυο ή το Σύστημα. 

Περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας 

Ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες περιοχών: 

α.  Τα κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλα 

νημεία μείζονος σημασίας και οριοθετημένων αρχαιολογικών ζωνών σύμφωνα με το 

Ν.3028/2002 

β.  Περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης σύμφωνα με το Ν. 1650/1986, 

γ.  Οι πυρήνες των εθνικών δρυμών και αισθητικών δασών, 

δ.  Οι οικότοποι προτεραιότητας του δικτύου Natura 2000, 

ε.  Τα δάση και οι γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας όπως προβλέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2637/98 όπως ισχύουν και 

στ.  Άλλες περιοχές που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης. 

Σημειώνεται ιδιαίτερα, ότι η σημαντική πρόβλεψη της περίπτωσης ε, σχετικά με τον αποκλεισμό 

χωροθέτησης σε γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας, ουσιαστικά καταργήθηκε με το άρθρο 

9, παρ. 7, του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85Α/04.06.2010), το οποίο τροποποίησε αντίστοιχα την 

περίπτωση α' της παρ. 6 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998. Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές που 

έχουν καθοριστεί ως γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ 

και ΖΟΕ. Επιπλέον, η σχετική άδεια εγκατάστασης χορηγείται μόνο εφόσον οι εδαφικές εκτάσεις 

που καλύπτουν οι ήδη αδειοδοτημένοι Φ/Β σταθμοί στο συγκεκριμένο νομό δεν υπερβαίνουν το 

1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων του νομού. 
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Δ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ Ή ΒΙΟΑΕΡΙΟ  

Προνομιακές περιοχές χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα ή 

βιοαέριο, θεωρούνται ενδεικτικά οι χώροι που βρίσκονται πλησίον γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

παραγωγής πρώτης ύλης, ΧΥΤΑ, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, μεγάλων 

κτηνοτροφικών ή πτηνοτροφικών μονάδων, μονάδων παραγωγής χαρτοπολτού, μονάδων 

παραγωγής χυμών και τοματοπολτού, πάσης φύσεως γεωργικών ή κτηνοτροφικών βιομηχανιών, 

ζωοτροφών κλπ. Ως περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας ορίζονται οι ίδιες κατηγορίες 

περιοχών που προβλέπονται για τις αιολικές εγκαταστάσεις. 

Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Η χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας είναι απόλυτα 

συνυφασμένη με την ύπαρξη γεωθερμικού πεδίου στο οποίο εντοπίζεται αυτοτελές γεωθερμικό 

δυναμικό υψηλής ενθαλπίας. Εκ του γεγονότος τούτου, σε συνδυασμό με την σπανιότητα της 

σχετικής ενεργειακής ύλης, ως περιοχές προτεραιότητας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων 

εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας ορίζονται οι περιοχές της χώρας που διαθέτουν 

εκμεταλλεύσιμο γεωθερμικό δυναμικό, όπως ιδίως η Πολυχνίτος της Λέσβου, η Μήλος και η 

Νίσυρος, για τις οποίες έχει ήδη βεβαιωθεί η ύπαρξη γεωθερμικών πεδίων υψηλής θερμοκρασίας. 

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας δεν αποτελεί περιοχή για τη χωροθέτηση 

εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης γεωθερμικής ενέργειας. 

3.2.7 -  ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ 

Ειδικότερα για τις παράκτιες οικιστικές περιοχές, δίνονται από το Ειδικό Πλαίσιο οι ακόλουθες 

κατευθύνσεις: 

α)  Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) / Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών 

Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) και άλλα σχέδια χρήσεων γης, καθώς και εγκρίσεις, επεκτάσεις και 

αναθεωρήσεις Πολεοδομικών Μελετών και σχεδίων πόλεων που αφορούν παράκτιες περιοχές, 

οφείλουν να εναρμονίζονται προς τις κατευθύνσεις του εν λόγω Σχεδίου και να αιτιολογούν 

ειδικότερα τις προτάσεις τους σε ό,τι αφορά: 

- την πολεοδομική ανάγκη των εντάξεων, επεκτάσεων ή αναθεωρήσεων στις περιοχές 

αυτές, 

- τις προτεινόμενες χρήσεις γης και όρους δόμησης στα τμήματα των παρακτίων ΟΤΑ που 

βρίσκονται στην Κρίσιμη και τη Δυναμική Ζώνη, 

- τη συμβατότητα της επιλεγείσας μορφής οικιστικής ανάπτυξης ή πολεοδόμησης προς τα 

φυσικά, πολιτιστικά, πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου 

παρακτίου ΟΤΑ. 

β)  Η πολεοδόμηση και η δόμηση παρακτίων οικιστικών περιοχών πρέπει να πραγματοποιείται 

σύμφωνα με κανόνες και πρότυπα που εξασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των πιο πάνω 

περιοχών. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να καταρτιστούν βασικά πρότυπα πολεοδόμησης και 

δόμησης για τις παράκτιες περιοχές, που θα εξασφαλίζουν ιδίως μειωμένη κατανάλωση 

ενέργειας και νερού, χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και προστασία των 

οικοσυστημάτων από κάθε μορφής ρύπανση. 
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γ)  Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να προωθηθούν Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. κατά προτεραιότητα στις 

περιοχές όπου ασκούνται μεγαλύτερες πιέσεις, ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω ο περιορισμός 

της εκτός σχεδίου δόμησης στις παράκτιες περιοχές, η οποία οδηγεί σε ανεξέλεγκτη διασπορά 

έργων και δραστηριοτήτων. Παράλληλα, πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής έλεγχος και 

αυστηρή εφαρμογή της περί αυθαιρέτων κτισμάτων νομοθεσίας.  

Κατά το Σχέδιο Πλαισίου, ο σχεδιασμός των παράκτιων περιοχών της χώρας θα πρέπει να 

βασίζεται στις εξής αρχές: 

 προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος με προσέγγιση στα ευρύτερα οικοσυστήματα, 

καθώς και στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων τόσο του θαλάσσιου όσο και του 

χερσαίου τμήματος της παράκτιας ζώνης, 

 αναγνώριση πιθανόν κινδύνων λόγω κλιματικών αλλαγών για τις παράκτιες ζώνες και των 

πιθανών επιπτώσεων από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, 

 προτάσεις για μέτρα με οικολογικό χαρακτήρα προκειμένου να προστατευθούν οι 

παράκτιοι οικισμοί και η πολιτιστική κληρονομιά μας, 

 παροχή βιώσιμων οικονομικών ευκαιριών και επιλογών απασχόλησης, 

 εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης για τους πολίτες σε αδόμητες παράκτιες εκτάσεις, 

 ενίσχυση της χωρικής συνοχής και προσβασιμότητας των απομακρυσμένων παράκτιων 

κοινοτήτων και 

 συντονισμός δράσεων όλων των φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για 

τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών. 

Διατυπώνεται επίσης το πλαίσιο των απαραίτητων διαχειριστικών κατευθύνσεων ανά 

οικονομική δραστηριότητα: 

 Αγροτικές δραστηριότητες: η άσκησή τους πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα 

μέτρα και όρους που θα διασφαλίζουν την πρόληψη της ρύπανσης, την προστασία και 

διατήρηση των παρακτίων οικοσυστημάτων και τοπίων. 

 Βιομηχανία και Ενέργεια: η χωροθέτηση εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων του τομέα 

στις παράκτιες περιοχές πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα μέτρα και όρους που 

θα διασφαλίζουν την πρόληψη της ρύπανσης, την προστασία και διατήρηση των 

παρακτίων οικοσυστημάτων και τοπίων και θα αποτρέπουν την πρόκληση οχλήσεων σε 

γειτνιάζουσες χρήσεις και δραστηριότητες, όπως προβλέπεται από το Ειδικό Πλαίσιο για 

τη Βιομηχανία. 

 Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια: η ανάγκη προστασίας των αλιευτικών πεδίων και των 

περιοχών υδατοκαλλιέργειας αποτελεί πρωταρχικό μέλημα. Οι αλιευτικές πρακτικές 

πρέπει να είναι συμβατές με τη βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία των θαλασσίων φυσικών 

πόρων. 

 Τουρισμός, Αθλητισμός και Δραστηριότητες Αναψυχής: ενθαρρύνεται η δραστηριότητα του 

βιώσιμου παράκτιου τουρισμού, που σέβεται και διαφυλάσσει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, 

τα οικοσυστήματα, τους φυσικούς πόρους, την πολιτιστική κληρονομιά και τα τοπία των 

παράκτιων περιοχών. Ειδικά σε προστατευόμενες ή ευαίσθητες παράκτιες περιοχές 

λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη ρύθμιση ή την απαγόρευση άσκησης 
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δραστηριοτήτων μηχανοκίνητου αθλητισμού ή αναψυχής (συμπεριλαμβανομένης της 

ερασιτεχνικής αλιείας και της εξαγωγής οστράκων). 

 Οδικά, Λιμενικά και Συναφείς Υποδομές: η δημιουργία τέτοιων υποδομών, όπου υπάρχει 

ανάγκη, πρέπει να μην διαταράσσει τις ζώνες ιδιαίτερης ευαισθησίας κοντά στην 

ακτογραμμή και να εξασφαλίζονται οι κατάλληλοι όροι για τη μείωση των αρνητικών 

συνεπειών στα παράκτια οικοσυστήματα, τα τοπία και τους γεωμορφολογικούς 

σχηματισμούς. 

 Ναυτιλία: οι ναυτιλιακές δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται με τέτοιο τρόπο 

ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων, σύμφωνα με τους 

κανόνες, τα πρότυπα και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις σχετικές Διεθνείς 

Συμβάσεις (πχ Δίκαιο Θάλασσας / UNCLOS, MARPOL,SOLAS, Σύμβαση Βαρκελώνης και 

σχετικά Πρωτόκολλα). 

Οι κατευθύνσεις του Σχεδίου Ειδικού Πλαισίου εξειδικεύονται και υλοποιούνται σε Περιφερειακό 

επίπεδο, αφ' ενός μέσω του προσδιορισμού των ορίων κάθε μιας από τις επιμέρους φυσικές, 

οικοσυστημικές και/ή ανθρωπογεωγραφικές Διαχειριστικές Ενότητες του παράκτιου χώρου της 

Περιφέρειας και αφ' ετέρου μέσω της παροχής εξειδικευμένων κατευθύνσεων για τον σχεδιασμό 

των επιμέρους πολιτικών και δράσεων σε αυτές. Για τον προσδιορισμό των Διαχειριστικών 

Ενοτήτων λαμβάνονται υπόψη τα Γεωμορφολογικά και οικοσυστημικά χαρακτηριστικά, τα βασικά 

πολιτισμικά και οικονομικοκοινωνικά χαρακτηριστικά και βασικά χωροταξικά και πολεοδομικά 

κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης περιοχών εφαρμογής Ρυθμιστικών Σχεδίων, 

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. 

3.2.8 -  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΦΕΚ 

2505Β/04.11.2011) 

Στο Ειδικό Πλαίσιο ορίζονται οι γενικοί στόχοι χωρικής και περιβαλλοντικής πολιτικής για τον τομέα 

και προσδιορίζονται αναλυτικά τα περιβαλλοντικά, χωροταξικά και αναπτυξιακά κριτήρια, με τα 

οποία θαλάσσιες περιοχές κρίνονται κατάλληλες για τη χωροθέτηση υδατοκαλλιεργητικών 

μονάδων (ΠΑΥ – Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών). Στο εσωτερικό αυτών των περιοχών 

οριοθετούνται ζώνες, είτε οργανωμένες με φορέα διαχείρισης (ΠΟΑΥ – Περιοχές Οργανωμένης 

Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών), είτε με μορφή άτυπων συγκεντρώσεων (ΠΑΣΜ - Περιοχές 

Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων). 

Γενικά, σύμφωνα με το παρόν Πλαίσιο, η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας δεν αποτελεί περιοχή για 

την ανάπτυξη τέτοιων μονάδων, ενώ στο Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισμού όσον αφορά στη σχέση 

Τουρισμός - Υδατοκαλλιέργειες αναφέρεται ότι: 

«η χωροθέτηση νέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας πρέπει να αποφεύγεται σε περιοχές που 

χαρακτηρίζονται ως ανεπτυγμένες τουριστικά ή παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την 

ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού. Στις λοιπές περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος η χωροθέτηση 

νέων μονάδων επιτρέπεται σε διακριτά τμήματα που δεν παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον είτε 

μεμονωμένα είτε σε οργανωμένους υποδοχείς. Η 'εκμετάλλευση' της δραστηριότητας ως ειδικού 

ενδιαφέροντος τουριστικού πόρου είναι δυνατή και επιθυμητή υπό προϋποθέσεις. Απαραίτητος 

όρος συνδυασμένης ανάπτυξης η διατήρηση υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος». 

Εκτός του γεγονότος ότι η περιοχή παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του 

θαλάσσιου τουρισμού και ειδικότερα τουρισμού κρουαζιέρας με την αξιοποίηση του λιμανιού στο 
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Κατάκολο, η εγκατάσταση μονάδων ιχθυοκαλλιεργιών είναι αδύνατη καθώς από το ακρωτήριο του 

Κατάκολλου και ως την Κυπαρισσία ο κόλπος είναι προστατευόμενη περιοχή (Natura 2000) η 

δεύτερη (μετά τη Ζάκυνθο) σημαντικότερη περιοχή ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta 

caretta στη Μεσόγειο. 

3.2.9 -  ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ 

ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ (GR01) 

Δεδομένου του γεγονότος ότι η διαχείριση των υδατικών πόρων έχει αποκτήσει τα τελευταία 

χρόνια ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η αειφορία του πόρου δεν είναι πλέον δεδομένη σε πολλές 

περιπτώσεις αφενός λόγω της γενικότερης περιβαλλοντικής υποβάθμισης αφετέρου εξαιτίας της 

κλιματικής αλλαγής, την καθιστά ιδιαίτερη και κρίσιμη συνιστώσα στη χάραξη των ανπτυξιακών 

πολιτικών. 

Στα πλαίσια αυτά καθώς και εξαιτίας του ορατού πλέον κινδύνου ανεπάρκειας του νερού σαν 

φυσικό αγαθό οδήγησε στην κατάρτιση και στην ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 

Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, με σκοπό τη θέσπιση ενιαίου πλαισίου ευρωπαϊκής πολιτικής για 

την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών, μεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει από τις αρχές του 2000 μια νέα πολιτική για τη διαχείριση των 

υδατικών πόρων. Βασικό εργαλείο προώθησης της νέας πολιτικής είναι η Οδηγία Πλαίσιο 

2000/60/ΕΚ για τα Ύδατα. Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική Οδηγία-

Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ έγινε με το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ Α’ 280) και το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α΄ 54). Με 

τις διατάξεις αυτές ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία οι βασικές έννοιες της Οδηγίας για 

τους υδατικούς πόρους και ταυτόχρονα συγκροτείται η νέα διοικητική δομή και καθορίζονται οι 

αρμοδιότητες των επιμέρους φορέων, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.  

Προτεραιότητα και αναγκαίο βήμα για την εφαρμογή της Οδηγίας στη χώρα μας αποτέλεσε η 

κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών 

Διαμερισμάτων (ΥΔ) της χώρας, όπως αυτά έχουν καθορισθεί με την υπ’ αριθμ. οικ. 706/2010 

Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1383/Β΄/02-09-2010 και ΦΕΚ 1572/Β΄/28-09-

2010 διόρθωσης του Παραρτήματος ΙΙ) και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 

1300/2014 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 3665/Β΄/31-12-2014). Τα Σχέδια 

Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών συντάσσονται με ευθύνη των αρμόδιων αρχών της 

κάθε Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού (που αντιστοιχεί στον όρο Υδατικό Διαμέρισμα του 

Άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2007). Με βάση τα σχετικά αιτήματα των Γενικών Γραμματέων των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ανέλαβε την εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών 

Απορροής Ποταμών όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν. 

4117/2013 (ΦΕΚ Α΄ 29), με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Ν. 3199/2003 και το Π.Δ. 51/2007, 

προβλέπεται ότι στην περίπτωση αυτή το «Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού 

εγκρίνεται από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».  

Τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των ΥΔ της Χώρας αναθεωρούνται και 

ενημερώνονται ανά εξαετία. Τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών κάθε ΥΔ της 

χώρας, που έχουν εγκριθεί, αφορούν στον 1α  Κύκλο Διαχείρισης (2009-2015) και ισχύουν μέχρι 

την αναθεώρησή τους. Τα Σχέδια Διαχείρισης που καταρτίστηκαν με την 1η Αναθεώρηση των 

Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της 
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χώρας,σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αφορούν στο 2ο Κύκλο 

Διαχείρισης (2016 - 2021). 

Το Νοέμβριο του 2015, προκηρύχθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση 

εκπόνησηςτης μελέτης «Κατάρτιση 1 Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 

Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του 

Π.Δ. 51/2007 / Μ.1: ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL01), ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL03)». 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (EL01) εκτείνεται γεωγραφικά στη δυτική και 

νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Στα βόρεια, συνορεύει με το Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας 

Πελοποννήσου (EL02), ενώ στα ανατολικά, με το Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου 

(EL03). Η συνολική έκταση του Διαμερίσματος είναι 7.235χλμ2. Από διοικητικής άποψης, σε αυτή 

την έκταση περιλαμβάνονται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, οι Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, 

Ηλείας, Αχαΐας, Μεσσηνίας και Λακωνίας.  

Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (EL01) 

 

Με την Απόφαση 706/16-7-2010 (ΦΕΚ Β’ 1383/02.09.2010 & ΦΕΚ Β’ 1572/28.09.2010), της 

Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «περί καθορισμού των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και 

ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους» και τις αποφάσεις 

έγκρισης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων των 1ων ΣΔΛΑΠ καθορίστηκαν οι σαράντα-έξι (46) 

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 βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου στο Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Πελοποννήσου 

και συγκεκριμένα στη λεκάνη απορροής του Αλφειού (GR29) η οποία έχει έκταση 3.810 τ.χλ. και η 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Σ.Μ.Π.Ε.: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ (ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ)       30 

οποία οριοθετείται βόρεια από τους ορεινούς όγκους Ερυμάνθου και Αροανίων και Ανατολικά από 

το Μαίναλο και τον Ταΰγετο. 

Οι Λεκάνες Απορροής Αλφειού (EL0129) και Πάμισου - Νέδοντος - Νέδα (EL0132) συγκροτούν το 

εν λόγω Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (EL01), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

706/2010 (ΦΕΚ 1383/Β/2-9-10) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων. 

Λεκάνες Απορροής υπαγόμενες στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (EL01) 

Λεκάνη Απορροής Κωδικός Έκταση (χλμ2) 

Αλφειού EL0129 3.810 

Πάμισου – Νέδοντος -Νέδα EL0132 3.425 

 

Στη ΛΑΠ Αλφειού (EL0129), οι συνολικές ετήσιες ανάγκες νερού για όλες τις δραστηριότητες και 

χρήσεις ανέρχονται σε ~106,3εκ.μ. Στη γεωργία (αρδευθείσες εκτάσεις) που είναι και ο βασικός 

χρήστης νερού καταναλώνεται ~72,9% (77,5εκ.μ3) των συνολικών αναγκών νερού, στη 

βιομηχανία το ~16,5% (17,6εκ.μ3 ) και στην κτηνοτροφία ~0,9% (0,9εκ.μ3), στην ύδρευση ~9,7% 

(10,3εκ.μ3). 

Η Λεκάνη Απορροής Αλφειού περιλαμβάνει την υδρογεωλογική λεκάνη του Αλφειού και δύο 

παράκτιες λεκάνες χωρίς σημαντικούς ποταμούς, τη λεκάνη που βρίσκεται η λιμνοθάλασσα 

Καϊάφα και βόρεια αυτής τη λεκάνη της αποξηραμένης λίμνης Αγουλινίτσας. Η ΛΑΠ Αλφειού 

περιλαμβάνει τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας με 

ποσοστά έκτασης 53,7% και 46,3% αντίστοιχα. 

Όπως προκύπτει από το Σχέδιο Διαχείρισης, η ποιότητα των υδάτων της περιοχής μελέτης, τόσο 

των επιφανειακών όσο και των υπόγειων, είναι καλή. Προτείνονται μέτρα προστασίας και 

διατήρησης τόσο της ποιότητας όσο και της ποσότητας των υδάτων μεταξύ των οποίων είναι και η 

απομάκρυνση των ΧΑΔΑ και η εγκατάσταση ΧΥΤΑ. 

Τα κυριότερα θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων που εντοπίζονται στο ΥΔ Δυτικής 

Πελοποννήσου (EL01) αφορούν συνοπτικά στα ακόλουθα:  

 Την ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση που έχει παρατηρηθεί σε υπόγειους υδροφορείς, που 

οφείλεται κατά κανόνα στην υπεράντλησή τους για την κάλυψη υδρευτικών και αρδευτικών 

αναγκών, αλλά και στην αποστράγγιση τους στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται για 

εξορυκτικές δραστηριότητες. Ειδικότερα στους παράκτιους υδροφορείς η υπεράντληση οδηγεί, τις 

περισσότερες φορές, σε υφαλμύρινση των υπόγειων υδατικών συστημάτων, λόγω της διείσδυσης 

θαλάσσιου νερού. Επισημαίνεται ότι αύξηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (E.C.) και της 

συγκέντρωσης των χλωριόντων (Cl) είναι δυνατό να οφείλεται και σε άλλα αίτια ανθρωπογενούς 

προέλευσης (π.χ. αστική ρύπανση) ή στο φυσικό υπόβαθρο.  

Στους Χάρτες που ακολουθούν αποτυπώνεται η ποιοτική (χημική) και ποσοτική κατάσταση των 

υπόγειων υδατικών συστημάτων (ΥΥΣ) του ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου (EL01), σύμφωνα με την 

1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ.  

Ποιοτική (χημική) κατάσταση υπογείων ΥΣ του Υδατικού Διαμερίσματος EL01 
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Ποσοτική κατάσταση υπογείων ΥΣ του Υδατικού Διαμερίσματος EL01 

 

Την εκτεταμένη γεωργική δραστηριότητα που έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση νιτρικών 

ιόντων στα υπόγεια ύδατα. Αναφορικά με τη νιτρορρύπανση επισημαίνεται ότι οι περιοχές 

Φιλιατρών – Κυπαρισσίας και Παμίσου Μεσσηνίας έχουν ενταχθεί στις ευπρόσβλητες σε 

νιτρορρύπανση περιοχές.  
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Πίνακας: Ευπρόσβλητες Ζώνες και Υδατικά Συστήματα που υφίστανται ή ενδέχεται να 

υποστούν νιτρορρύπανση στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου (EL01) 

 

Τις απολήψεις νερού. Στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου (EL01), στη ΛΑΠ Αλφειού (EL0129) η κύρια 

χρήση του νερού είναι η άρδευση και ακολουθεί η βιομηχανία (Μονάδα Μεγαλόπολής) ενώ στη 

ΛΑΠ Πάμισου – Νέδοντος - Νέδα (EL0132) η κύρια χρήση του νερού είναι η άρδευση και 

ακολουθεί η ύδρευση.  

Την υποβάθμιση της κατάστασης των επιφανειακών υδατικών συστημάτων. Προέρχεται από: α) 

σημειακές πηγές που σχετίζονται κυρίως με τα αστικά υγρά απόβλητα από οικισμούς που 

εξυπηρετούνται από δίκτυα αποχέτευσης και κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, την 

εκβολή δικτύων αποχέτευσης απευθείας σε φυσικό αποδέκτη, τη βιομηχανία, τις μεγάλες 

ξενοδοχειακές μονάδες, υδατοκαλλιέργειες-ιχθυοκαλλιέργειες και διαρροές από ΧΑΔΑ και ΧΥΤΑ, 

β) διάχυτες πηγές ρύπανσης που σχετίζονται με απορροές ρυπαντικών φορτίων, κυρίως 

θρεπτικών, από την αγροτική δραστηριότητα, την κτηνοτροφία και τα αστικά υγρά απόβλητα από 

οικισμούς που δεν εξυπηρετούνται από δίκτυα αποχέτευσης και κεντρικές εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων, γ) λοιπές πιέσεις που σχετίζονται κυρίως με απορροές από εξορυκτικές 

δραστηριότητες (ορυχεία, μεταλλεία), μονάδες αφαλάτωσης, λιμάνια-μαρίνες-ναυσιπλοΐα, τεχνητό 

εμπλουτισμό των υπογείων υδάτων, μεταβολή υπόγειας στάθμης και ποσότητας υπογείων 

υδάτων εξαιτίας υπογείων εκμεταλλεύσεων ή κατασκευής μεγάλων υπογείων έργων.  

Στους Χάρτες που ακολουθούν αποτυπώνεται η οικολογική και χημική κατάσταση των 

επιφανειακών υδατικών συστημάτων (ποτάμιων, λιμναίων, μεταβατικών, παράκτιων) του ΥΔ 

Δυτικής Πελοποννήσου (EL01), σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ. 
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Οικολογική κατάσταση επιφανειακών ΥΣ του Υδατικού Διαμερίσματος EL01  
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Χημική κατάσταση επιφανειακών ΥΣ του Υδατικού Διαμερίσματος EL01 

 

Τις υδρομορφολογικές αλλοιώσεις των επιφανειακών υδατικών συστημάτων. Στην περιοχή του ΥΔ 

Δυτικής Πελοποννήσου (EL01) λαμβάνουν χώρα με την κατασκευή ταμιευτήρων για την κάλυψη 
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αρδευτικών (τεχνητή λίμνη Φιλιατρινού και τεχνητή λίμνη Λάδωνα) και υδρευτικών αναγκών και 

αναγκών για την παραγωγή ενέργειας (τεχνητή λίμνη Λάδωνα και εκτροπή και διευθέτηση Αλφειού 

για την ομαλή εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείου Μεγαλόπολης) και αντιπλημμυρικών έργων.   

Παρακάτω παρουσιάζονται, ανά Λεκάνη Απορροής, τα έργα που έχουν προκαλέσει 

υδρομορφολογικές αλλοιώσεις σε επιφανειακά υδατικά συστήματα, με αποτέλεσμα τον αρχικό 

χαρακτηρισμό τους ως Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα ή Τεχνητά Υδατικά Συστήματα. 

Έργα με υδρομορφολογικές αλλοιώσεις σε επιφανειακά υδατικά συστήματα 

προσδιορισμένα ως ΙΤΥΣ (αρχικά) ή ΤΥΣ στη ΛΑΠ Αλφειού (EL0129)  

 

Έργα με υδρομορφολογικές αλλοιώσεις σε επιφανειακά υδατικά συστήματα 

προσδιορισμένα ως ΙΤΥΣ (αρχικά) ή ΤΥΣ στη ΛΑΠ Πάμισου - Νέδοντος - Νέδα (EL0132) 

 

Εκτός από τα κατασκευασμένα έργα, το φράγμα Φιλιατρινού βρίσκεται σε στάδιο κατασκευής και 

αναμένεται να λειτουργήσει έως το 2021. 

 Προστασία των υγροτοπικών οικοσυστημάτων. Παρόλο που η Οδηγία 2000/60/ΕΚ δεν θέτει 

συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς στόχους για υγροτόπους, είναι πρόδηλο ότι η στενή τους σχέση 

με υδατικά συστήματα τα εντάσσει εμμέσως στους στόχους προστασίας της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των υγροτοπικών οικοσυστημάτων μέσω του 

προγράμματος μέτρων, ειδικά όταν αυτά εντάσσονται χωρικά ή λειτουργικά σε προστατευόμενη 

περιοχή που έχει ενταχθεί στο σχετικό μητρώο της Οδηγίας.  

Περιοχές που προορίζονται για άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση  

Τα κύρια υδατικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για ύδρευση στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου 

(EL01) και επομένως αποτελούν προστατευόμενες περιοχές ποσίμου ύδατος περιλαμβάνονται 

στον ακόλουθο πίνακα. Στα συστήματα αυτά, πέραν των περιορισμών που υφίστανται στις ζώνες 

προστασίας, οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων γνωμοδοτούν επί των 

νέων δραστηριοτήτων που εν δυνάμει μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση στην υπόγεια 

υδροφορία μέσω των αποβλήτων τους κατόπιν υποβολής ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης.  

Στα υπόλοιπα ΥΥΣ η προστασία των υδάτων, που προορίζονται για πόσιμο, διασφαλίζεται με τα 

μέτρα και τις ζώνες προστασίας σε επίπεδο σημείων απόληψης. 

Μέσω του Προγράμματος Μέτρων, καθορίζεται συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας για τα 

ΥΥΣ που εντάσσονται στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών με σκοπό την ανθρώπινη 

κατανάλωση. 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (EL01) τα ΥΣ που εντάσσονται στο Μητρώο 

Προστατευομένων Περιοχών στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο πίνακα. Πρόκειται για τέσσερα υπόγεια ΥΣ και ένα επιφανειακό ΥΣ.  

Πίνακας: Περιοχές άντλησης ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης στο ΥΔ Πελοποννήσου 

(EL01) (πηγή: 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Δυτικής 

Πελοποννήσου (EL01). 

 

3.2.10 -  ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (ΣΔΚΠ) ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ (ΥΔ01) 

Το πλαίσιο για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας με στόχο τη μείωση 

των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και 

τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τις πλημμύρες καθορίζεται σε Ευρωπαϊκό 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Σ.Μ.Π.Ε.: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ (ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ)       37 

επίπεδο από την Οδηγία 2007/60 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Οκτωβρίου του 2007 για την Αξιολόγηση και τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας. 

Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ, θεσπίζει ένα ενιαίο κοινοτικό, νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο δράσης για 

την Αξιολόγηση και Διαχείριση των Κινδύνων που συνδέονται με τις Πλημμύρες. Η Οδηγία απαιτεί 

από τα Κράτη –Μέλη να καθορίσουν περιοχές πιθανού κινδύνου από πλημμύρες, να 

χαρτογραφήσουν την έκταση της πλημμύρας σε αυτές τις περιοχές, να καταγράψουν τις χρήσεις 

γης και τις οικονομικές δραστηριότητες  των  περιοχών  που  ευρίσκονται  σε  κίνδυνο  και  να  

λάβουν  κατάλληλα  και συντονισμένα  μέτρα  για  τη  μείωση  των  κινδύνων  στην  ανθρώπινη  

υγεία,  το  περιβάλλον,  την πολιτιστική κληρονομιά, τις οικονομικές δραστηριότητες και τις 

υποδομές. 

Το ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου αποτελείται από δυο(2) ΛεκάνεςΑπορροήςΠοταμών:του 

Αλφειού(EL0129)η οποίαέχει έκταση 3.810km2και του Πάμισου –Νέδοντος –Νέδα(EL0132) η 

οποία έχει έκταση 3.425 km2.Η συνολική έκταση του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής 

Πελοποννήσου είναι ίση με 7.235 km2. 

Για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (APSFR) 

ορίστηκαν συνδυάζοντας  τα  αποτελέσματα  από  τον  προσδιορισμό  των  περιοχών  όπου  είναι  

πιθανόν  να σημειωθεί  πλημμύρα  και  των  περιοχών  με  δυνητικά  σημαντικές  συνέπειες  από  

μελλοντικές πλημμύρες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις αναφορές των περιφερειακών φορέων και 

τις σημαντικές ιστορικές πλημμύρες.Ως περιοχές όπου είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα 

ορίστηκαν αυτές που ικανοποιούν έναν τουλάχιστον από τους δύο παρακάτω 

περιορισμούς:•Βρίσκονται σε θέσεις προσχωματικών αποθέσεων•Βρίσκονται σε έδαφος με κλίση 

μικρότερη από 2%. Πιο  αναλυτικά,  οι  Ζώνες  Δυνητικά  Υψηλού  Κινδύνου  Πλημμύρας  

προσδιορίστηκαν  από  την γεωγραφική τομή:α) των περιοχών με δυνητικά σημαντικές συνέπειες 

από μελλοντικές πλημμύρες, κα ιβ) των περιοχών που είναι πιθανό να σημειωθεί πλημμύρα. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι ΖΔΥΚΠ του ΥΔ01 ανά Λεκάνη Απορροής Ποταμού 

(ΛΑΠ) με τα χαρακτηριστικά τους και τον κωδικό τους. 

 

Για τον υπολογισμό των πλημμυρικών παροχών των υδατορευμάτων που καθορίστηκαν σε κάθε 

ΖΔΥΚΠ, παρήχθησαν πλημμυρικά υδρογραφήματα με επίλυση μαθηματικών ομοιωμάτων βροχής 

–απορροής.Η  παραγωγή  πλημμυρικών  υδρογραφημάτων  έγινε  για  σενάρια  50,  100  και  

1000  ετών  όπως προαναφέρθηκε.Στη  συνέχεια  έγινε  η  διόδευση  πλημμυρών  με  κατάλληλα  

λογισμικάγια  ποτάμια  /  ρέματα  / χείμαρρους που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ του Υδατικού 
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Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΔ 01). Τα αποτελέσματα της διόδευσης της πλημμύρας 

για περιόδους επαναφοράς Τ=50 έτη, Τ=100 έτη και Τ=1000 έτη δίνονται αναλυτικά στο 

Παραδοτέο Π5 –Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας. 

Οι χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (flood hazard maps) συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 

6 της  Οδηγίας  2007/60/ΕΚ  και  το  άρθρο  5  της  Κ.Υ.Α.  Η.Π.  31822/1542/Ε103/21.7.2010  και 

απεικονίζουν την έκταση και ένταση των πλημμυρών που αντιστοιχούν στις κάτωθι πιθανότητες 

υπέρβασης: 

•πλημμύρες υψηλήςπιθανότηταςυπέρβασης,  που  ορίζονται  ως  πλημμύρες  με  

περίοδοεπαναφοράςΤ=50 χρόνια 

•πλημμύρες μέσης  πιθανότητας  υπέρβασης,  που  ορίζονται  ως  πλημμύρες  με  περίοδο 

επαναφοράς Τ=100 χρόνια 

•πλημμύρεςχαμηλήςπιθανότηταςυπέρβασης,πουορίζονταιως  πλημμύρες  με  περίοδο 

επαναφοράς Τ=1.000 χρόνια. 

Στη συνέχεια δίνονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της διόδευσης της πλημμύρας σε ποτάμιες 

ροές για περιόδους επαναφοράς Τ=50 έτη, Τ=100έτη και Τ=1000έτη. Ο παρακάτω Πίνακας 

παρουσιάζει τα εμβαδά κατάκλυσης για τις 3 περιόδους επαναφοράςσε κάθε ρέμα χωρίς να έχει 

ληφθεί υπόψη η επικάλυψη  πλημμυρών  σε  γειτονικά  υδατορέματα.Επιπρόσθετα ο παρακάτω 

Πίνακας παρουσιάζει  το συνολικό εμβαδόν κατάκλυσης στο ΥΔ01 για τις τρεις περιόδους 

επαναφοράς (Τ=50, 100 και 1000 έτη). 
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Στην περιοχή μελέτης μας εμφανίζονται οι χαμηλές περιοχές του π. Αλφειού και η παράκτια ζώνη 

χειμάρων από το ύψος της πόλης Κρεστένων. 

Στα ακόλουθα σχήματα παρουσιάζονται ο χάρτης μέγιστης πιθανής επίπτωσης πλημμύρας στο 

ΥΔ 01 όπως καταρτίστηκε για Τ=1000 έτη, οι χάρτες του βαθμού επιρροής της πλημμύρας για 

περιόδους επαναφοράς (Τ=50, Τ=100, Τ=1000 έτη) και οι χάρτες της αποτίμησης επιπτώσεων 

πλημμύρας για περιόδους επαναφοράς (Τ=50, Τ=100, Τ=1000 έτη). 
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Επίσης καταρτίστηκε Χάρτης Κινδύνων Πλημμύρας από ανύψωση μέσης στάθμης θάλασσας για 

περίοδο επαναφοράς 100 έτη. 

Για το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου ΥΔ01, οι ΖΔΥΚΠ στις οποίες εκτιμάται 

ανύψωση ΜΣΘ μεγαλύτερη από 1 m φαίνονται  στον  παρακάτω Πίνακα.  Η  συνολική  επιφάνεια 

κατάκλυσης από Ανύψωση Μέσης Στάθμης Θάλασσας ανέρχεται σε 58,12km2. 
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3.2.11 -  ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΧΓΟΥ (ΖΟΕ) ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ 

ΗΛΕΙΑΣ 

Η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) είναι θεσμικό εργαλείο που θεσπίσθηκε με τον οικιστικό νόμο 

1337/83 και αποτελεί ουσιαστικά εργαλείο σχεδιασμού και προγραμματισμού χρήσεων γης. 

Εγκρίνεται με έκδοση και δημοσίευση σε ΦΕΚ αντίστοιχου Π.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 29 του πιο πάνω Νόμου, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του 

νόμου 2508/97. 

Η ΖΟΕ, όπως αναφέρεται παραπάνω, θεσμοθετείται με Π.Δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων και στο οποίο ορίζονται οι πόλεις και οικισμοί 

γύρω από τα όρια των οποίων καθορίζεται τελικά η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Με τα 

διατάγματα των ΖΟΕ καθορίζονται οι χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης. 

Η ΖΟΕ αφορά σε περιοχή εκτός σχεδίου και εκτός των διαμορφωμένων τμημάτων των οικισμών 

προ ή μετά το ‘23 και ο καθορισμός της έχει πρώτιστο σκοπό τη διαφύλαξη της γης γύρω από τις 

πόλεις από την απρογραμμάτιστη δόμηση, καθώς και την προστασία ευαίσθητων περιοχών 

(δασών, βιότοπων κλπ) ή και περιοχών γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. 

Εντός της ΖΟΕ καθορίζονται υποζώνες, που φέρουν ειδικότερα χαρακτηριστικά και περιεχόμενο 

και στις οποίες εξειδικεύονται πολεοδομικές ρυθμίσεις είτε προστασίας είτε ανάπτυξης. 

Παράλληλα, καθορίζονται όροι και περιορισμοί που αφορούν: 

 στην κατάτμηση της γης, δηλαδή στο όριο εμβαδού κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται η 

κατάτμηση της γης,  

 στις χρήσεις γης, 

 στους όρους και περιορισμούς δόμησης. 

Επίσης, με τον καθορισμό ΖΟΕ εξασφαλίζεται η απαραίτητη γη για την εφαρμογή οικιστικών 

προγραμμάτων (ΖΕΠ, κλπ), παραθεριστικής κατοικίας, συνεταιρισμούς αποκατάστασης 

πληγέντων από διάφορες καταστροφές. Επιπλέον, μπορεί να προβλέπονται εντός αυτής και 

εκτάσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων (ΒΙΠΕ, Βιοτεχνικών πάρκων κλπ) ή εξοπλισμός πόλης 

που ενδείκνυται να βρίσκεται εκτός των ορίων της, όπως σταθμοί μεταφοράς, νεκροταφεία κ.ά. 

Ένας άλλος στόχος της ΖΟΕ είναι η ρυθμιστική παρέμβαση του Κράτους στη διαμόρφωση των 

τιμών γης, αλλά ο στόχος αυτός είναι εξαιρετικά φιλόδοξος και η ανάλυση του τρόπου επίτευξής 

του δεν είναι της παρούσας μελέτης. Μετά την έγκριση της ΖΟΕ, το Δημόσιο ασκεί δικαίωμα 

προτίμησης εντός αυτής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 55 του Ν. 947/79. 
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Στην προκειμένη περίπτωση η ΖΟΕ Νομού Ηλείας εγκρίθηκε με το από 20-09-1993 (Παράρτημα 

ΙΙ) σχετικό ΠΔ: «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών 

όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων 

οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 παραλιακή περιοχή Δήμων και Κοινοτήτων Νομού 

Ηλείας» (ΦΕΚ Δ΄ 1161/20-9-1993). 

Η ΖΟΕ του Νομού Ηλείας, καθορίζεται για την εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων 

οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή των Δήμων του Νομού Ηλείας. Εντός της 

έκτασης που συμπεριλαμβάνει η ΖΟΕ προβλέπονται πέντε περιοχές οι οποίες έχουν όμοια 

χαρακτηριστικά και η καθεμιά διακρίνεται σε υποπεριοχές, για τις οποίες ορίζεται όριο κατάτμησης 

γης, χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης. Οι περιοχές αυτές περιγράφονται παρακάτω : 

Ι. Περιοχές με στοιχείο Α: 

Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται υποπεριοχές (Α1) με χρήση τουρισμού - αναψυχής και (Α2) 

με χρήση παραθεριστικής κατοικίας. Εντός του Καποδιστριακού Δήμου Πύργου υπάρχουν: 

 Η υποπεριοχή Α1 περιλαμβάνει το δυτικό παραλιακό μέτωπο, είναι έκτασης 6.101 στρ. και 

είναι σε άμεση επαφή με τους οικισμούς Κορακοχωρίου, Λεβεντοχωρίου, Σκαφιδιάς και 

παραλίας Σκαφιδιάς (περιοχή Αλντεμάρ). 

 Η υποπεριοχή Α2 περιλαμβάνει ολόκληρο το θαλάσσιο μέτωπο του Καποδιστριακού 

Δήμου Πύργου (παραλία της Σπιάντζας) και η συνολική έκτασή της είναι 6.101 στρ.. 

II. Περιοχές με στοιχείο Β: 

Περιλαμβάνονται περιοχές τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους βιοτόπων, αρχαιολογικών - 

ιστορικών τόπων, μνημείων, φυσικών σχηματισμών τμημάτων ή μεμονωμένων στοιχείων (ακτές, 

σπηλιές, παρόχθια και παράκτια βλάστηση, συστάδες δέντρων, χείμαρροι, πηγές, υδατοπτώσεις, 

κλπ.) και διακρίνονται σε υποπεριοχές Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6. Εντός του Καποδιστριακού Δήμου 

Πύργου, υπάρχουν: 

 Η υποπεριοχή Β3 που περιλαμβάνει το παράκτιο δάσος της Σπιάντζας έκτασης 687 στρ. 

και 

 Τμήμα της υποπεριοχής Β5 η οποία βρίσκεται στο νοτιοανατολικό όριο του 

Καποδιστριακού Δήμου Πύργου. Η συνολική έκταση της υποπεριοχής στον Δήμο είναι 

5.186 στρ. και σε αυτήν εφάπτεται ο οικισμός της Σαλμώνης. 

III. Περιοχές με στοιχείο Γ: 

Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνεται γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας και διακρίνονται σε 

υποπεριοχές Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7 και Γ8. Εντός των ορίων του Δήμου συμπεριλαμβάνονται: 

 Η περιοχή Γ2, στο νοτιοανατολικό άκρο του Δήμου η οποία είναι σε άμεση επαφή με το 

όριο του ΓΠΣ της πόλης του Πύργου και εκτείνεται έως την περιοχή προστασίας του 

Αλφειού. Η συνολική έκταση της υποπεριοχής στον Δήμο είναι 13.025 στρ.. 

 Η υποπεριοχή Γ3, η οποία καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα του Δήμου, είναι έκτασης 28.999 

στρ. και βρίσκεται σε επαφή με τους οικισμούς Βυτιναίϊκων, Γρανιτσαίϊκων, 

Σκουροχωρίου, Κορακοχωρίου, Λεβεντοχωρίου, Καλακαίϊκων, Άγιου Ηλία και Μυρτιάς. 
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 Η υποπεριοχή Γ4 είναι έκτασης 4.953 στρ., βρίσκεται στα βορειοδυτικά όρια του Δήμου και 

εφάπτεται με τους οικισμούς Άγιου Ηλία, Μυρτιάς και Σταματελέϊκων. 

 Η υποπεριοχή Γ8 βρίσκεται στο νότιο μέρος του Δήμου και είναι έκτασης 13.128 στρ.. 

IV. Περιοχές με στοιχείο Δ: 

Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι είσοδοι των πόλεων Πύργου (υποπεριοχή με στοιχείο Δ1) 

και Αμαλιάδας (υποπεριοχή με στοιχείο Δ2). Εντός των ορίων του Δήμου συμπεριλαμβάνονται : 

 Η υποπεριοχή Δ1 βρίσκεται στο βόρειο μέρος του Δήμου είναι έκτασης 2.050 στρ. και είναι 

σε επαφή με τους οικισμούς Λασταίϊκων, Αγίου Γεωργίου και Πύργου. 

V. Περιοχές με στοιχείο Ε : 

Είναι οι περιοχές κατά μήκος των οδικών αξόνων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο τουριστικό 

ενδιαφέρον. Εντός των ορίων του Δήμου συμπεριλαμβάνονται: 

 Η περιοχή Ε βρίσκεται εκατέρωθεν των οδικών αξόνων Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας και 

Πύργου – Κατάκολου και είναι συνολικής έκτασης 9.849 στρ.. 

Οι γενικές διατάξεις που αφορούν την ΖΟΕ Ν. Ηλείας είναι οι κάτωθι: 

1. Όλη η περιοχή που εμπίπτει στην ΖΟΕ υπόκειται σε έλεγχο από την Επιτροπή Πολεοδομικού 

και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.). 

2. Στα όρια της ΖΟΕ δεν περιλαμβάνονται οι οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων, όπως τα όρια 

τους καθορίζονται εκάστοτε με αποφάσεις του Νομάρχη, με τις διατάξεις του από 24.4.85 

π.δ/τος (Δ' 181), καθώς και εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ως ισχύουν. 

3. Στα όρια της ΖΟΕ δεν περιλαμβάνονται τα όρια προστασίας των αρχαιολογικών ζωνών των 

περιοχών Ήλιδας, Αρχαίας Ολυμπίας (Επικ. Απόλλωνα), όπως καθορίζονται σύμφωνα με τον 

Ν. 1892/90 (Α' 101). 

4. Δάση και δασικές εκτάσεις που εμπίπτουν στην περιοχή της ΖΟΕ διατηρούνται στην φυσική 

τους κατάσταση και εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.998/79 (Α' 289). Στις δασικές εκτάσεις που 

εμπίπτουν στις περιοχές Β1, Β2, Β3 και Β4, δεν επιτρέπονται παρά μόνο οι εγκαταστάσεις που 

προβλέπονται από το άρθρο 19 του Ν. 1577/1985 "ΓΟΚ". 

5. Υφιστάμενες χρήσεις ειδικού καθεστώτος και προορισμού (Αρχαιολογικοί χώροι, Αεροδρόμια, 

Νεκροταφεία κλπ.) εξακολουθούν να διέπονται από ίδιο νομικό καθεστώς. 

6. Τα λύματα (οικιακά, βιομηχανικά, κλπ.) της ευρύτερης περιοχής πρέπει να συγκεντρώνονται σε 

κατάλληλες θέσεις - εκτός των περιοχών Α και Β - οι οποίες ορίζονται από την Δ/νση 

Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ και την οικεία Δ/νση Υγιεινής. 

7. Επιτρέπεται η δημιουργία πρατηρίων βενζίνης κατά μήκος των αξόνων του εθνικού, 

επαρχιακού και κύριου κοινοτικού δικτύου που εμπίπτει στην περιοχή της ΖΟΕ με μέγιστη 

συνολική επιφάνεια κτιρίου 200 τ.μ. 

8. Για τα κτίρια κατοικίας μεγαλύτερα των 100 τ.μ. επιτρέπεται επί πλέον κατασκευή χώρου 

στάθμευσης αυτοκινήτων μέγιστης επιφάνειας 20 τ.μ. που εντάσσεται στον όγκο του κτιρίου και 

δεν αποτελεί ξεχωριστό κτίσμα. 
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9. Επιτρέπεται η λειτουργία, η επισκευή, η συντήρηση υπαρχόντων κτισμάτων έστω και αν η 

χρήση τους αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Κατ' εξαίρεση υφιστάμενα 

κέντρα διασκέδασης (ντίσκο - μπουζούκια) στις περιοχές Ε παύουν να λειτουργούν μετά την 

παρέλευση δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος π.δ/τος. Άδεια επέκτασης ή άδεια 

εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών τους επιτρέπεται μετά από τήρηση της διαδικασίας 

προέγκρισης χωροθέτησης που προβλέπεται από την 69269/5387/24.10.1990 Κ.Α. (Β' 678). 

10. Εκτός των ορίων της ΖΟΕ (με εξαίρεση τις περιοχές Β) και σε πλάτος μέχρι ενός χλμ. από την 

γραμμή αιγιαλού, είναι δυνατή η χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων με την προϋπόθεση 

τήρησης της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που 

προβλέπονται από την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση (Β' 678). Η χωροθέτηση 

τουριστικών μονάδων στην παραπάνω αναφερόμενη ζώνη είναι δυνατή, εφόσον δεν αντίκειται 

σε ίδια θεσμικά καθεστώτα, (δάση, αρχαιολογικοί χώροι, βιότοποι, αμμοθίνες κλπ.) και στη 

διαμορφωμένη κατάσταση. 

11. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος όλων των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή 

κεραμοσκεπές στέγης με μέγιστη κλίση μέχρι 30%. 

12. Οι εξωτερικοί τοίχοι των γεωργικών αποθηκών επιβάλλεται να είναι επιχρισμένοι. Σύμφωνα με 

τις μεταβατικές διατάξεις οι χρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην περιοχή της ως άνω ΖΟΕ και 

δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ/τος έγκρισης της ΖΟΕ μπορούν να παραμείνουν, 

να λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται χωρίς επέκταση των κτιριακών τους εγκαταστάσεων 

για χρονικό διάστημα μέχρι 8 χρόνια από τη δημοσίευση του εν λόγω Π.Δ/τος, δηλαδή μέχρι 

τον Οκτώβριο του 2009. 

3.3 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ - ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στην περιοχή μελέτης, το σημαντικότερο προγραμματικό έργο - εθνικής εμβέλειας - είναι η 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ που κατασκευάζεται τμηματικά από το 2008 από την κοινοπραξία ΟΛΥΜΠΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε. Η όδευσή της ξεκινά από την Ελευσίνα στον κόμβο των διοδίων και καταλήγει μέσω 

Κορίνθου -Πάτρας - Πύργου - Κρεστένων στην Τσακώνα. Μετά την ολοκλήρωση του άξονα αυτού 

η περιοχή της Ηλείας και του Δήμου θα είναι ασφαλώς ευκολότερα προσβάσιμη από την Αθήνα 

και την υπόλοιπη Ελλάδα, δημιουργώντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές. 

Παράλληλα, με βάση τον προγραμματικό σχεδιασμό του ΠΠΧΣΑΑ Δυτικής Ελλάδας, προωθείται 

κατ' αρχήν η ολοκλήρωση του Δυτικού Άξονα (Ιόνια Οδός και Ολύμπια Οδός) και η σύνδεση του 

διπόλου Πύργου – Αμαλιάδας με την Τρίπολη / Μεγαλόπολη μέσω των παρακάτω οδικών 

αξόνων: 

 Άξονας Πύργος (σύνδεση με Δυτικό Άξονα και Κατάκολο) – Αρχαία Ολυμπία -Τρίπολη -

Ναύπλιο -Επίδαυρος, κυρίως ως άξονας ανάδειξης πολιτιστικών πόρων διεθνούς σημασίας. 

Έργο που προωθείται η υλοποίησή του. 

 Άξονας Αρχαία Ολυμπία, Ανδρίτσαινα, Επικούρειος Απόλλωνας, προς Μεγαλόπολη, κυρίως 

ως άξονας ανάδειξης πολιτιστικών πόρων μεγάλης σημασίας και άξονας ενίσχυσης της 

ανάπτυξης της ορεινής ενδοχώρας. 

Σε ό,τι αφορά τα έργα που εκτελούνται, κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, στην περιοχή 

μελέτης, τα σημαντικότερα είναι τα εξής: 
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 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ - ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝ, ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΣΕΛΛΑ – ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ: Πρόκειται για την βελτίωση της οδού 

από διασταύρωση Διασέλλων έως τον οικισμό Μπαρακίτικων αφορά μήκος 8,07Km και 

αποτελεί τμήμα της μελέτης από έξοδο Κρεστένων (διασταύρωση Σκιλλουντίας) έως 

Μπαρακίτικα συνολικού μήκους 18.9Km. 

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ: Με το συγκεκριμένο έργο θα ολοκληρωθεί και θα 

λειτουργήσει εξ’ ολοκλήρου το εσωτερικό δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων προς τον τελικό 

χώρο διάθεσης λυμάτων, τον Βιολογικό Καθαρισμό Κρεστένων, νότια του οικισμού.  

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η 

ανάπλαση του κεντρικού πυρήνα της πόλης των Κρεστένων.  

 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ – ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ – ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – 

ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση της αντικατάστασης του δικτύου 

ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων Καλλικώμου και Σκιλλουντίας.  

 ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΕΝΕΡΓΟΥ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: Το συγκεκριμένο έργο 

αφορά στην αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου 

Ανδρίτσαινας - Κρεστένων έκτασης 10 περίπου στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση 

"Βαρκαριές" της Δημοτικής Κοινότητας Σκιλλούντος.  

 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΡΙΝΑΣ, ΓΡΥΛΛΟΥ, ΓΡΑΙΚΑ, ΔΙΑΣΕΛΛΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή 

δικτύου ακαθάρτων των Τοπικών Κοινοτήτων Βρίνας, Γρύλλου, Γραίκα, Διάσελλων.  
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Κεφάλαιο 4 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

4.1 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο τέως Δήμος Σκιλλούντος (νυν ΔΕ Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων) βρίσκεται στη Δυτική 

Πελοπόννησο στα Δυτικά της ΠΕ (τ. Νομού) Ηλείας κατέχοντας μικρό τμήμα της ακτογραμμής της 

νοτιοδυτικής περιοχής της ΠΕ και σημαντικό τμήμα της ενδοχώρας του. Απέχει περίπου 280 χλμ 

από την Αθήνα και 100 χλμ από την Πάτρα. Μέσω του εθνικού οδικού δικτύου συνδέεται με την 

Κυπαρισσία/Καλαμάτα, με την Αρχαία Ολυμπία και την Τρίπολη και τις υπόλοιπες αστικές 

περιοχές της Πελ/σου, ενώ μέσω της Πάτρας και της γέφυρας του Ρίου-Αντιρίου συνδέεται με τα 

αστικά κέντρα της Αιτ/νίας και της Ηπείρου γενικότερα. Με την Πάτρα, την Αθήνα και την Καλαμάτα 

συνδέεται και σιδηροδρομικά. Ο Πύργος που αποτελεί το εμπορικό και διοικητικό κέντρο της ΠΕ με 

αμέσως επόμενο συμπληρωματικό κέντρο την πόλη της Αμαλιάδος με το οποίο και αναπτύσσει 

διασυνδέσεις σε λογική διπόλου, βρίσκεται σε απόσταση 18 περίπου χιλιομέτρων από τη 

Σκιλλούντα. Την διοικητική περιφέρεια της οποίας και εξυπηρετεί. 

Με βάση το Πρόγραμμα διοικητικής ανασυγκρότησης «Ιωάννης Καποδίστριας», κατά το οποίο η 

Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση σε επίπεδο χώρας επανασυγκροτήθηκε με τον Ν. 2539/1997 

και όσον αφορά στο Νομό Ηλείας συγκροτήθηκε σε 22 Δήμους, όπως καταγράφονται στον 

παρακάτω πίνακα.   

Πίνακας 4.1α: Οι Καποδιστριακοί Δήμοι με τα αντίστοιχα Δημοτικά Διαμέρισμα 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ (στρέματα) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Αλιφείρας 96.678 6 

Αμαλιάδας 251.945 20 

Ανδραβίδας 40.728 3 

Ανδρίτσαινας 131.247 10 

Αρχαίας Ολυμπίας 178.944 23 

Βαρθολομιού 60.696 5 

Βουπρασίας 170.859 9 

Βώλακος 70.790 4 

Γαστούνης 59.325 7 

Ζαχάρως 187.047 20 

Ιαρδάνου 62.723 9 

Κάστρου-Κυλλήνης 49.322 4 

Λαμπείας 72.447 3 

Λασιώνος 119.528 6 

Λεχαινών 60.411 6 

Πηνείας 148.572 16 

Πύργου 170.866 19 

Σκιλλούντος 194.409 16 

Τραγανού 35.052 3 

Φιγαλείας 89.175 6 

Φολόης 174.202 9 

Ωλένης 152.231 16 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε 2001 
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Σύμφωνα με τη νέα διοικητική δομή του«Καλλικράτη» η Περιφερειακή Ενότητα (τέως Νομός) 

Ηλείας πλέον, αποτελείται από 7 Δήμους και 21 Δημοτικές Ενότητες οι οποίες περιγράφονται στον 

πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 4.1β: Οι Καλλικρατικοί Δήμοι με τις αντίστοιχες Δημοτικές Ενότητες 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ (στρέματα) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Ανδραβίδας - Κυλλήνης 358.525 4 

Ανδρίτσαινας- Κρέστενων 420.843 3 

Αρχαίας Ολυμπίας 546.756 3 

Ζαχάρως 277.024 2 

Ήλιδας 401.294 2 

Πηνειού 158.600 3 

Πύ ργου 459.403 4 

ΣΥΝΟΛΟ 2.622.445 21 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011 

Με βάση την διοικητική διάρθρωση των καποδιστριακών ΟΤΑ, Ο Δήμος Σκιλλούντος είχε 

οργανωθεί διοικητικά σε 16 Τοπικά Διαμερίσματα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα και 

με πρωτεύουσα / έδρα του ΟΤΑ τα Κρέστενα. Είχε έκταση 194.600 στρέμματα και πληθυσμό 

απογραφής έτους 2001: 15.799 κατοίκους. Συνόρευε νότια με τον καποδιστριακό Δήμο Ζαχάρως, 

νότια και ανατολικά με τους καποδιστριακούς Δήμους Φιγαλείας και Ανδρίτσαινας και βόρεια με 

τον καποδιστριακό Δήμο Βώλακος. Το μεγαλύτερο, φυσικό όριο του Δήμου ήταν ο ποταμός 

Αλφειός, εκείθεν του οποίου βρισκόταν ο καποδιστριακός Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, ενώ από 

δυτικά οριοθετούνταν από το Ιόνιο Πέλαγος. 

Πίνακας 4.1γ: Τοπικά Διαμερίσματα Δ. Σκιλλούντος, έκταση και πληθυσμός αυτών 

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΑΣΗ (στρέμματα) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (κάτοικοι) 

1 Δ.Δ.Κρεστένων                                                                                                           14,8 5.794 
2 Δ.Δ.Βρίνας                                                                  15,9 729 
3 Δ.Δ.Γραίκα                                                                                                              15,5 412 
4 Δ.Δ.Γρύλλου                                                       12,3 447 
5 Δ.Δ.Διασέλλων                                                                                                           18,5 685 
6 Δ.Δ.Καλλικώμου                                          17,3 1307 
7 Δ.Δ.Καλυβακίων                                                                                                          9,3 494 
8 Δ.Δ.Κάτω Σαμικού                              10,8 520 
9 Δ.Δ.Μακρισίων                                                                                                           21,9 1969 
10 Δ.Δ.Πλατιάνας                                                       16,1 578 
11 Δ.Δ.Πλουτοχωρίου                                                                                                        6,2 338 
12 Δ.Δ.Ραχών                                     2,8 369 
13 Δ.Δ.Σαμικού                                                                                                             7,1 544 
14 Δ.Δ.Σκιλλουντίας                                                     9,8 542 
15 Δ.Δ.Τρυπητής                                                                                                            8,7 587 
16 Δ.Δ.Φρίξης                                                 7,6 484 

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001 

Με βάση τη νέα διοικητική διάρθρωση του Προγράμματος «Καλλικράτης», ο Δήμος Σκιλλούντος 

ενσωματώθηκε ως Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) με 16 Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες (που 

αντιστοιχούν ακριβώς στις Δημοτικές Ενότητες του καταργούμενου Καποδιστραικού Δήμου) στον 

νεοσύστατο Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, διατηρώντας τα όρια και τους οικισμούς που είχε ως 

καποδιστριακός ΟΤΑ. 
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Η Κοινότητα με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή βαρύτητα είναι η ΔΚ Κρεστένων με 2.353 κατ. και 

ακολουθούν οι ΤΚ Μακρισίων και Καλλικώμου με 1.745 και 1.054 κατ., αντίστοιχα. Όλες οι 

υπόλοιπες ΤΚ της ΔΕ εμφανίζουν πληθυσμό μικρότερο των 1.000 κατ.  

Πίνακας 4.1δ:  Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες ΔΕ Σκιλλούντος, έκταση και πληθυσμός 

αυτών 

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΕΚΤΑΣΗ (στρέμματα) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (κάτοικοι) 

1 Δ.Κ. Κρεστένων                                                                                        14,8 2.353 

2 Τ.Κ. Βρίνας                                                                                                              15,9 714 

3 Τ.Κ. Γραίκα                                                                             15,5 313 

4 Τ.Κ. Γρύλλου                                                                                                             12,3 294 

5 Τ.Κ. Διασέλλων                                                              18,5 604 

6 Τ.Κ. Καλλικώμου                                                                                                          17,3 1.054 

7 Τ.Κ. Καλυβακίων                                               9,3 403 

8 Τ.Κ. Κάτω Σαμικού                                                                                                        10,8 493 

9 Τ.Κ. Μακρισίων                                     21,9 1.745 

10 Τ.Κ. Πλατιάνας                                                                                                           16,1 431 

11 Τ.Κ. Πλουτοχωρίου                                                6,2 250 

12 Τ.Κ. Ραχών                                                                                                               2,8 387 

13 Τ.Κ. Σαμικού                                                                   7,1 387 

14 Τ.Κ. Σκιλλουντίας                                                                                                        9,8 356 

15 Τ.Κ. Τρυπητής                                                      8,7 220 

16 Τ.Κ. Φρίξης                                                                                                              7,6 370 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011 (πραγματικός / de facto πληθυσμός απογραφής). 

Επισημαίνεται ότι με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2011), το σύνολο 

σχεδόν (29 από σύνολο 32) των οικισμών της ΔΕ είναι πληθυσμιακά ενεργοί. Οι πληθυσμιακά μη 

– ενεργοί οικισμοί πρόκειται για περιπτώσεις που έχουν μεταφερθεί σε νέους λόγω σεισμών κατά 

το παρελθόν ή κατολισθητικών φαινομένων. 

4.2 - ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η περιοχή του πρώην Δήμου Σκιλλούντος μπορεί σχηματικά να περιγραφεί, ως προς την 

υπάρχουσα κατάσταση, ως εξής:  

Είναι μια αγροτικού χαρακτήρα Δημοτική Ενότητα με έκταση 194.600 στρέμματα και πληθυσμό 

(βάσει της τελευταίας απογραφής του 2011) 10.374 κατ. - έναντι 15.900 κατοίκων της απογραφής 

του 2001 - με ένα ισχυρό και δυναμικό οικιστικό πόλο 5 μεγάλων χωριών με κέντρο την 

πρωτεύουσα Κρέστενα και ένα δίκτυο περίπου 20 ακόμα μικρότερων οικισμών, που φαίνεται ότι 

είναι επαρκείς ως οικιστικοί υποδοχείς, με μικρές ανάγκες που μπορεί να αφορούν μόνο την 

τακτοποίηση των ορίων τους. Βρίσκεται μεταξύ Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως και έχει 

ένα σχετικά μικρό θαλάσσιο μέτωπο (7 Km) στην περιοχή Ράχες - Κάτω Σαμικό. Το μεγαλύτερο 

τμήμα της έκτασης της Δ.Ε. είναι πεδινό -ημιορεινό. 

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Δ.Ε. (~5.800 κάτοικοι που αντιστοιχούν στο ~56%) 

συγκεντρώνεται σε 5 μεγάλους οικισμούς στην ίδια περιοχή, στη δυτική πλευρά της, κοντά στη 
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θάλασσα και στον άξονα Πύργου - Κυπαρισσίας, σε απόσταση μικρότερη από 2 Km μεταξύ τους 

ενώ στο τρίπολο Κρέστενα - Μακρίσια - Καλλίκωμο έχουμε το ~44% του πληθυσμού της Δ.Ε. 

(στοιχεία απογραφής 2011) 

Η ενότητα περιλαμβάνει κυρίως: 

 1 μεγάλη κωμόπολη (ΚΡΕΣΤΕΝΑ) που περιλαμβάνει τους χαρακτηριζόμενους οικισμούς 

Μοσχούλα, Πόρο και Καμίνια. 

 2 ακόμα οικισμούς με πληθυσμό μεταξύ 1.000 – 1.800 κατοίκων (Μακρίσια -Καλλίκωμο) 

στην ίδια θέση, στο δυτικό άκρο της ΔΕ που, μαζί με τα Κρέστενα, συγκεντρώνουν σχεδόν 

44% του συνολικού πληθυσμού της Δ.Ε. 

 2 οικισμούς με πληθυσμό μεταξύ 500 - 1.000 κατοίκων 

 11 οικισμούς με πληθυσμό 200 - 500 κατοίκων 

 13 πολύ μικρότερους οικισμούς με διάφορες χρήσεις και επίπεδο ανάπτυξης ή και 

εγκαταλειμμένους 

Κέντρο της περιοχής είναι τα Κρέστενα, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να έχει τις αναγκαίες χρήσεις 

υπερτοπικού χαρακτήρα. 

Επειδή σε αρκετά σημεία της Δ.Ε. είχαμε σοβαρά κατολισθητικά φαινόμενα, τα τελευταία 50 

χρόνια, 11 οικισμοί έχουν μεταφερθεί σε νέους οικιστικούς υποδοχείς. Οι 10 καταγράφονται ακόμα 

από την ΕΛΣΤΑΤ. Από αυτούς τρεις (3) έχουν εγκαταλειφθεί εντελώς (Καλυβάκια, Λαδικό, 

Πλουτοχώρι), πέντε (5) το 2001 είχαν πληθυσμό 20 έως και 100 κατοίκους (Κρουνοί, Σκάλα, Παπά 

Χάνια, Σκιλλουντία, Λαδικάκι, ενώ η Φρίξα της οποίας η μεταφορά στα Κρέστενα δεν έχει 

ολοκληρωθεί μαζί με το Ανεμοχωράκι έχει 500 κατοίκους. Δεν καταγράφονται τα παλιά Διάσελλα, 

στη θέση Κουτσοχέρα. 

Στη Δ.Ε. Σκιλλούντος διακρίνονται τέσσερις (4) διαφορετικές χωρικές ενότητες : 

Την ενότητα Κρεστένων: Τα Κρέστενα (έδρα του τέως Δήμου), είναι και το διοικητικό και εμπορικό 

του κέντρο αλλά επίσης ο μεγαλύτερος και πιο δυναμικός οικισμός του. Η ενότητα Κρεστένων 

περιλαμβάνει και τους δύο αμέσως επόμενους μεγαλύτερους και δυναμικότερους οικισμούς του 

Δήμου, το Καλλίκωμο και τα Μακρίσια, που βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση από τα Κρέστενα 

και σχεδόν εφάπτονται με την Εθνική Οδό που οδηγεί στην Κυπαρισσία.  

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται 7 οικισμοί. 

Την ανατολική χωρική ενότητα που καταλαμβάνει σχεδόν το 1/3 της εδαφικής έκτασης της Δ.Ε. και 

έχει τους περισσότερους οικισμούς καθώς και τη μεγαλύτερη έκταση του εξωαστικού χώρου. Η 

ενότητα αυτή χαρακτηρίζεται από δυσπροσιτότητα στα ακραία της σημεία, το ανάγλυφό της 

ποικίλει ενώ έχει κυρίως ημιορεινές και κάποτε ορεινές εκτάσεις. Στην ενότητα αυτή συναντάμε 

δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα με κυρίαρχη τη γεωργία. Οι οικισμοί της δεν 

παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική και είναι άμεσα εξαρτημένοι από την έδρα του Δήμου.  

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται 10 οικισμοί. 

Την ενότητα του ποταμού Αλφειού που καταλαμβάνει το βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της 

Δ.Ε. Έχει εδάφη που αν και δεν παρουσιάζουν χαρακτηριστικά πεδινής έκτασης εντούτοις 

καλλιεργούνται συστηματικά και πλαισιώνονται από ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον. Η ενότητα αυτή 

αποτελεί και όριο για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, αφού εμποδίζεται η 
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επικοινωνία με τις όμορες περιοχές του ακριβώς λόγω της ύπαρξης του φυσικού φράγματος του 

ποταμού Αλφειού.  

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται 9 οικισμοί. 

Τη νότια χωρική ενότητα που βρίσκεται νότια της Εθνικής οδού ως τη θάλασσα, αποτελείται από 

γεωργικές γαίες επί του κάμπου και έχει διαμορφωθεί εν μέρει στην περιοχή της αποξηραμένης 

λίμνης Αγουλινίτσας. Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο της παράκτιας ζώνης και η 

γραμμική δασική έκταση της Στροφυλιάς, καθώς και η αμμώδης παραλία και οι αμμοθίνες που 

καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση σε βάθος και σε όλο το μήκος της ακτογραμμής του Δήμου. Οι 

ανθρωπογενείς παρεμβάσεις εκεί είναι λιγοστές και περιορίζονται σε κάποιες κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες, σταυλισμένες ή μη, αρδευτικά δίκτυα και γεωργικές εγκαταστάσεις, ενώ εκεί 

βρίσκεται και ο αγροτικός οικισμός του Κάτω Σαμικού επί της Εθνικής Οδού.  

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται 5 οικισμοί. 

Την τελευταία αυτή χωρική ενότητα (νότια) και τη Βρίνα ενοποιούμε στα επόμενα με την πρώτη 

ενότητα των Κρεστένων τόσο λόγω εγγύτητας όσο και για λειτουργικούς λόγους αφού στην 

πραγματικότητα ανήκουν οργανικά στην ευρύτερη περιοχή των Κρεστένων και οι σχέσεις τους 

είναι πολλαπλές σε καθημερινή βάση. 

Με βάση τα παραπάνω, στο πλαίσιο της μελέτης του ΓΠΣ της περιοχής, δεν προτείνονται κατ' 

αρχήν σημαντικές ανακατατάξεις στην υφιστάμενη φυσιογνωμία της Δ.Ε. και του Δήμου και οι 

τυχόν προτεινόμενες επεμβάσεις έχουν στόχο τη βέλτιστη προσαρμογή της λειτουργικής τους 

δομής στα σημερινά δεδομένα.  

Ως εκ τούτου, οι αναπτυξιακές προοπτικές της Δ.Ε. βάσει της σχετικής μελέτης του ΓΠΣ είναι προς 

τις εξής κύριες κατευθύνσεις: 

 Διατήρηση της γεωργίας/κτηνοτροφίας ως σημαντικού κλάδου στην παραγωγή, 

προσδιορισμός περιοχών ανάπτυξης αγροτικών δραστηριοτήτων. 

 Αξιοποίηση - ανάδειξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

 Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού - αναψυχής. 

Στόχος του προτεινόμενου προτύπου χωρικής οργάνωσης είναι η ενίσχυση και περαιτέρω 

αξιοποίηση των παραπάνω δυνατοτήτων.  

Θεωρείται σημαντικό να διατηρηθεί και ενισχυθεί η πρωτογενής παραγωγή σε συνδυασμό με τη 

βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, αλλά και τη μεταποίηση των προϊόντων. 

Στόχος της προσέγγισης είναι οι προτάσεις να συμβάλλουν στον περιορισμό της εποχικότητας 

στην απασχόληση και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων με επακόλουθο τη 

συγκράτηση του πληθυσμού και την εξασφάλιση εισοδήματος και ποιότητας ζωής. 

4.3 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται οι προτάσεις του Δομικού Σχεδίου Χωρικής Οργάνωσης της 

περιοχής μελέτης, με βάση την σχετική μελέτη ΓΠΣ. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ταξινομούνται στις 

ακόλουθες μεγάλες θεματικές ενότητες.  
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 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 ΟΙΚΙΣΜΟΙ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ - Τροποποίηση παλιού Γ.Π.Σ. 

 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  

 ΖΩΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΌΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Στη συνέχεια, αναπτύσσονται συνοπτικά οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για καθεμία από αυτές τις 

ενότητες: 

4.3.1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η Δ.Ε. Σκιλλούντος, με σχεδόν 16.000 κατοίκους το 2001, σημαντικότερη Δ.Ε. του Δήμου 

Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, με πρωτεύουσα τα Κρέστενα, δυναμική κωμόπολη που μαζί με τους 

γειτονικούς της οικισμούς έχει πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους, είναι το κέντρο του νέου 

Δήμου και θα μπορούσε να θεωρηθεί το πρότυπο της "ανοικτής πόλης". 

Σε έκταση μικρότερη από 5 Km², βρίσκονται τα Κρέστενα και 5 ακόμα μεγάλα χωριά με συνολικό 

πληθυσμό σχεδόν 11.000 κατοίκους (70% του πληθυσμού της Δ.Ε., και ο μισός πληθυσμός του 

νέου Δήμου). 

Η Δ.Ε. Σκιλλούντος, με 194 Km² είναι μια μεγάλη Δ.Ε. Έχει ποικίλο και πλούσιο φυσικό 

περιβάλλον αλλά και ιδιαίτερα αξιόλογα οικοσυστήματα που πρέπει να προστατεύονται αφού 

συνιστούν οικολογικό κεφάλαιο υψηλής αξίας.  

Παρά τις αρκετές προοπτικές και δυνατότητες της περιοχής του Δήμου για ανάπτυξη και άλλων 

τομέων, βάση της οικονομίας του παραμένει η πρωτογενής παραγωγή η διαφύλαξη και βελτίωση 

της οποίας πρέπει ν' αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο όλων των σχεδιασμών. 

4.3.2 - ΟΙΚΙΣΜΟΙ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. 

Το συγκεκριμένο αντικείμενο αναπτύσσεται αναλυτικά στην επόμενη ενότητα (Π3). 

Επισημαίνεται ωστόσο ότι, δεδομένου ότι δεν προκύπτουν καθόλου ανάγκες οικιστικών 

επεκτάσεων, οι προτεινόμενες μικρές τροποποιήσεις γίνονται μόνον για εξομάλυνση των ορίων 

οικισμών είτε για τη νομιμοποίηση οικιστικών περιοχών που είναι τέτοιες εδώ και πολλά χρόνια και 

για διάφορους λόγους δεν είχαν τακτοποιηθεί θεσμικά. 

4.3.3 - ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Επισημαίνεται κατ' αρχήν ότι δεν φαίνεται να υπάρχει ανάγκη ούτε κρίνεται σκόπιμη η αλλαγή της 

σημερινής δομής και λειτουργίας καθώς και των κύριων χαρακτηριστικών του βασικού οδικού 

δικτύου της περιοχής.   

Ο σημαντικότερος εθνικός αναπτυξιακός άξονας που επηρεάζει καθοριστικά την περιοχή της Δ.Ε. 

και του Δήμου είναι βέβαια η Εθνική Οδός Πύργου - Κυπαρισσίας που περνάει από τη δυτική 

πλευρά του Δήμου. 
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Ο άξονας αυτός επηρεάζει καθοριστικά όχι μόνο τη φυσιογνωμία του Δήμου αφού επιτείνει τη 

συγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων στο δυτικό τμήμα του αλλά επίσης, και κυρίως, τη 

σχέση του Δήμου με το κέντρο της περιοχής, το δίπολο δηλαδή Πύργου - Αμαλιάδας, και ιδιαίτερα 

τον Πύργο που είναι πολύ κοντά. 

Όσον αφορά τις προγραμματισμένες οδικές υποδομές και έργα εθνικής σημασίας, σημαντικότερη 

για την περιοχή είναι η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ που κατασκευάζεται τμηματικά από το 2008 από την 

κοινοπραξία ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ξεκινάει από την Ελευσίνα στον κόμβο των διοδίων και 

καταλήγει μέσω Κορίνθου -Πάτρας - Πύργου - Κρεστένων στην Τσακώνα. Ο χρονικός ορίζοντας 

ολοκλήρωσης του έργου ήταν αρχικά έξι χρόνια. Μετά την ολοκλήρωση του άξονα αυτού η 

περιοχή της Ηλείας και του Δήμου θα είναι ασφαλώς ευκολότερα προσβάσιμη από την Αθήνα και 

την υπόλοιπη Ελλάδα, δημιουργώντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές.  

Ωστόσο, η εκτίμηση των μελετητών του ΓΠΣ - λαμβάνοντας υπόψη την περιοχή του Δήμου και τα 

ειδικά χαρακτηριστικά της - είναι ότι η υποδομή αυτή δεν είναι πρώτης προτεραιότητας και είναι 

ενδεχόμενο να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στη λειτουργία της περιοχής πιθανά 

σοβαρότερα από τις προοπτικές που θα προσφέρει. 

Σχετικά με το σχεδιασμό του οδικού δικτύου σε περιφερειακό επίπεδο, από το ΠΠΧΣΑΑ Δυτικής 

Ελλάδας προωθείται κατ' αρχήν η ολοκλήρωση του Δυτικού Άξονα (Ιόνια Οδός και Ολύμπια 

Οδός1) και η σύνδεση του διπόλου Πύργου – Αμαλιάδας με την Τρίπολη / Μεγαλόπολη μέσω των 

αξόνων : 

 Άξονας Πύργος (σύνδεση με Δυτικό Άξονα και Κατάκολο) – Αρχαία Ολυμπία -Τρίπολη -

Ναύπλιο -Επίδαυρος, κυρίως ως άξονας ανάδειξης πολιτιστικών πόρων διεθνούς 

σημασίας. Έργο που προωθείται η υλοποίησή του. 

 Άξονας Αρχαία Ολυμπία, Ανδρίτσαινα, Επικούρειος Απόλλωνας, προς Μεγαλόπολη, 

κυρίως ως άξονας ανάδειξης πολιτιστικών πόρων μεγάλης σημασίας και άξονας 

ενίσχυσης της ανάπτυξης της ορεινής ενδοχώρας. 

4.3.4 - ΖΩΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Στην περιοχή μελέτης δεν έχουν καθοριστεί έως τώρα ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων αλλά 

και δεν κρίνεται σκόπιμο κάτι τέτοιο αφού δεν φαίνεται να υπάρχει μέχρι σήμερα τέτοια ανάγκη. 

Μάλιστα μια μικρή περιοχή που σύμφωνα με το παλιό Γ.Π.Σ. των Κρεστένων χαρακτηρίζεται 

"βιοτεχνικό πάρκο" και έμεινε "γράμμα κενό" επί μια 25ετία θα πρέπει να καταργηθεί καθώς και οι 

προβλεπόμενοι στην ίδια θέση σταθμοί Λεωφορείων και Φορτηγών. 

4.3.5 -  ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Βασικό ζητούμενο της μελέτης του ΓΠΣ είναι να ξεκαθαρίσει το καθεστώς σε όλες τις εκτός 

σχεδίων και εκτός ορίων οικισμών περιοχές της Δ.Ε. ώστε να είναι σαφές ποιές χρήσεις 

επιτρέπονται και ποιές απαγορεύονται σε κάθε περιοχή. 

 
1  Είναι σκόπιμο να αναφερθεί πως η Ολύμπια Οδός δεν αναφέρεται στο ΠΠΧΣΑΑ Δυτικής Ελλάδας καθώς κατά τα 

προηγούμενα χρόνια σε επίπεδο σχεδιασμού ήταν ενσωματωμένη με την Ιόνια Οδό. Για λόγους καλύτερου 

προγραμματισμού και χρηματοδότησης του έργου, χωρίστηκε σε 2 επιμέρους έργα. 
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Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προτείνονται μεγαλεπήβολα σχέδια και ανακατατάξεις, ιδιαίτερα σε 

κατεύθυνση επιβολής νέων περιορισμών, σε μια περιοχή που λειτουργούσε αρκετά 

αποτελεσματικά αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αποψιλωθεί κυριολεκτικά (πυρκαγιές) και 

πληθυσμιακά και τώρα βρίσκεται πλέον σε φάση ανάκαμψης. 

Υπό αυτό το πρίσμα προτείνεται η διατήρηση των κανόνων που ισχύουν σήμερα σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία και επιπλέον να προβλέπεται ότι: 

 Σε όλη την εκτός σχεδίων και εκτός ζωνών περιοχή, με εξαίρεση τις δασικές εκτάσεις, 

καθορίζεται αρτιότητα 4.000 τ.μ. και Σ.Δ. 0,05 χωρίς παρεκκλίσεις. 

 Επιτρέπονται μόνον αγροτικές χρήσεις ή, κατ' εξαίρεση, κατοικία έως 200 τ.μ. σε 

προϋφιστάμενα της παρούσας ή προκύπτοντα από συνένωση ιδιοκτησιών άρτια γήπεδα. 

Επιτρέπεται η συνένωση ιδιοκτησιών για αρτιοποίηση. Επιτρέπονται επίσης Αθλητικές 

Εγκαταστάσεις σε ενιαία έκταση έως και 100 στρεμμάτων. Όλη αυτή η περιοχή 

χαρακτηρίζεται Ζώνη Ειδικής Ενίσχυσης (Ζ.Ε.Ε.) Πρότυπων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 

ή και άλλων καινοτόμων επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα.  

Να σημειωθεί ότι το εξεταζόμενο ΓΠΣ (που εγκρίνεται με Υπουργική Απόφαση ή Απόφαση ΓΓ 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης) δεν έχει δικαιοδοσία καθορισμού ορίων οικισμών για την οποία 

απαιτείται έκδοση Π.Δ.  Όλες οι προτάσεις του συνιστούν ουσιαστικά "κατευθύνσεις" προς την 

Διοίκηση για τα επόμενα στάδια του σχεδιασμού. Στα πλαίσια αυτά αναφέρεται και το εξής 

απόσπασμα: 

"Προτείνουμε,  μετά το Γ.Π.Σ,  με  την έγκριση Τ.Χ.Σ. του ν. 4447/2016  είτε  με ενιαία Απόφαση και 

έκδοση Π.Δ. να οριοθετηθούν οι οικισμοί που δεν έχουν όριο  και  να καταργηθούν όλες οι 

Αποφάσεις που ορίζουν δεύτερο όριο  σε οριοθετημένους οικισμούς (κυρίως η 3918/27-11-1990 

Απόφαση -ΦΕΚ 719 Δ'/24-12-1990), οι Αποφάσεις οριοθέτησης όλων των οικισμών με σχέδιο 

πόλης και οι Αποφάσεις οριοθέτησης των οικισμών που έχουν μεταφερθεί και πλέον δεν 

κατοικούνται.". 

Να σημειωθεί ακόμα ότι κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη, που έγινε για την περιοχή αυτή 

στις αρχές του 1917, ζητήθηκε από τους Δήμους να υποβάλουν τα όρια των οικισμών τους με 

ειδική διαδικασία.  Ο Δήμος Ανδρίτσαινας Κρεστένων συμμετέχοντας στη διαδικασία αυτή υπέβαλε 

όλα τα νόμιμα όρια των οικισμών (και της Δ.Ε. Σκιλλούντος) τον Ιούνιο του 1917. Επομένως οι 

υπηρεσίες του Δήμου έχουν καλή γνώση του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε αλλά και αρκετών 

από τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν αφού οι πολίτες ζητούσαν βεβαιώσεις από τον Δήμο.  Δεν 

θα προχωρούσαν λοιπόν σε προτάσεις ανακαθορισμού ορίων οικισμών χωρίς να λάβουν υπόψη 

τα τυχόν υφιστάμενα δάση και δασικές εκτάσεις. 

4.3.6 - ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΌΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δεν προτείνονται νέα μέτρα και ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Στον τομέα αυτό οι ισχύουσες ρυθμίσεις είναι πολυάριθμες και επαρκείς, όπως έχει περιγραφεί 

λεπτομερώς στο Στάδιο Α’ της μελέτης του ΓΠΣ (βλ. κεφάλαιο 6 της παρούσας μελέτης). 

Προτείνεται η κατάλληλη τροποποίηση της ΖΟΕ (ΠΔ από 3-9-93 ΦΕΚ1161Δ'/11-9-1993) όταν θα 

είναι δυνατόν (έγκριση Τοπικού Χωροταξικού Σχεδίου -Τ.Χ.Σ. του ν. 4269/2014). 
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Σημειώνουμε πάντως ότι μετά την έγκριση του Γ.Π.Σ. η ΖΟΕ δεν ισχύει πλέον αφού σύμφωνα με 

την § 5 του άρθρου 25 του Ν. 2508/97: 

5. Μέχρι την έγκριση Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. κατά τον παρόντα νόμο εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1337/83. (ΖΟΕ) 

4.4 - ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 

Το κεφάλαιο αυτό έχει αντικείμενο τις ρυθμίσεις που γίνονται για τους οικισμούς και τις άλλες 

οικιστικές περιοχές της Δ.Ε. Για όλες εκείνες δηλαδή τις περιοχές που έχουν σχέδιο πόλης είτε 

χαρακτηρίζονται οικισμοί προϋφιστάμενοι του 1923 με ή χωρίς καθορισμένα όρια. Πρόκειται για το 

εδάφιο Β του σχεδίου θεσμικού κειμένου που προτείνουμε για το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

της Δ.Ε και δεν αναπτύχθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο (Π2). 

Επισημαίνεται ότι δεν προτείνονται σημαντικές ανακατατάξεις, ιδιαίτερα σε κατεύθυνση επιβολής 

νέων περιορισμών, αλλά η διατήρηση, κατ' αρχήν, των ισχυόντων σήμερα κανόνων, όπου 

λειτουργούν ικανοποιητικά, και η τακτοποίηση μικρών εκκρεμοτήτων σε κάποιες περιπτώσεις.  

Η Δ.Ε. Σκιλλούντος έχει 16 Τοπικές Κοινότητες και 31 οικισμούς, με πρωτεύουσα τα Κρέστενα 

(μαζί με τους προ του '23 οριοθετημένους οικισμούς Πόρου και Μοσχούλας), με πληθυσμό του 

2001 περίπου 5.800 κατοίκους ενώ στο δίπολο Κρέστενα-Μακρίσια ζουν 7.700 κατ., ο μισός 

δηλαδή πληθυσμός της Δ.Ε.  

Από τους οικισμούς που απογράφει η ΕΛΣΤΑΤ:  

 έξι (6) έχουν σχέδιο πόλης  

 13 είναι οριοθετημένοι ως προϋφιστάμενοι του 1923,  

 10 έχουν μετεγκατασταθεί σε νέους οικισμούς μετά το σεισμό του 1965 (από αυτούς 4 

έχουν οριοθέτηση ενώ άλλοι 6 όχι),  

 και υπάρχουν άλλοι έξι (6) μη-οριοθετημένοι ενεργοί οικισμοί.  

Συνολικά 12 οικισμοί δεν είναι οριοθετημένοι. Τέσσερις (4) από αυτούς - ένας (1) οικισμός με 

σχέδιο (Διάσελλα) αλλά και έξι (6) οριοθετημένοι οικισμοί - έχουν όριο σε ακτίνα 800 μ. από το 

κέντρο τους σύμφωνα με την 3918/27-11-1990 Απόφαση του Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 719 Δ'/24-12-

1990). 

Υπάρχουν και δύο οικισμοί προ του 1923 χωρίς όρια μέσα στα Κρέστενα (βλ.) 

Στους περισσότερους οικισμούς δεν εντοπίζονται ιδιαίτερα προβλήματα χωρικής ανάπτυξης και 

οργάνωσης. 

Η κατάσταση των δικτύων υποδομής είναι συνήθως από καλή έως μέτρια.  

Τα περισσότερα βασικά έργα υποδομής των δικτύων αποχέτευσης, εγκαταστάσεων βιολογικών 

καθαρισμών λυμάτων, ομβρίων κ.λπ., ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή έχουν δρομολογηθεί.  

Είναι σκόπιμο να αναφερθεί το μεγάλο σε μέγεθος υπόλοιπο δόμησης που παρατηρείται στους 

περισσότερους από τους οριοθετημένους οικισμούς, ώστε να μην υπάρχουν ανάγκες επεκτάσεων 

των ισχυόντων ορίων ή ανάγκη για καθορισμό νέων οικισμών α' κατοικίας. 
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Η εικόνα του οικιστικού δικτύου της Δ.Ε. με ιεράρχηση των οικιστικών πόλων και των άλλων 

κατηγοριών οικισμών είναι η εξής2: 

α) ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ Κρεστένων 13 οικισμοί - 11.200 (7.150) (1ΔΚ+6ΤΚ) 

ΚΡΕΣΤΕΝΑ, Μοσχούλα, Πόρος, ΜΑΚΡΙΣΙΑ, ΚΑΛΛΙΚΩΜΟ, Λαδικό, Κρουνοί 

5.783 (2353) 1.965 (1.745) 1.318 (1.054) 

ΣΑΜΙΚΟ,    ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ, Κλειδί, Φραγκοκκλησιά, +ΒΡΙΝΑ  + ΡΑΧΕΣ 

563 (387),                      531 (493)     741 (714)   361 (387) 

β) 4 οικισμοί ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ  - 2.068 (1.613)    3>500πριν -τώρα 1   10 οικ. (4 ΤΚ) 

ΔΙΑΣΕΛΛΑ, Λαδικάκι, Παπά Χάνια, Σκάλα, Νέα ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ, Νέα ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ,  ΚΑΣΤΡΑΚΙ  

 680 (604) 519 (403)+Καλυβάκια 522 (356), +Σκιλλουντία 347 (250)+Πλουτοχώρι  

γ) 3 οικισμοί >500 κατ. - 1.717 (921)    -τώρα κανένας>500   5 οικ.    (3 ΤΚ) 

ΠΛΑΤΙΑΝΑ, ΤΡΥΠΗΤΗ, Λεκάνη 16 -3, ΦΡΙΞΑ, Ανεμοχωράκι 204 -134,  

 603 (431)      591 (220) 523 (270), 

δ) 2 οικισμοί >200 κατ. - 856 (607) -τώρα & οι 3 παραπάνω >200  3 οικ. (2 ΤΚ) 

ΓΡΑΙΚΑΣ, ΓΡΥΛΛΟΣ, Χάνι Γρύλλου 144 -88  

 406 (313) 450 (294) 

 μεταφερθέντες 10+1: Κρουνοί 105, Λαδικό 0, Λαδικάκι 25, Σκιλλουντία 28, 

Φρίξα 319, Ανεμοχωράκι 204, Διάσελλα (θέση Κουτσοχέρα -δίπλα) ΕΚΤΟΣ ΕΛΣΤΑΤ, \Παπά 

Χάνια 32, Σκάλα 37, Καλυβάκια 0, Πλουτοχώρι 0,  

Συνολικά είναι 31 οικισμοί: οι 16 κύριοι -βασικοί και 15 δευτερεύοντες μικρότεροι.  

Με βάση το παραπάνω ιεραρχικό σχήμα περιγράφονται στη συνέχεια οι προτεινόμενες ρυθμίσεις 

ανά οικισμό ή/και ομάδες οικισμών. 

4.4.1 - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΑΝΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΔΟΧΕΑ 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι οικισμοί της Δ.Ε. ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους, 

σύμφωνα με την κατάταξη και ιεράρχησή τους και οι προτάσεις του ΓΠΣ για καθέναν από αυτούς. 

Στην παρουσίαση αυτή αναφέρονται αναλυτικά σε κάθε οικισμό οι κανόνες δόμησης που ισχύουν 

σήμερα. 

Επειδή όμως οι κανόνες αυτοί συχνά προκύπτουν από πολυάριθμα και κάποτε αντιφατικά 

νομοθετήματα, που εκδόθηκαν σε πολύ διαφορετικές χρονικές περιόδους, κάποτε δημιουργούνται 

σοβαρές παρανοήσεις ως προς το τι πραγματικά ισχύει. Για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο στο 

πλαίσιο της μελέτης ΓΠΣ να επισημανθούν ανά κατηγορία / ομάδα οικισμών κάποιες γενικές 

παρατηρήσεις για τα ζητήματα αυτά και να περιγραφεί συνοπτικά το ισχύον καθεστώς δόμησης σε 

κάθε κατηγορία οικισμών. 

α) ΚΡΕΣΤΕΝΑ και οι οικισμοί της πόλης, 

Η ενιαία πόλη των Κρεστένων, τυπικά, απαρτίζεται από 5 οικισμούς με διαφορετικό καθεστώς : 

 

2 Αναφέρονται τα πληθυσμιακά μεγέθη της απογραφής του 2001 και σε παρένθεση αυτά του 2011. 
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ΚΡΕΣΤΕΝΑ: Για τον οικισμό - πόλη Κρέστενα έχει εγκριθεί ΓΠΣ του Ν. 1337/83. Εντός των 

ορίων του έχουμε  το Σχέδιο Πόλης της Κρέστενας, του 1900, που δεν έχει 

σαφώς καθορισμένα όρια, καθώς και εκτεταμένες περιοχές που ουδέποτε 

πολεοδομήθηκαν επίσημα, όπως πρόβλεπε το ΓΠΣ αυτό. Επίσης, μέσα στα 

όρια του ΓΠΣ, υπάρχουν και 

δύο οικισμοί προϋφιστάμενοι του 1923, χωρίς καθορισμένα όρια: Πρόκειται για τους 

οικισμούς του Παλιού Δημοτικού Σχολείου και τα Μαστορέικα.  

δύο οριοθετημένοι οικισμοί προϋφιστάμενοι του 1923: Πρόκειται για τους οικισμούς 

Μοσχούλα και Πόρος. 

Η συνολική έκταση του οικιστικού χώρου στους πέντε (5) αυτούς οικισμούς είναι 158 Ha. Από 

αυτά 83 Ha καταλαμβάνει το ΓΠΣ στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα 22 Ha του ρυμοτομικού 

σχεδίου του 1900, 21 Ha της Μοσχούλας και 7 Ha του Πόρου. Οι οριοθετημένοι οικισμοί έχουν 

συνολική έκταση 102 Ha : 52 Ha στη Μοσχούλα και 50 Ha στον Πόρο. Κατά συνέπεια υπάρχει και 

τμήμα 33 Ha που σήμερα είναι "εντός Γ.Π.Σ. και εκτός σχεδίου" (ουδέποτε πολεοδομήθηκε δηλαδή 

επίσημα παρότι αυτό προβλέπεται από το Γ.Π.Σ). Στην περιοχή αυτή ισχύουν σήμερα τα 

προβλεπόμενα από την § 15 του άρθρου 51 του νόμου 4178/2013. 

Από τα παραπάνω προκύπτουν επίσης τα εξής: 

- Η έκταση των οριοθετημένων οικισμών (102 Ha) είναι αισθητά μεγαλύτερη από αυτή του ΓΠΣ 

(83 Ha) και συντριπτικά μεγαλύτερη από αυτήν του ρυμοτομικού σχεδίου (22 Ha) 

καταλαμβάνει δε το 65% όλου του οικιστικού χώρου της πόλης. 

- Από τη συνολική έκταση του οικιστικού χώρου της πόλης (158 Ha) μόλις 14% (22 Ha) έχει 

ρυμοτομικό σχέδιο (αυτό του 1900).  

β) 5 οικισμοί ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ  

 ΚΑΛΛΙΚΩΜΟ, ΔΙΑΣΕΛΛΑ, Νέα ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ, Νέα ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ, ΚΑΣΤΡΑΚΙ 

Αυτοί οι 5 οικισμοί με σχέδιο πόλης είναι νέοι οικισμοί που έγιναν για τη μεταφορά σε αυτούς 

παλιών οικισμών μετά τις κατολισθήσεις του 1963 και τους σεισμούς του 1965. 

Τα ρυμοτομικά τους σχέδια θεσπίστηκαν με Αποφάσεις της Υπηρεσίας Οικισμού (της ΓΓΔΕ) 

του Υπουργείου Δημοσίων Έργων τη δεκαετία του '70. Στα σχέδια αυτά φαίνεται και το όριο 

της περιοχής που απαλλοτριώθηκε για τον οικισμό. 

Οι οικισμοί αυτοί συμπεριλαμβάνονται και σε αρκετές Αποφάσεις Νομάρχη κατηγοριοποίησης, 

χαρακτηρισμού ή και οριοθέτησης περισσότερων οικισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 

24-4-85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3-5-1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-2-87 Π.Δ. (ΦΕΚ 133 

Δ'/23-2-87), κάποιες από τις οποία θέτουν και γενικούς όρους δόμησης για την κάθε 

κατηγορία. 

Διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί όροι δόμησης που έχουν τεθεί από το σχέδιο 

πόλης κατισχύουν των όποιων άλλων γενικών ρυθμίσεων. Κάτι που έχει επισημανθεί και στην 

οικ. 905/21-3-1989 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας «Ισχύς όρων δόμησης σε οικισμούς κάτω των 

2000 κατ. του Ν. Ηλείας» (ΦΕΚ 243 Δ'/27-4-1989). 

Προτείνεται, μετά το Γ.Π.Σ, με την έγκριση Τ.Χ.Σ. του ν. 4269/2014 είτε με ενιαία Απόφαση και 

έκδοση Π.Δ. να οριοθετηθούν οι οικισμοί που δεν έχουν όριο και να καταργηθούν όλες οι 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Σ.Μ.Π.Ε.: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ (ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ)          64 

Αποφάσεις που ορίζουν δεύτερο όριο σε οριοθετημένους οικισμούς (κυρίως η 3918/27-11-1990 

Απόφαση -ΦΕΚ 719 Δ'/24-12-1990), οι Αποφάσεις οριοθέτησης όλων των οικισμών με σχέδιο 

πόλης και οι Αποφάσεις οριοθέτησης των οικισμών που έχουν μεταφερθεί και πλέον δεν 

κατοικούνται.  

γ) οριοθετημένοι οικισμοί  

Η κατηγοριοποίηση και οριοθέτηση των οικισμών της Ηλείας και ο καθορισμός όρων δόμησης για 

αυτούς έχει γίνει με τις διατάξεις του από 24-4-85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3-5-1985), όπως έχει 

τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 47852/1872/20-8-85 (ΦΕΚ 414 Δ'/30-8-1985), 14/23-2-1987 (ΦΕΚ 133 

Δ'), 25-4/16-5-1989 (ΦΕΚ 239 Δ'), και 4-11/2011 (ΦΕΚ 289 ΑΑΠ'), με πολυάριθμες Αποφάσεις 

Νομαρχών που έχουν δημοσιευτεί σε περισσότερα ΦΕΚ. 

Κατηγοριοποίηση με περισσότερα Νομοθετήματα & ΦΕΚ  

Η κατηγοριοποίηση οικισμών της Ηλείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 2 του από 24-4-1985 

Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3-5-1985) με ή χωρίς καθορισμό όρων δόμησης γι' αυτούς έχει γίνει με αρκετές 

Αποφάσεις Νομάρχη σε περισσότερα ΦΕΚ. 

Συγκεκριμένα: 

 Απόφαση Οικ. 56/12-1-87 (ΦΕΚ 107 Δ'/23-2-1987) Νομάρχη Ηλείας «Κατηγοριοποίηση 

οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων Νομού Ηλείας» 

 Απόφαση ΟΙΚ. 3641/3-10-87 (ΦΕΚ 1249 Δ'/31-12-1987) Νομάρχη Ηλείας «Καθορισμός 

ορίων, όρων δόμησης και κατηγοριοποίηση των οικισμών ΛΙΝΑΡΙΑ, ……, ΚΑΣΤΡΑΚΙ, 

……, ΠΑΠΑ ΧΑΝΙΑ, ……, ΠΛΑΤΙΑΝΑ του Νομού Ηλείας» 

 Απόφαση της 4-12-87 (ΦΕΚ 94 Δ'/8-2-1988) Νομάρχη Ηλείας «Κατηγοριοποίηση 

οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων Ν. Ηλείας» 

 Απόφαση ΟΙΚ. 56/87/20-1-88 (ΦΕΚ 113 Δ'/10-2-1988) Νομάρχη Ηλείας 

«Κατηγοριοποίηση οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων Ν. Ηλείας» ουσιαστικά ορθή 

επανάληψη της 56/87 

 Απόφαση 386/11-2-88 (ΦΕΚ 183 Δ'/1-3-1988) Νομάρχη Ηλείας «Κατηγοριοποίηση και 

όροι δόμησης οικισμών Ν. Ηλείας» 

 Απόφαση 2702/21-7-88 (ΦΕΚ 570 Δ'/4-8-1988) Νομάρχη Ηλείας «Συμπληρωματική 

απόφαση για την κατηγοριοποίηση οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων Ν. Ηλείας» 

 Απόφαση οικ. 2701/21-7-88 (ΦΕΚ 570 Δ'/4-8-1988) Νομάρχη Ηλείας «Καθορισμός ορίων 

και όρων δόμησης των οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους του Ν. Ηλείας» 

 Απόφαση οικ. 3918/27-11-90 (ΦΕΚ 719 Δ'/24-12-1990) του Νομάρχη Ηλείας 

«Καθορισμός ορίων και όρων δόμησης οικισμών μέχρι 2.000 κατ. του Ν. Ηλείας που 

έχουν χαρακτηριστεί στάσιμοι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 7687/83 απόφαση Νομάρχη 

Ηλείας» 

 Αυτή η Απόφαση είναι σημαντική αφού σε αυτή βασίζεται η ταυτόχρονη ισχύς δύο ορίων 

σε ορισμένους οικισμούς. 

 Απόφαση οικ. 2441/4-6-92 (ΦΕΚ 654Δ’/7-7-1992) του Νομάρχη Ηλείας «Καθορισμός 

ορίων και όρων δόμησης των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους του Ν. 
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Ηλείας». Σε αυτή την Απόφαση δημοσιεύτηκαν τα διαγράμματα που δεν είχαν δημοσιευτεί 

στην οικ. 2701/21-7-88 Απόφαση (ΦΕΚ 570 Δ'/4-8-88) γι' αυτό και ισχύει από 4-8-88. 

Εκτός από τις παραπάνω που, τουλάχιστον για τους οικισμούς της περιοχής μελέτης δεν έχουν 

διαφορές ή σοβαρές αντιφάσεις, εκδόθηκαν και άλλες αποφάσεις οριοθέτησης οικισμών που 

ορίζουν και όρους δόμησης. Οι περισσότερες πάντως μεταγενέστερες αποφάσεις με 

κατηγοριοποίηση μνημονεύουν την πρώτη (56/87) Απόφαση. 

Οικισμοί με 2 όρια - περιοχές 

Υποστηρίζεται ότι σε ορισμένους οικισμούς που οριοθετήθηκαν με τις διατάξεις του από 24-4-85 

Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3-5-1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-2-87 Π.Δ. (ΦΕΚ 133 Δ'/23-2-87) 

ισχύουν παράλληλα τόσο το όριο του οικισμού που έχει καθοριστεί από Απόφαση Νομάρχη όσο 

και δεύτερο όριο σε ακτίνα 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού επειδή οι οικισμοί αυτοί "είναι 

στάσιμοι". 

Αυτό προκύπτει από την οικ. 3918/27-11-1990 Απόφαση του Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 719 Δ'/24-12-

1990), «Καθορισμός ορίων και όρων δόμησης οικισμών μέχρι 2.000 κατ. του Ν. Ηλείας που 

έχουν χαρακτηριστεί στάσιμοι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 7687/83 απόφαση Νομάρχη Ηλείας» με 

την οποία στους οικισμούς που αναφέρει έχει καθοριστεί ενιαία όριο οικισμού, σε ακτίνα 800 μ. 

από το κέντρο του, αρτιότητα 500 τ.μ. ή, κατά παρέκκλιση, με όποιο εμβαδόν είχαν τα γήπεδα στις 

3-5-1985. 

Η Απόφαση αυτή ισχύει αφού σε αυτήν οι οικισμοί αναφέρονται ένας-ένας αναλυτικά όχι όμως 

επειδή είναι ή ήταν "στάσιμοι" (έννοια που έχει καταργηθεί) ούτε επειδή είχαν περιληφθεί στην 

7687/83 απόφαση Νομάρχη Ηλείας αφού : 

- Με το άρ. 9 παρ. 2 του από 24-4-85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3-5-1985) 

2. Καταργούνται οι διατάξεις των εξής διαταγμάτων 

α) του από 6.12.1982 π. δ/τος (ΦΕΚ 588 Δ) 

και οι αποφάσεις Νομαρχών που εκδόθηκαν για την εφαρμογή του 

Επομένως και η Οικ. 7687/30-8-1983 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας «Καθορισμός οικισμών του Ν. 

Ηλείας που εμπίπτουν στην κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 588/6.12.82 προκειμένου 

να εφαρμοσθούν οι όροι δόμησης του Δ/τος αυτού» (ΦΕΚ 439 Δ'/23-09-1983). έχει καταργηθεί.  

Τόσο η Απόφαση αυτή όσο και το σχετικό Π.Δ. 588/6.12.82 αφορούσαν "οικισμούς κάτω των 500 

κατοίκων με τάσεις συρρίκνωσης" με εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών και όχι "στάσιμους" 

οικισμούς που είχαν καθοριστεί για όλη τη χώρα με την 35468/1417/21-6-1983 (ΦΕΚ 292 Δ'/12-7-

1983) Απόφαση του Υπουργού Χ.Ο.Π. 

Να σημειωθεί ότι η άποψη πως ισχύουν παράλληλα και τα δύο όρια είναι σωστή, παρόλο που 

αυτό έρχεται σε αντίθεση με άλλες ισχύουσες διατάξεις, αφού στην παρ. 5 της παραπάνω 

3918/27-11-90 Απόφασης του Νομάρχη (ΦΕΚ 719 Δ'/24-12-1990) ορίζεται ρητά ότι: 

5. Σε οικισμούς που έχουν οριοθετηθεί ή θα οριοθετηθούν και τμήμα τους 

εμπίπτει εκτός της ακτίνας των 800 μ. κατισχύει και η οριοθέτησή τους. 

Παρά την κακή διατύπωση της διάταξης είναι προφανές ότι ο νομοθέτης προβλέπει σαφώς την 

ταυτόχρονη ισχύ των δύο ορίων. 
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Στην Απόφαση αυτή περιλαμβάνονται και οι οικισμοί της Δ.Ε. Σκιλλούντος: ΓΡΑΙΚΑΣ, ΓΡΥΛΛΟΣ, 

ΔΙΑΣΕΛΛΑ, ΠΑΠΑ ΧΑΝΙΑ, ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ, ΠΛΑΤΙΑΝΑ, ΤΡΥΠΗΤΗ, ΦΡΙΞΑ, ΚΡΟΥΝΟΙ, ΛΑΔΙΚΟ. (10 

οικισμοί 1με σχέδιο & 6 οριοθετημένοι). 

Οριοθετημένοι Μετεγκατασταθέντες Οικισμοί  

Οι περισσότεροι από τους μεταφερθέντες οικισμούς έχουν οριοθετηθεί με Απόφαση Νομάρχη, 

συνήθως πολύ μεταγενέστερη από τη μεταφορά τους (βλ. & παρακάτω). 

Προτείνεται, μετά το Γ.Π.Σ, με την έγκριση Τ.Χ.Σ. του ν. 4269/2014 είτε με ενιαία Απόφαση και 

έκδοση Π.Δ. να οριοθετηθούν οι οικισμοί που δεν έχουν όριο και να καταργηθούν όλες οι 

Αποφάσεις που ορίζουν δεύτερο όριο σε οριοθετημένους οικισμούς (κυρίως η 3918/27-11-1990 

Απόφαση -ΦΕΚ 719 Δ'/24-12-1990), οι Αποφάσεις οριοθέτησης όλων των οικισμών με σχέδιο 

πόλης και οι Αποφάσεις οριοθέτησης των οικισμών που έχουν μεταφερθεί και πλέον δεν 

κατοικούνται.  

δ) μη οριοθετημένοι οικισμοί χωρίς σχέδιο 

Ελάχιστοι οικισμοί δεν έχουν οριοθετηθεί με τις διατάξεις του από 24-4-85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ'/3-5-85) 

όπως τροποποιήθηκε με το από 14-2-87 ΠΔ (ΦΕΚ 133Δ'/23-2-87).  

Πρόκειται μόνο για τους οικισμούς Μαστορέικα και Παλιό Δημοτικό Σχολείο μέσα στα Κρέστενα 

καθώς και τους οικισμούς Σκάλα, Λαδικάκι, και Λεκάνη. 

ε) μετεγκατασταθέντες οικισμοί (ή υπό μεταφορά) 

Όπως έχει ήδη ειπωθεί 10+1 οικισμοί κρίθηκε ότι πρέπει να μεταφερθούν. Πρόκειται για τους εξής 

οικισμούς: 

 Κρουνοί 105,  

 Λαδικό 0,  

 Λαδικάκι 25,  

 Σκιλλουντία 28,  

 Φρίξα 319,  

 Ανεμοχωράκι 204,  

 Διάσελλα (θέση Κουτσοχέρα -δίπλα)  

 Παπά Χάνια 32, (εκτός ΕΛΣΤΑΤ) 

 Σκάλα 37, (εκτός ΕΛΣΤΑΤ) 

 Καλυβάκια 0, (εκτός ΕΛΣΤΑΤ) 

 Πλουτοχώρι 0, με τον πληθυσμό τους το 2001, (εκτός ΕΛΣΤΑΤ) 

Η Φρίξα μαζί με το Ανεμοχωράκι είναι υπό μεταφορά σε θέση δίπλα στα Κρέστενα. 

Οι περισσότεροι από τους μεταφερθέντες οικισμούς έχουν οριοθετηθεί με Απόφαση Νομάρχη, 

συνήθως πολύ μεταγενέστερη από τη μεταφορά τους. 
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Όμως, σύμφωνα και με την 33924/18-6-2013 σχετική Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, δεν επιτρέπεται η 

δόμηση στους οικισμούς αυτούς εφόσον δεν έχει υπάρξει τροποποίηση της Απόφασης για τη 

μεταφορά τους.  

Από τους παραπάνω μόνο οι οικισμοί Σκάλα και Λαδικάκι δεν έχουν οριοθετηθεί.  

Προτείνεται, μετά το Γ.Π.Σ, με την έγκριση Τ.Χ.Σ. του ν. 4269/2014 είτε με ενιαία Απόφαση και 

έκδοση Π.Δ. να οριοθετηθούν οι οικισμοί που δεν έχουν όριο και να καταργηθούν όλες οι 

Αποφάσεις που ορίζουν δεύτερο όριο σε οριοθετημένους οικισμούς (κυρίως η 3918/27-11-1990 

Απόφαση -ΦΕΚ 719 Δ'/24-12-1990), οι Αποφάσεις οριοθέτησης όλων των οικισμών με σχέδιο 

πόλης και οι Αποφάσεις οριοθέτησης των οικισμών που έχουν μεταφερθεί και πλέον δεν 

κατοικούνται.  

4.4.1.1 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ  

Τα Κρέστενα, έδρα της Δ.Ε., είναι το βασικό διοικητικό, οικονομικό και κοινωνικό κέντρο της με 

ιστορία στην ανάπτυξη της περιοχής. Η Δ.Κ. της έδρας της Δ.Ε., με 2.353 κατοίκους το 2011, έχει 

το 22,7% του συνολικού πληθυσμού της ενώ στο δίπολο Κρέστενα - Μακρίσια καταγράφεται το 

39,5% των κατοίκων της Δ.Ε. (4.098 κατ.). 

Από άποψη αρχιτεκτονικής κληρονομιάς σώζονται δείγματα της περιόδου οικονομικής ακμής της 

πόλης που συμπίπτει με την περίοδο άνθησης της σταφιδοκαλλιέργειας, της οποίας η περιοχή 

υπήρξε σημαντικό κέντρο. Σημαντικό δείγμα στην ανατολική πλευρά της πόλης το αρχιτεκτονικό 

αριστούργημα του Τσίλλερ, η βίλα Παπαλέξη που κτίστηκε το 1891 σαν κατοικία του Νίκου 

Παπαλέξη βουλευτή και αντιπροέδρου της Βουλής.  

Τοπόσημο για την πόλη των Κρεστένων είναι το Ηρώον, στη δυτική είσοδό της, φιλοτεχνημένο 

από τον γλύπτη Φαληρέα, ενώ ιδιαίτερη αξία της προσδίδει το παρακείμενο πευκόφυτο δάσος 

Σεφερλή, όπου υπάρχει και αναψυκτήριο του Δήμου. 

ΚΡΕΣΤΕΝΑ 

Η πόλη είναι κτισμένη αμφιθεατρικά σε πευκόφυτα υψώματα με την εκκλησία του Άη Γιώργη στην 

κορυφή και απέχει 20 χλμ. από τον Πύργο. Στην απογραφή του 2011 καταγράφηκαν σε αυτόν τον 

οικισμό 1.980 κατ.3 

Το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Κρεστένων προβλέπει 7,9 Ηa πρασίνου που 

αντιστοιχούν σε 0,0016 Ηa πρασίνου ανά κάτοικο ενώ το ρυμοτομικό σχέδιο προβλέπει 10 Ηa 

πρασίνου που αντιστοιχούν σε 0,002 Ηa ανά κάτοικο (δηλ. 2,5 φορές το ελάχιστο). 

Κατά την εκτίμηση των μελετητών του ΓΠΣ, αυτά τα προβλεπόμενα ποσοστά χώρων πρασίνου είναι 

ιδιαίτερα μεγάλα για την περίπτωση των Κρεστένων (και άλλες μικρές κωμοπόλεις) αφού τα 

σταθερότυπα έχουν οριστεί για μεγάλες πόλεις όπου ο εξωαστικός χώρος βρίσκεται σε μεγάλη 

απόσταση ενώ εδώ ο "καταπράσινος" εξωαστικός χώρος που περιβάλλει την πόλη βρίσκεται σε 

απόσταση αναπνοής από αυτήν. 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΓΠΣ) ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 

 
3 Συμπεριλαμβάνεται και ο πληθυσμός των Καμινίων (128 κατ.), που στην τελευταία απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει 

καταγραφεί ως ξεχωριστός οικισμός. 
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Α) Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (του Ν. 1337/83) 

Με την υπ. αριθμ. 40467/2078/29-6-1987 Απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε το Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο των Κρεστένων (ΦΕΚ 777 Δ'/14-8-1987).  

Με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που θεσμοθετήθηκε ορίζονται : 

Ι. Η πολεοδομική οργάνωση των Κρεστένων για χωρητικότητα της τάξης των 4.000 κατοίκων και 

ειδικότερα με: 

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης και την ένταξη σε αυτό πυκνοδομημένων και 

αραιοδομημένων περιοχών συνολικής επιφάνειας 500 στρεμμάτων με μέση πυκνότητα 

οικήσεως 120 κατοίκους ανά εκτάριο και μέσο συντελεστή δόμησης 0,9. 

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης και ειδικότερα: 

- Τη διατήρηση και ανάπτυξη της σημερινής κεντρικής περιοχής. 

- Την οργάνωση των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης με την διατήρηση του δημοτικού και 

του γυμνασίου – λυκείου και την δημιουργία νηπιαγωγείου στα νότια του οικισμού.  

- Τη δημιουργία πυρήνα αθλητικών εγκαταστάσεων στη σημερινή θέση του γηπέδου. 

- Τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου στην κεντρική περιοχή.  

- Τη δημιουργία βιοτεχνικού πάρκου στα νότια του οικισμού στο δρόμο που συνδέει τα 

Κρέστενα, με τον προτεινόμενο παρακαμπτήριο δρόμο. 

- Τη δημιουργία ζώνης χονδρεμπορίου στη δυτική είσοδο του οικισμού στην περιοχή που 

υπάρχουν οι σημερινές αποθήκες ΑΣΟ και ΑΤΕ.  

- Την οργάνωση των εγκαταστάσεων μαζικών μεταφορών με τη δημιουργία σταθμού 

φορτηγών και σταθμού λεωφορείων πλησίον του βιοτεχνικού πάρκου. 

- Τη δημιουργία χώρων στάθμευσης στην κεντρική περιοχή και στην επέκταση. 

- Τη δημιουργία ζωνών αστικού πρασίνου ανατολικά και δυτικά του οικισμού και στην 

περιοχή του γυμνασίου. 

δ) Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών 

μηχανισμών και ειδικότερα: 

- Ζώνη Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ) στην ανατολική και δυτική περιοχή των 

επεκτάσεων. 

- Ζώνη Κανονιστικών Όρων δόμησης (ΖΚΟ) στο σύνολο του οικισμού. 

ΙΙ.  Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες των δικτύων υποδομής και 

ειδικότερα: 

α)  Μεταφορική υποδομή  

- Δημιουργία περιφερειακής αρτηρίας στα νότια όρια της προτεινόμενης επέκτασης του 

οικισμού για την παραλαβή της διερχόμενης κίνησης προς Ανδρίτσαινα και την 

αποσυμφόρηση του σημερινού κεντρικού άξονα. ΕΓΙΝΕ 
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- Δημιουργία παρακαμπτήριας αρτηρίας παράλληλα με τον χείμαρρο Σελινούντα. 

β) Ύδρευση 

- Δημιουργία νέας δεξαμενής 180 κ.μ. 

- Επέκταση του δικτύου στις εντασσόμενες στο σχέδιο περιοχές.  

- Βελτίωση ποιότητας πόσιμου νερού. 

γ) Αποχέτευση 

- Βελτίωση υπάρχοντος δικτύου ομβρίων και αποκλειστική χρήση του για όμβρια.  

- Μελέτη – Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων. 

- Κάλυψη τμήματος του χειμάρρου Σελινούντα. 

δ) Ενεργειακό Σύστημα 

- Μετατροπή των δικτύων από εναέρια σε υπόγεια. 

 

Β) Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κρεστένων  

Με την 8292/1463/28-2-1994 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ΦΕΚ 322 Δ'/07-04-1994), 

εγκρίθηκε η τροποποίηση του Γ.Π.Σ. του οικισμού Κρεστένων του Δήμου Κρεστένων.  

Με την τροποποίηση αυτή γίνεται αλλαγή χρήσης και χωροθετούνται : 

α) Χώρος ανέγερσης εργατικών κατοικιών.  

β) Χώρος ανέγερσης σχολικών Κτιρίων Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου σε μέρος της 

περιοχής φύτευσης - προστασίας - ανάδειξης και αστικό πράσινο. 

ΈΓΚΡΙΣΗ ΌΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Με την 4192/10-7-2002 Απόφαση (ΦΕΚ 663 Δ'/1-8-2002) εγκρίθηκαν οι όροι δόμησης για την 

ανέγερση κλειστού Γυμναστηρίου όγκου 14.953 m3 στα Κρέστενα.  

Οι όροι δόμησης αφορούν την κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου Κρεστένων και 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του από 6-10-78/ΦΕΚ 538 Δ' ΠΔ, σε έκταση 29.060 

m2 κατά ένα τμήμα στην εκτός σχεδίου περιοχή και κατά ένα τμήμα εντός του εγκεκριμένου ΓΠΣ. Η 

έκταση αυτή εμπίπτει στη ΖΟΕ Ηλείας, περιοχή Ε, με το από 3-9-93 Π.Δ. (ΦΕΚ 1161 Δ'/11-9-

1993) και δεν απαγορεύεται η χρήση "αθλητικές εγκαταστάσεις". 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, από μετρήσεις της ομάδας μελέτης προκύπτει ότι από το σύνολο των 

83 Ha του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κρεστένων, το μισό περίπου είναι το 

συνεκτικό τμήμα της πόλης. 

Συνέπεια της παραπάνω διαπίστωσης είναι η ύπαρξη μίας ζώνης με χαρακτηριστικά περιαστικού 

χώρου, αν και εντός του Γ.Π.Σ. Κρεστένων, με ιδιαίτερο στοιχείο την ανάπτυξη παρόδιας δόμησης 
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στην περιοχή αυτή, κυρίως στις δύο επαρχιακές οδούς που υπάρχουν εκεί. Η ζώνη αυτή βρίσκεται 

μεταξύ ορίου ΓΠΣ και ορίου Ρυμοτομικού Σχεδίου Κρεστένων. 

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, πρέπει να καταργηθεί το "βιοτεχνικό πάρκο" που προβλέπει το παλιό 

Γ.Π.Σ. στη νότια πλευρά της πόλης και έμεινε "γράμμα κενό" επί μια 25ετία καθώς και οι 

προβλεπόμενοι στην ίδια θέση σταθμοί Λεωφορείων και Φορτηγών. 

Επίσης πρέπει να καταργηθούν ρητά μερικές ακόμα προβλέψεις αυτού του ΓΠΣ που δεν 

υλοποιήθηκαν όπως για παράδειγμα η Ζώνη Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ). 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 

- Το Διάγραμμα Ρυμοτομίας της πόλης των Κρεστένων εγκρίθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα 

της 15-9-1900. 

- Οι όροι δόμησης των οικοπέδων εγκρίθηκαν με το Β. Δ. της 25-8/ 1-9-1969  (ΦΕΚ 164 Δ') 

-Γενικοί όροι δόμησης για οικισμούς με ρυμοτομικό σχέδιο. 

Το 1995 ανατέθηκε η εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης Κρεστένων (του Ν. 1337/83). Η μελέτη 

έχει ολοκληρωθεί πριν αρκετά χρόνια καθώς και όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από το 

Ν.Δ. της 17-7-1923 (Δημοσιότητα). Ωστόσο το Προεδρικό Διάταγμα έγκρισης της Πολεοδομικής 

Μελέτης, μέχρι σήμερα, δεν έχει ακόμα εκδοθεί.  

Συνέπεια του παραπάνω είναι ότι η πόλη στερείται ουσιαστικά σύγχρονου Πολεοδομικού Σχεδίου. 

Συγχρόνως, το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης καταλαμβάνουν οι οικισμοί Μοσχούλας, στα δυτικά, 

και Πόρου, στα ανατολικά, που έχουν οριοθετηθεί ως προϋφιστάμενοι του 1923 με τις διατάξεις 

του από 24-04-85 Π.Δ.(ΦΕΚ 181Δ’/03-05-1985) Απ. 2076/06-06-89 ΦΕΚ 448Δ’/29-06-1989 και 

Απ. 2441/04-06-92 ΦΕΚ 654Δ’/07-07-1992 αντίστοιχα. Όμως, στην πόλη υπάρχουν δύο ακόμα 

προϋφιστάμενοι του 1923 οικισμοί χωρίς όρια. Πρόκειται για τους οικισμούς ΜΑΣΤΟΡΕΙΚΑ και 

ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.  

Για αυτούς τους οικισμούς προτείνεται να διατηρηθεί το σημερινό καθεστώς δόμησης στους 

προ του 1923 οικισμούς και να οριοθετηθούν οι δύο που δεν έχουν όρια. 

Για το υπόλοιπο τμήμα της πόλης, εντός των ορίων του παλιού Γ.Π.Σ. θα πρέπει να 

εγκριθεί Ρυμοτομικό Σχέδιο του Ν. 4269/2014 με βάση, κατ' αρχήν, τα προβλεπόμενα από 

την υπάρχουσα (μη θεσμοθετημένη) Πολεοδομική Μελέτη. Στην περιοχή αυτή ισχύουν τα 

προβλεπόμενα από την § 15 του άρθρου 51 του νόμου 4178/2013. 

Τέλος, αν κριθεί ότι δεν είναι σκόπιμη ή δυνατή η τροποποίηση της ΖΟΕ περί τους άξονες 

στην περιοχή της πόλης, να επεκταθεί το σχέδιο μέχρι τα όριά της, με χρήση Κατοικία 

ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ) του άρ. 17 του Ν. 4269/2014 κατά μήκος των αξόνων και 

Κατοικία (Κ1) του άρ. 15 στην υπόλοιπη περιοχή. Στην περίπτωση αυτή, χώροι πρασίνου του 

παλιού ΓΠΣ μέσα στην πόλη που δεν είναι απαραίτητοι μπορεί να αντικατασταθούν από άλλους στην 

επέκταση ώστε να τηρηθεί το ισοζύγιο κοινοχρήστων.   

ΜΟΣΧΟΥΛΑ 

Με την 2076/6-6-1989 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 448Δ’/29-06-1989) οριοθετήθηκε η 

Μοσχούλα σαν οικισμός προϋφιστάμενος του 1923, με τις διατάξεις του από 24-04-85 Π.Δ. (ΦΕΚ 

181Δ’/03-05-1985). Στο ΦΕΚ αυτό δεν υπάρχει διάγραμμα οριοθέτησης. Με την ίδια Απόφαση ο 
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οικισμός χαρακτηρίζεται "ενδιαφέρων -Β2" και θεσπίζονται ειδικοί κανόνες δόμησης για τη 

μορφολογία των κτιρίων. Στην απογραφή του 2011 καταγράφηκαν σε αυτόν τον οικισμό 199 κατ. 

Η αρτιότητα είναι 1.500 τ.μ. λόγω κατάταξης της Μοσχούλας στην κατηγορία "ενδιαφέροντες 

οικισμοί (Β.2)". 

Προτείνεται να τακτοποιηθεί το πρόβλημα της οριοθέτησης της Μοσχούλας με την 

Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Χρήση: Οικισμοί (ΟΙ) του άρ. 30 του νόμου 4269/2014.  

ΠΟΡΟΣ 

Ο Πόρος οριοθετήθηκε με την 2701/21-07-88 Απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 570Δ’/04-08-1988) στην 

οποία καθορίζονται και οι όροι δόμησης. Το διάγραμμα οριοθέτησης δημοσιεύτηκε στην 2441/04-

06-1992 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 654Δ’/7-7-1992) η ισχύς της οποίας αρχίζει αναδρομικά 

από 04-08-1988. Στην απογραφή του 2011 καταγράφηκαν σε αυτόν τον οικισμό 174 κατ. 

Η αρτιότητα είναι 1.500 τ.μ. σύμφωνα με την πρώτη απόφαση αφού ο οικισμός έχει 

χαρακτηριστεί "ενδιαφέρων -Β2" από την 2702/21-7-1988 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 

570Δ’/04-08-1988).  

Δεν προτείνεται κάποια αλλαγή. 

Χρήση: Οικισμοί (ΟΙ) του άρ. 30 του νόμου 4269/2014.  

4.4.1.2 - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ  

Η ΤΚ Μακρισίων είναι ΤΚ της βόρειας περιμέτρου της Δ.Ε. Έχει παραποτάμια ζώνη στον Αλφειό 

σε όλη τη βόρεια πλευρά της, μεταξύ αυτής και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Έχει έναν 

οριοθετημένο οικισμό, τα Μακρίσια με 1.745 κατοίκους το 2011. Βρίσκεται βόρεια και σε πολύ 

μικρή απόσταση από τα Κρέστενα. 

ΜΑΚΡΙΣΙΑ 

Ο οικισμός Μακρίσια βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Κρέστενα – Μακρίσια – Αρχαία Ολυμπία. 

Κύριο οδικό δίκτυο είναι αυτή η οδός που διασχίζει εγκάρσια τον οικισμό. Είναι ο δεύτερος σε 

πληθυσμό οικισμός της Δ.Ε., μετά τα Κρέστενα, και είχε το 12,33% του συνολικού πληθυσμού της 

το 2001. Η μείωση πληθυσμού το 2011 δεν ήταν μεγάλη εδώ (από 1.965 κατ. σε 1.745 κατ.).  

Είναι οικισμός μόνιμης κατοικίας. Η δόμηση ακολουθεί τους βασικούς δρόμους που τον 

διατρέχουν. Το όριο του οικισμού είναι εκτεταμένο σε σχέση με τον οικιστικό χώρο του. Το 

κατοικημένο τμήμα έχει έκταση 643 στρέμματα ενώ εντός ορίων οικισμού έχομε 1.604 

στρέμματα.  

Έχει γήπεδο ποδοσφαίρου 8 στρεμμάτων και γήπεδο μπάσκετ 665 τ.μ. Λειτουργεί Παιδικός 

Σταθμός και Αγροτικό Ιατρείο. Έχει νηπιαγωγείο, εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο με έξι αίθουσες και 

Γυμνάσιο με 3 αίθουσες, γραφείο καθηγητών, αίθουσα χημείου και αίθουσα γυμναστηρίου. 

Επίσης, υπάρχει χώρος Παιδικής Χαράς στην εκκλησία της Παναγίας. Στις εξυπηρετήσεις 

περιλαμβάνεται ένα κατάστημα ΕΛΤΑ, καθώς επίσης και φαρμακείο.  

Όροι Δόμησης 
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Με την 3357/86/29-5-87 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 886 Δ'/15-9-1987) οριοθετήθηκε ο 

οικισμός Μακρίσια και καθορίστηκαν οι όροι δόμησης. Αργότερα έγινε επέκταση των ορίων του 

οικισμού με την 4042/26-10-88 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 794 Δ'/9-11-1988).  

Οι όροι δόμησης για τα εντός του ορίου οικισμού γήπεδα ορίζονται από το από 24-4-85 Π.Δ. (ΦΕΚ 

181 Δ'/3-5-1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-2-87 ΠΔ (ΦΕΚ 133Δ'/23-2-1987). 

Η αρτιότητα είναι 1.000 τ.μ. σύμφωνα με την Απόφαση οριοθέτησης αφού, με την 56/12-1-87 

Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 107 Δ'/23-2-1987), ο οικισμός Μακρίσια κατατάσσεται στην 

κατηγορία Αδιάφοροι Πεδινοί (Β3.2).  

Ο οικισμός έχει Νεκροταφείο το οποίο αν και βρίσκεται εκτός ορίων του οικισμού, είναι σε άμεση 

γειτνίαση με αυτόν και βρίσκεται σε περιοχή με έντονες κλίσεις.  

Επισημαίνεται, πως παρά τις μεγάλες αδόμητες εκτάσεις εντός των ορίων του οικισμού, υπάρχει 

οικιστική ανάπτυξη και εκτός των βορειοδυτικών ορίων του. 

Προτείνεται ο ανακαθορισμός των ορίων του οικισμού με περιορισμό της έκτασής του. 

Χρήση: Οικισμοί (ΟΙ) του άρ. 30 του νόμου 4269/2014.  

4.4.1.3 - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ 

Η Τοπική Κοινότητα Καλλικώμου βρίσκεται στο βορειότερο άκρο του Δήμου. Δημιουργήθηκε από 

τη μεταφορά των δύο πρώην Κοινοτήτων Κρουνών (Ρισόβου) και Λαδικού λόγω των σεισμών του 

1965 και απέχει 3 χλμ. από τα Κρέστενα και 17 χλμ. από τον Πύργο. Έχει έναν ενεργό οικισμό με 

σχέδιο πόλης το Καλλίκωμο ή αλλιώς Χιόνι Γαλάρι και τους μετεγκατασταθέντες οικισμούς 

Κρουνοί και Λαδικό. 

ΚΑΛΛΙΚΩΜΟ 

Ο οικισμός βρίσκεται παρόδια βόρεια της Εθνικής Οδού Πύργου-Κυπαρισσίας σε απόσταση 2 

χιλιομέτρων από τα Κρέστενα. Είναι οικισμός μόνιμης κατοικίας σχεδιασμένος εξ’ αρχής, μετά τους 

σεισμούς του 1965, και πολεοδομήθηκε για να φιλοξενήσει τους κατολισθαίνοντες οικισμούς 

κυρίως Λαδικού και Κρουνών. Το όριο του σχεδίου είναι σχετικά ευρύ ανατολικά σε σχέση με τον 

οικιστικό χώρο του οικισμού που είναι συνεκτικός και τείνει να ενωθεί με το δυτικό άκρο των 

Κρεστένων. Στην απογραφή του 2011 καταγράφηκαν σε αυτόν τον οικισμό 965 κατ. 

Όροι Δόμησης 

Με την 4436/10-02-1970 απόφαση του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και την ΙΓ 5352/12-06-78 

Απόφαση του Νομάρχη Ηλείας εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο και οι όροι δόμησης του νέου 

οικισμού «Χιόνι Γαλάρι» (Καλλικώμου) Κρεστένων. 

Από το εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο το ΟΤ 15 προσδιορίζεται ως Εμπορικό Κέντρο και 

Κοινόχρηστος χώρος ενώ προβλέπεται και η ανέγερση Ναού. Στο ΟΤ 62 προβλέπεται η ανέγερση 

Σχολείων, τα ΟΤ 4, 16 και 17 χαρακτηρίζονται κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου. Επίσης η κεντρική 

πλατεία του οικισμού και η χρήση Αστικού Πρασίνου προβλέπονται στα ΟΤ που υποδεικνύονται 

από το σχετικό διάγραμμα. 

Οι όροι δόμησης καθορίστηκαν με την ΙΓ 5352/12-06-1978 Απόφαση του Νομάρχη Ηλείας είναι οι 

εξής:. 
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1. Σύστημα δομήσεως το των πτερύγων  

2. Ελάχιστο πρόσωπο οικοπέδου 16 μ. 

»        βάθος      »             25 μ. 

»        εμβαδόν   »           400 μ. 

3. Μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια του οικοπέδου σε ποσοστό 50% αυτού. Η καλυπτόμενη 

επιφάνεια ορίζεται ενιαία για κατοικία και βοηθητικά κτίσματα. (ΙΓ 3516/04-04-77 Απόφαση 

του Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 125 Δ' /21-04-1977). 

4. Μέγιστος αριθμός ορόφων : 2 

5. Μέγιστο ύψος κτιρίων κατοικιών : 7,50 μ. 

6. Ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα πλάγια όρια του οικοπέδου 

εφ’ όσον δεν εφάπτονται αυτού 2,50 μ. 

7. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτοτελών κτιρίων ή βοηθητικών  

εφ’ όσον δεν εφάπτονται αλλήλων 2,50 μ. 

(οικ. 9338/9-11-83 Απόφαση του Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 704 Δ' /21-11-1983). 

8. Τα βοηθητικά κτίσματα θα αναπτύσσονται 

κατά μήκος του οπίσθιου ορίου του οικοπέδου. 

Από την 56/12-1-1987 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 107 Δ' /23-02-1987) ο οικισμός 

Καλλίκωμο κατατάσσεται στην κατηγορία αδιάφοροι πεδινοί (Β3.1). 

Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου νέου οικισμού Καλλικώμου: 

 Με την ΙΓ 1836/25-2-76 Απόφαση του Νομάρχη Ηλείας εγκρίθηκε τροποποίηση του 

Ρυμοτομικού Σχεδίου του νέου οικισμού στα Ο.Τ. 13, 11, 10, και 3. Προστέθηκαν 22 νέα 

οικόπεδα με νέους όρους δόμησης (πρόσωπο 14 και βάθος 26 μέτρα).   

 Με την ΙΓβ 385/28-3-80 Απόφαση του Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 233 Δ' /17-4-1980) 

εγκρίθηκε η τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου του νέου οικισμού Καλλικώμου. 

Προστέθηκαν 59 νέα οικόπεδα στα Ο.Τ. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 και 

19 με τους υφιστάμενους όρους δόμησης. Επίσης προσδιορίστηκε χώρος (αβγδα) για τις 

Αποθήκες του Γεωργικού Συνεταιρισμού. 

 Με την ΙΓΒ 138(οικ.)/2-3-81 Απόφαση του Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 264 Δ' /18-5-1981) 

προστέθηκαν 27 νέα οικόπεδα με τους υφιστάμενους όρους δόμησης.  

 Με την οικ. 2126/31-3-83 Απόφαση του Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 421 Δ' /15-9-1983) 

προστέθηκαν 41 νέα οικόπεδα με τους υφιστάμενους όρους δόμησης.  

 Με την οικ. 9338/9-11-83 Απόφαση του Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 704 Δ' /21-11-1983) 

αναθεωρήθηκαν οι όροι δόμησης ως προς την απόσταση μεταξύ κτιρίων (2,5 μ. αντί 5 μ.).  

 Με την οικ. 1507/27-3-84 Απόφαση του Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 315 Δ' /21-5-1984) 

προστέθηκαν 22 νέα οικόπεδα και διευκρινιστική ερμηνεία για τους όρους δόμησης  
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 Με την 4045/24-10-1988 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 794 Δ' /9-11-1988) 

«Τροποποίηση και επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Καλλικώμου Ν. Ηλείας» 

καταργείται το ΟΤ 61 και προστίθενται 34 νέα οικόπεδα σε 6 νέα ΟΤ και νέοι δρόμοι. 

 Με την οικ. 1932/20-6-1990 Απόφαση του Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 379 Δ' /23-7-1990) 

«Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Καλλικώμου Ν. Ηλείας» τροποποιείται το ΟΤ 62 για 

επέκταση του αύλειου χώρου του Παιδικού Σταθμού. 

 Με την 8729/93/25-5-1994 Απόφαση του Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 662 Δ' /5-7-1994) 

«Τροποποίηση σχεδίου πόλεως οικισμού Κρεστένων "Χιόνι Γαλάρι" (Καλλικώμου) Ν. 

Ηλείας» ενοποιούνται τα ΟΤ 44 και 45 και δημιουργούνται νέα οικόπεδα. 

 Με την οικ. 13860/29-10-1998 Απόφαση του Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 935 Δ' /25-11-1998) 

γίνεται μικρή τροποποίηση στο ΟΤ 15. 

Δεν προτείνεται κάποια αλλαγή. 

Χρήση: Οικισμοί (ΟΙ) του άρ. 30 του νόμου 4269/2014.  

ΚΡΟΥΝΟΙ 

Οι Κρουνοί είναι οικισμός που έχει μεταφερθεί ωστόσο κατοικείται σε μεγάλο τμήμα του καθώς, με 

την 3472/1-7-1992 Απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 755 Δ'/27-07-1992) ο οικισμός χαρακτηρίζεται 

οικοδομήσιμος στο σύνολό του με εξαίρεση 3 μικρών τμημάτων του. Ένα τμήμα του είναι 

κατολισθαίνον και εγκαταλειμμένο με πέτρινες κατοικίες. Στον οικισμό υπάρχουν δύο ναοί. Στην 

απογραφή του 2011 καταγράφηκαν σε αυτόν τον οικισμό 89 κατ. 

Οι Κρουνοί αναφέρονται και στην οικ. 3918/27-11-1990 Απόφαση (ΦΕΚ 719 Δ'/24-12-1990) με την 

οποία έχει καθοριστεί όριο οικισμού σε ακτίνα 800 μ. από το κέντρο του, αρτιότητα 500 τ.μ. 

ή, κατά παρέκκλιση, με όποιο εμβαδόν είχαν τα γήπεδα στις 3-5-1985. 

ΛΑΔΙΚΟ 

Ο οικισμός Λαδικό είναι πλήρως εγκαταλειμμένος και οι πέτρινες κατοικίες που υπάρχουν εκεί 

είναι λεηλατημένες και δεν κατοικούνται. Στον οικισμό, που βρίσκεται βορειότερα του Καλλικώμου, 

υπάρχει εκκλησία που λειτουργεί και είναι πρόσφατα ανακαινισμένη. Στην απογραφή του 2011 δεν 

καταγράφηκαν σε αυτόν τον οικισμό κάτοικοι. 

Το Λαδικό επίσης αναφέρεται στην 3918/27-11-1990 Απόφαση (ΦΕΚ 719 Δ'/24-12-1990) με την 

οποία έχει καθοριστεί όριο οικισμού σε ακτίνα 800 μ. από το κέντρο του, αρτιότητα 500 τ.μ. 

ή, κατά παρέκκλιση, με όποιο εμβαδόν είχαν τα γήπεδα στις 3-5-1985. 

4.4.1.4 - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΙΚΟΥ  

Η Τοπική Κοινότητα Σαμικού είναι παραθαλάσσια ΤΚ, με παράκτια ζώνη στη δυτική πλευρά του 

Δήμου μεταξύ της παραλίας Κάτω Σαμικού και της παραλίας Ραχών, που εντάσσεται στην 

ευρύτερη ζώνη της παραλίας του Κυπαρισσιακού κόλπου.  

ΣΑΜΙΚΟ 
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Ο οικισμός Σαμικό βρίσκεται σε υψόμετρο 120 μέτρων περίπου επί της κοινοτικής οδού 

Καλλίκωμο – Σαμικό. Το Σαμικό είναι μεγάλος δυναμικός οικισμός. Στην απογραφή του 2011 

καταγράφηκαν σε αυτόν τον οικισμό 387 κατ. 

Κύριο οδικό δίκτυο αποτελεί η παραπάνω κοινοτική οδός.  

Το Σαμικό είναι οικισμός κυρίως μόνιμης κατοικίας, αλλά λόγω της εγγύτητάς του με το θαλάσσιο 

μέτωπο αναπτύσσεται παραθεριστική κατοικία και μέσα στον οικισμό. Ο οικισμός είναι οργανικός 

και η δόμηση ακολουθεί τους βασικούς δρόμους που τον διατρέχουν. Το όριο του οικισμού είναι 

εκτεταμένο σε σχέση με τον συνεκτικό οικιστικό του χώρο. Οι δρόμοι είναι τσιμεντοστρωμένοι, 

(αρκετοί σε κακή κατάσταση) και ακολουθούν το ανάγλυφο της περιοχής.  

Ο οικισμός λειτουργεί σαν μία πολεοδομική ενότητα. Στο κέντρο του καταγράφονται υποτυπώδεις 

χρήσεις εμπορίου τοπικής εμβέλειας. Η δόμηση περιορίζεται το πολύ στους δύο ορόφους με το 

ισόγειο και τα κτίσματα έχουν στην πλειονότητά τους πλάκες από μπετόν. Το οικιστικό απόθεμα 

είναι σε μέτρια κατάσταση, καθώς συνυπάρχουν δύο τυπολογίες κτιρίων, τα πετρόκτιστα 

παραδοσιακά διώροφα και νεότερο οικιστικό απόθεμα (διώροφα με πλάκα). Εντός του ορίου του 

οικισμού, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αδόμητου χώρου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η 

εντός ορίων οικισμού έκταση είναι 731 στρέμματα περίπου, ενώ το τμήμα που κατοικείται 

έχει έκταση 118 στρέμματα. Υπάρχει μεγάλος αριθμός από οργανωμένες δενδρώδεις 

καλλιέργειες, κυρίως στην περίμετρο του συνεκτικού τμήματος του οικισμού. 

Όροι Δόμησης 

Με την 3357/86/29-5-87 Απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 886 Δ'/15-9-1987) οριοθετήθηκε ο οικισμός. 

Οι όροι δόμησης για τα εντός του ορίου οικισμού γήπεδα ορίζονται από το από 24-4-85 Π.Δ. (ΦΕΚ 

181 Δ'/3-5-1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-2-87 ΠΔ (ΦΕΚ 133Δ'/23-2-1987). 

Η αρτιότητα είναι 1.000 τ.μ. εφόσον, από την 56/12-1-1987 Απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 107 Δ' /23-

2-1987), ο οικισμός Σαμικό κατατάσσεται στην κατηγορία Αδιάφοροι Πεδινοί (Β3.2).  

Προτείνεται ο ανακαθορισμός των ορίων του οικισμού με περιορισμό της έκτασής του. 

Χρήση: Οικισμοί (ΟΙ) του άρ. 30 του νόμου 4269/2014.  

4.4.1.5 - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ  

Η Τοπική Κοινότητα Κάτω Σαμικού είναι παραθαλάσσια ΤΚ. Έχει παράκτια ζώνη στη δυτική 

πλευρά του Δήμου μεταξύ της παραλίας Ζαχάρως και της παραλίας Ραχών, συνέχεια της 

αμμουδερής ακτής του Κάτω Σαμικού. Εντάσσεται στην ευρύτερη ζώνη του Κυπαρισσιακού 

κόλπου. Έχει έναν οριοθετημένο οικισμό το Κάτω Σαμικό και 2 οικιστικές συγκεντρώσεις: το Κλειδί 

και την Φραγκοκκλησιά. Βρίσκεται νότια των Κρεστένων. 

Ο χαρακτήρας της ΤΚ είναι κατά βάση αγροτικός και παραθεριστικός λόγω της ύπαρξης της 

παραλίας και κάποιων χρήσεων αναψυχής και τουρισμού που απευθύνονται σε επισκέπτες κατά 

τους θερινούς μήνες. Παρά τη γειτνίαση με τη θάλασσα δεν απαντάται παραθεριστική κατοικία 

ούτε στον ευρύτερο χώρο του οικισμού ούτε στην παράκτια ζώνη. Η γεωργική γη φαίνεται να 

καλλιεργείται συστηματικά κυρίως με χαμηλές ετήσιες καλλιέργειες, στο σύνολο του μη οικιστικού 

χώρου, ενώ υπάρχουν αρκετά θερμοκήπια. Στον αγροτικό χώρο υπάρχει επίσης μη σταβλισμένη 

κτηνοτροφία (σε μεγάλο βαθμό αιγοπροβατοτροφία) ενώ στην παράκτια περιοχή της ΤΚ και εντός 
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της ζώνης NATURA που καλύπτει όλη την παραθαλάσσια περιοχή του Νομού είναι εγκατεστημένα 

κάποια μαντριά ενεργά και μη. 

Η ΤΚ έχει παραλία στη δυτική πλευρά με συνεχόμενη αμμουδιά στην οποία η πρόσβαση γίνεται 

από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Κάτω Σαμικού - Παραλίας αλλά και από άλλους αγροτικούς 

δρόμους (χωματόδρομους) στην περιοχή.  

ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ 

Ο οικισμός Κάτω Σαμικό βρίσκεται επί της εθνικής οδού Πύργου – Κυπαρισσίας. Κύριο τοπικό 

οδικό δίκτυο αποτελεί η οδός Παπαφλέσσα και υπερτοπικό η εθνική οδός Πύργου – Κυπαρισσίας. 

Στο κέντρο του οικισμού βρίσκονται το Κοινοτικό Κατάστημα και η Πλατεία.  

Ο οικισμός είναι ο νοτιοδυτικότερος του Δήμου. Απέχει 4 χλμ από τα Κρέστενα και ~1χλμ. από τη 

θάλασσα. 

Το Κάτω Σαμικό εξυπηρετείται από το κοιμητήριο Αγίου Δημητρίου που είναι περί τα 2 στρέμματα 

και βρίσκεται δυτικά και σε επαφή με το όριο του οικισμού. Έχει γήπεδο μπάσκετ 500 τ.μ. 

περίπου, Αγροτικό Ιατρείο, μονοθέσιο Νηπιαγωγείο και διθέσιο Δημοτικό σχολείο.  

Ο οικισμός του Κάτω Σαμικού είναι προϋφιστάμενος του 1923. Το όριο του οικισμού είναι ευρύ 

σχετικά με την υφιστάμενη δόμηση και έχει δύο θύλακες που δεν ενώνονται μεταξύ τους. Το 

νότιο που είναι ο κύριος και τον βόρειο, επέκταση του νοτίου στη θέση «Λητρουβειά». 

Το Κάτω Σαμικό είχε 475 κατοίκους στην απογραφή του 2001 ενώ στην απογραφή του 2011 

καταγράφηκαν σε αυτόν 428 κατ. Είναι οικισμός μόνιμης κατοικίας και δεν έχει παραδοσιακά 

οικιστικά στοιχεία. 

Ο οικισμός είναι διάσπαρτος χωρίς συνεκτικό τμήμα, με τη δόμηση να αναπτύσσεται κυρίως 

παρόδια στον οδικό άξονα που διατρέχει τον οικισμό. Η δόμηση περιορίζεται το πολύ σε 2 

ορόφους με το ισόγειο και τα κτίσματα έχουν στην πλειονότητά τους πλάκες από μπετόν. Το 

οικιστικό απόθεμα είναι σε καλή κατάσταση, ενώ υπάρχουν πολλά κενά οικόπεδα. Εντός του 

ορίου του οικισμού, όπως αναφέρθηκε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο μέρος αδόμητου χώρου. 

Όροι Δόμησης  

Η οριοθέτηση και οι όροι δόμησης του οικισμού καθορίζονται από την 386/11-2-88 Απόφαση 

Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 183 Δ'/1-3-1988). 

Οι όροι δόμησης για τα εντός του ορίου οικισμού γήπεδα ορίζονται από το από 24-4-85 Π.Δ. (ΦΕΚ 

181 Δ'/3-5-1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-2-87 ΠΔ (ΦΕΚ 133Δ'/23-2-1987). 

Η αρτιότητα είναι 1.000 τ.μ. αφού, με την 56/12-1-87 Απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 107Δ'/23-2-1987), το 

Κάτω Σαμικό κατατάσσεται στην κατηγορία Αδιάφοροι Πεδινοί οικισμοί (Β3.2). 

Με την οικ. ΕΠΑ 21/18-9-1991 απόφαση του Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 703 Δ'/14-10-1991) 

«Επέκταση ορίων Κάτω Σαμικού Ν. Ηλείας στο συνοικισμό «Λητρουβειά» εγκρίθηκε η επέκταση 

των ορίων του οικισμού (βόρειος θύλακας) με όρους δόμησης τους ισχύοντες. 

Προτείνεται ο ανακαθορισμός των ορίων του οικισμού με επέκταση σε 3 ακόμα θύλακες: 

στους οικισμούς Κλειδιού και Φραγκοκκλησιάς που καταγράφονται από την ΕΛΣΤΑΤ και 

στη θέση Ζέλτσι. 

Χρήση: Οικισμοί (ΟΙ) του άρ. 30 του νόμου 4269/2014.  
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4.4.1.6 - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΙΝΑΣ  

Η Τοπική Κοινότητα Βρίνας βρίσκεται στη νότια περίμετρο του Δήμου, βόρεια του όρους Λάπιθας 

και απέχει 4 χλμ. νότια από τα Κρέστενα. Έχει έναν ενεργό οριοθετημένο οικισμό τη Βρίνα. Ο 

χαρακτήρας της είναι αμιγώς αγροτικός. Η Βρίνα είναι οικισμός με πληθυσμό 700 κατοίκων και 

ιδιαίτερη δυναμική. 

ΒΡΙΝΑ 

Ο οικισμός της Βρίνας, βρίσκεται σε υψόμετρο 180 μέτρων στους πρόποδες της Σμέρνας επί της 

επαρχιακής οδού Κρέστενα – Βρίνα. Απέχει 3 χλμ. νότια από τα Κρέστενα. Στην απογραφή του 

2011 καταγράφηκαν σε αυτόν τον οικισμό 714 κατ. 

Κύριο τοπικό και υπερτοπικό οδικό δίκτυο αποτελεί η επαρχιακή οδός που διασχίζει κατά μήκος 

τον οικισμό.  

Ο οικισμός είναι συνεκτικός, αναπτύσσεται οργανικά και η δόμηση ακολουθεί τους βασικούς 

δρόμους που τον διατρέχουν. Υπάρχουν στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, με αποτέλεσμα ο 

οικισμός να παρουσιάζει ενδιαφέρον ως προς το οικιστικό του απόθεμα.  

Το συνεκτικό τμήμα του οικισμού αναπτύσσεται γύρω από την πλακοστρωμένη κεντρική του 

πλατεία, γύρω από την οποία βρίσκεται η εκκλησία του χωριού και χρήσεις αναψυχής.  

Η δόμηση περιορίζεται το πολύ στους δύο ορόφους. Το οικιστικό απόθεμα έχει ενδιαφέρον, καθώς 

αποτελείται και από πέτρινες διώροφες κατοικίες πολλές από τις οποίες είναι καλοδιατηρημένες 

και πρόσφατα ανακαινισμένες. Εντός του ορίου του οικισμού, υπάρχει σημαντική έκταση 

αδόμητου χώρου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η εντός ορίων οικισμού έκταση είναι 344 

στρέμματα περίπου, ενώ το τμήμα το οποίο κατοικείται καταλαμβάνει έκταση περίπου 257 

στρεμμάτων. Υπάρχει μεγάλος αριθμός από καλλιέργειες, κυρίως αμπέλια, στην περίμετρο του 

συνεκτικού τμήματος του οικισμού. 

Η Βρίνα εξυπηρετείται από το κοιμητήριο Αγίου Νικολάου, που βρίσκεται βόρεια του οικισμού σε 

κοντινή απόσταση από αυτόν. Έχει γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5, με έκταση ένα στρέμμα. Στη Βρίνα 

λειτουργεί αγροτικό ιατρείο, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό σχολείο με δύο αίθουσες.  

Όροι Δόμησης 

Η Βρίνα οριοθετήθηκε με την 2701/21-7-88 Απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 570Δ’/04-08-1988) στην 

οποία καθορίζονται και οι όροι δόμησης. Το διάγραμμα οριοθέτησης δημοσιεύτηκε στην 2441/04-

06-1992 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 654Δ’/07-07-1992) που ισχύει από 04-08-1988. 

Η αρτιότητα είναι 700 τ.μ. αφού, με την 56/12-1-87 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 107 Δ' /23-

02-1987), ο οικισμός Βρίνα κατατάσσεται στην κατηγορία Αδιάφοροι Ορεινοί (Β3.1). 

Προτείνεται ο ανακαθορισμός των ορίων του οικισμού με περιορισμό της έκτασής του. 

Χρήση: Οικισμοί (ΟΙ) του άρ. 30 του νόμου 4269/2014.  

4.4.1.7 - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ  

Η Τοπική Κοινότητα Ραχών είναι παραθαλάσσια ΤΚ, με παράκτια ζώνη στη δυτική πλευρά του 

Δήμου μεταξύ της παραλίας Βώλακος και παραλίας Σαμικού. Έχει έναν οριοθετημένο οικισμό, τον 

ομώνυμο οικισμό Ράχες. Στην απογραφή του 2011 καταγράφηκαν σε αυτόν τον οικισμό 387 κατ. 
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Ο χαρακτήρας της ΤΚ είναι κατά βάση αγροτικός και, παρά τη γειτνίαση με την θάλασσα, δεν 

υπάρχει εκεί παραθεριστική κατοικία ούτε στον ευρύτερο χώρο του οικισμού ούτε στην παράκτια 

ζώνη. Η γεωργική γη φαίνεται να καλλιεργείται συστηματικά κυρίως με χαμηλές ετήσιες 

καλλιέργειες, στο σύνολο του μη οικιστικού χώρου ενώ υπάρχουν αρκετά θερμοκήπια. Στον 

αγροτικό χώρο υπάρχει επίσης μη σταβλισμένη κτηνοτροφία (σε μεγάλο βαθμό 

αιγοπροβατοτροφία), ενώ στην παράκτια περιοχή της ΤΚ και εντός της ζώνης NATURA που 

καλύπτει όλη την παραθαλάσσια περιοχή του Νομού είναι εγκατεστημένη μεγάλη κτηνοτροφική 

μονάδα στην περιοχή του Δάσους της Στροφυλιάς. 

Η ΤΚ έχει παραλία στην δυτική πλευρά με συνεχόμενη αμμουδιά στην οποία η πρόσβαση γίνεται 

από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Κάτω Σαμικού- Παραλίας αλλά και από άλλους αγροτικούς 

δρόμους (χωματόδρομους).  

Το τοπίο της ΤΚ, ιδιαίτερα στο παράκτιο τμήμα της, είναι ιδιαίτερου κάλλους και φυσικής ομορφιάς 

ενώ οι υψομετρικές διαφορές που υπάρχουν στην περιοχή της ΤΚ δημιουργούν πολλά ωραία 

σημεία θέας κυρίως από τον οικισμό προς τη θάλασσα.  

Στην ΤΚ Ραχών εντοπίζονται δασικές εκτάσεις πεύκης στο παραθαλάσσιο τμήμα στην 

περιοχή που εντάσσεται στην ζώνη NATURA 2000. 

ΡΑΧΕΣ 

Ο οικισμός Ράχες βρίσκεται σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τα Κρέστενα, κοντά στην Εθνική Οδό 

Πύργου-Κυπαρισσίας. Είναι οικισμός κυρίως μόνιμης κατοικίας. Είναι οργανικός οικισμός και η 

δόμηση ακολουθεί τους βασικούς δρόμους που τον διατρέχουν. Το όριό του είναι αρκετά 

εκτεταμένο σε σχέση με τον συνεκτικό οικιστικό χώρο του.  

Οι Ράχες οριοθετήθηκαν με την 2701/21-07-88 Απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 570Δ’/04-08-1988) στην 

οποία καθορίζονται και οι όροι δόμησης. Το διάγραμμα οριοθέτησης δημοσιεύτηκε στην 2441/4-6-

1992 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 654Δ’/07-07-1992) που ίσχυε από 04-08-1988. 

Εν συνεχεία έγινε διόρθωση και επέκταση των ορίων του οικισμού με τις 3768/90/6-12-1993 (ΦΕΚ 

1520Δ’/24-12-1993) και 847/14-03-1995 Αποφάσεις Νομάρχη (ΦΕΚ 210Δ’/06-04-1995). 

Η αρτιότητα είναι 1.000 τ.μ. αφού, με την 56/12-01-87 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 107 Δ' 

/23-02-1987), ο οικισμός Ράχες κατατάσσεται στην κατηγορία Αδιάφοροι Πεδινοί (Β3.2). 

Προτείνεται ο ανακαθορισμό; των ορίων του οικισμού με περιορισμό της έκτασής του. 

Χρήση: Οικισμοί (ΟΙ) του άρ. 30 του νόμου 4269/2014.  

4.4.1.8 - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΕΛΛΩΝ  

Η Τοπική Κοινότητα Διασέλλων είναι ΤΚ στην κεντρική ανατολική περίμετρο της Δ.Ε. Έχει ένα νέο 

οικισμό με σχέδιο πόλης, τα Διάσελλα, και τους μετεγκατεστημένους οικισμούς Διάσελλα (παλιά 

θέση Κουτσοχέρα) και Σκάλα, Παπά Χάνια και Λαδικάκι. Τα Διάσελλα είναι κτισμένα ανάμεσα σε 

δύο λόφους και απέχουν 16 χλμ. ανατολικά από τα Κρέστενα. 

ΔΙΑΣΕΛΛΑ 

Ο οικισμός Διάσελλα βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Παπαχάνια – Διάσελλα που 

διασταυρώνεται με την Επαρχιακή οδό Κρεστένων – Ανδρίτσαινας σε υψόμετρο 350 μέτρων 
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περίπου. Απέχει 16 χλμ. ανατολικά από τα Κρέστενα. Ο οικισμός είναι χτισμένος ανάμεσα σε δύο 

λόφους ενώ νότια του οικισμού διέρχεται κλάδος του ρέματος Αριά. Στην απογραφή του 2011 

καταγράφηκαν σε αυτόν τον οικισμό 533 κατ. 

Όροι Δόμησης 

Το Ρυμοτομικό Σχέδιο της περιοχής Πλατάνια Ρύκια όπου ιδρύθηκε ο οικισμός Διάσελλα εγκρίθηκε 

με την Ε17968/3098/26-05-1970 απόφαση του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και τις ΙΓ 13495/08-

12-1976, ΙΓ 1061/03-02-1977 και 6973/8-8-1983 Αποφάσεις του Νομάρχη Ηλείας. 

Το ΟΤ 33 προσδιορίζεται ως Κοινωνικό Κέντρο και προβλέπεται η ανέγερση Ναού. Στο ΟΤ 39 

προβλέπεται η ανέγερση Σχολείου, στο ΟΤ 34 τοποθετείται η κεντρική πλατεία και η χρήση 

Αστικού Πρασίνου στα ΟΤ που σημειώνονται στο σχετικό διάγραμμα. 

1. Σύστημα δομήσεως το των πτερύγων  

2. Ελάχιστο πρόσωπο οικοπέδου 15 μ. 

      »        βάθος             »         20 μ. 

      »        εμβαδόν         »        320 μ. 

3. Μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια του οικοπέδου σε ποσοστό 50% αυτού. 

Η καλυπτόμενη επιφάνεια ορίζεται ενιαία για κατοικία και βοηθητικά κτίσματα. 

(ΙΓ 3516/4-4-77 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 125 Δ' /21-4-1977). 

4. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 

5. Μέγιστο ύψος κτιρίων κατοικιών 7,50 μ. 

6. Ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα πλάγια όρια του οικοπέδου 

εφ’ όσον δεν εφάπτονται αυτού 2,50 μ.  

7. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτοτελών κτιρίων ή βοηθητικών 

εφ’ όσον δεν εφάπτονται αλλήλων 5,00 μ. 

8. Τα βοηθητικά κτίσματα αναπτύσσονται κατά μήκος του οπίσθιου ορίου του οικοπέδου. 

9. Τα κτίρια της κατοικίας θα αναπτύσσονται ελεύθερα εντός του οικοπέδου.  

Με την 386/11-02-88 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 183 Δ'/01-03-1988) οριοθετήθηκε ο 

οικισμός Διάσελλα και καθορίστηκαν όροι δόμησης. 

Η αρτιότητα είναι 700 τ.μ. αφού, με την 56/12-1-87 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 107 Δ' /23-

2-1987), ο οικισμός Διάσελλα κατατάσσεται στην κατηγορία Αδιάφοροι Ορεινοί (Β3.1). 

Οι τελευταίες ρυθμίσεις ισχύουν μόνο για την εκτός σχεδίου και εντός ορίου περιοχή. 

Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου νέου οικισμού Διασέλλων : 

 ΦΕΚ 343 Δ'/5-6-1984 Με την 1159/27-3-1984 Απόφαση του Νομάρχη Ηλείας εγκρίθηκε η 

τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου του νέου οικισμού Διασέλλων στη θέση Πλατάνια 

– Ρύκια με την οποία στο ΟΤ 33 μετατρέπεται η ρυμοτομική γραμμή σε οικοδομική 

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την κατασκευή Κοινοτικού 

κέντρου του Κοινοτικού καταστήματος και της εκκλησίας.  
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 ΦΕΚ 94Δ'/ 8-2-1988 187/25-1-1988  Απόφαση Νομάρχη Ηλείας «Τροποποίηση σχεδίου 

πόλεως οικισμού Διασέλλων  Ν. Ηλείας». 

 ΦΕΚ 288Δ'/16-5-1989 οικ.1445/25-4-1989 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας «Τροποποίηση 

σχεδίου πόλεως οικισμού Διασέλλων Ν. Ηλείας». 

Τα Διάσελλα αναφέρονται επίσης στην οικ. 3918/27-11-1990 Απόφαση του Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 

719 Δ'/24-12-1990) με την οποία καθορίστηκε όριο οικισμού σε ακτίνα 800 μ. από το κέντρο 

του, αρτιότητα 500 τ.μ. ή, κατά παρέκκλιση, με όποιο εμβαδόν είχαν τα γήπεδα στις 3-5-

1985. 

Στα Διάσελλα λοιπόν έχουμε ταυτόχρονη ισχύ 3 ορίων: του ορίου του σχεδίου, του ορίου του 

οικισμού (ΦΕΚ 183 Δ'/1-3-1988) και της ακτίνας των 800 μ. από το κέντρο του.  

Προτείνεται η ρητή κατάργηση όλων των αποφάσεων οριοθέτησης ώστε να ισχύουν μόνο 

τα προβλεπόμενα από το σχέδιο πόλης. 

Χρήση: Οικισμοί (ΟΙ) του άρ. 30 του νόμου 4269/2014.  

ΠΑΠΑ ΧΑΝΙΑ (ευρύτερη περιοχή Παππαδού) 

Ο οικισμός Παπά Χάνια βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Παπαχάνια – Διάσελλα –σε μικρό 

υψόμετρο. Απέχει 19 χλμ. ανατολικά από τα Κρέστενα. Ο οικισμός είναι χτισμένος παρόδια και 

αποτελείται αποκλειστικά από κατοικίες σε μέτρια κατάσταση που κατοικούνται σχεδόν στο 

σύνολό τους. Ο πληθυσμός του βάσει της τελευταίας απογραφής του 2011 είναι μόλις 27 κάτοικοι 

και δεν έχει κέντρο ούτε δίκτυα. Κύριο οδικό δίκτυο αποτελεί η προαναφερθείσα οδός. 

Με την ΟΙΚ. 3641/3-10-87 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 1249 Δ'/31-12-1987) οριοθετήθηκε ο 

οικισμός Παπά Χάνια και καθορίστηκαν όροι δόμησης. 

Η αρτιότητα είναι 700 τ.μ. σύμφωνα με την Απόφαση οριοθέτησης αφού, με την 56/12-1-87 

Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 107 Δ'/23-2-1987), ο οικισμός Παπά Χάνια κατατάσσεται στην 

κατηγορία Αδιάφοροι Ορεινοί (Β3.1).  

Ο οικισμός Παπά Χάνια συμπεριλαμβάνεται επίσης και στην οικ. 3918/27-11-1990 Απόφαση του 

Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 719 Δ'/24-12-1990) με την οποία έχει καθοριστεί όριο οικισμού σε ακτίνα 

800 μ. από το κέντρο του, αρτιότητα 500 τ.μ. ή, κατά παρέκκλιση, με όποιο εμβαδόν είχαν 

τα γήπεδα στις 3-5-1985. 

Ισχύουν λοιπόν εδώ 2 όρια οικισμού παρόλο που ο οικισμός έχει μεταφερθεί. 

Δεν προτείνεται κάποια αλλαγή εκτός από την κατάργηση του 2ου ορίου των 800 μ. 

Χρήση: Οικισμοί (ΟΙ) του άρ. 30 του νόμου 4269/2014.  

ΣΚΑΛΑ 

Ο οικισμός Σκάλα με απογεγραμμένο πληθυσμό 28 κατοίκων είναι οικιστική συγκέντρωση 

αμιγούς κατοικίας νοτιοανατολικά του οικισμού Παπά Χάνια. Ο οικισμός δεν παρουσιάζει 

ενδιαφέρον ενώ είναι πολύ μικρός και δεν έχει οριοθέτηση. Στην απογραφή του 2011 

καταγράφηκαν σε αυτόν τον οικισμό 32 κατ. 

Προτείνεται ενδεικτική οριοθέτηση του οικισμού. 

Χρήση: Οικισμοί (ΟΙ) του άρ. 30 του νόμου 4269/2014.  
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ΛΑΔΙΚΑΚΙ 

Προτείνεται ενδεικτική οριοθέτηση του οικισμού. Στην απογραφή του 2011 καταγράφηκαν σε 

αυτόν μόλις 12 κατ. 

Χρήση: Οικισμοί (ΟΙ) του άρ. 30 του νόμου 4269/2014.  

4.4.1.9 - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ  

Η Τοπική Κοινότητα Καλυβακίων είναι ΤΚ της βόρειας περιμέτρου του Δήμου. Έχει παραποτάμια 

ζώνη στη βόρεια πλευρά μεταξύ αυτής και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Έχει ένα νέο οικισμό με 

σχέδιο, τα Νέα Καλυβάκια, και τον παλιό οικισμό Καλυβάκια. Βρίσκεται βόρεια των Κρεστένων. Η 

ΤΚ είναι η πλησιέστερη στην Αρχαία Ολυμπία και από αυτή διέρχεται ο οδικός άξονας που συνδέει 

το Δήμο με την Αρχαία Ολυμπία. 

Ο οικισμός Νέα Καλυβάκια, κτισμένος σε πεδινή έκταση, είναι δυναμικός οικισμός στον οποίο 

μετεγκαταστάθηκαν τα Καλυβάκια μετά το σεισμό του 1965. Στην απογραφή του 2011 

καταγράφηκαν σε αυτόν τον οικισμό 403 κατ. 

ΝΕΑ ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ 

Τα Νέα Καλυβάκια βρίσκονται σε εγγύτητα με την επαρχιακή οδό Κρέστενα – Μακρίσια – Αρχαία 

Ολυμπία. Το κύριο οδικό δίκτυο διαμορφώνεται από τους δρόμους του ρυμοτομικού σχεδίου του 

οικισμού που σχηματίζουν εκτεταμένο οδικό δίκτυο.  

Τα Νέα Καλυβάκια είναι οικισμός κύριας κατοικίας με ιπποδάμειο σχέδιο. Το όριο του οικισμού 

είναι αρκετά ευρύ σε σχέση με τον συνεκτικό οικιστικό του χώρο ενώ η δόμηση εντός των ΟΤ είναι 

αραιή. Δεν έχει παραδοσιακά οικιστικά στοιχεία. Ο οικισμός λειτουργεί σαν μία πολεοδομική 

ενότητα. Στο κέντρο του υπάρχουν κυρίως χρήσεις εμπορίου τοπικής εμβέλειας, χρήσεις 

αναψυχής (καφέ μπαρ και ταβέρνα) και μεμονωμένες χρήσεις παροχής υπηρεσιών. Εκατέρωθεν 

του δημοτικού δρόμου αναπτύσσονται χρήσεις εμπορίου.  

Όροι Δόμησης 

Με την ΙΓ 6132/16-06-77 Απόφαση του Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 237 Δ'/12-07-1977) εγκρίθηκε το 

ρυμοτομικό σχέδιο και οι όροι δόμησης του οικισμού Νέα Καλυβάκια στη θέση Ματεσιώτη. Το 

σχέδιο τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις Νομάρχη 52/12-1-87 (ΦΕΚ 117 Δ'/23-02-1987) και ΙΓ 

8513/22-06-79 (ΦΕΚ 477 Δ'/13-09-1979) -σημειακή τροποποίηση στο ΟΤ 18. 

Τα Νέα Καλυβάκια αναφέρονται στις Αποφάσεις Νομάρχη 2701/21-07-88 (ΦΕΚ 570 Δ'/04-08-1988) 

και 2441/04-06-92 (ΦΕΚ 654Δ’/07-07-1992) οριοθέτησης και καθορισμού όρων δόμησης σειράς 

οικισμών, υπερισχύουν όμως οι όροι δόμησης του σχεδίου.  

Το επικρατούν μέγεθος οικοπέδου στο συνεκτικό τμήμα είναι 400 τ.μ. ενώ τα περισσότερα 

οικόπεδα έχουν διαστάσεις ~ 25Χ16 μ. 

Οι όροι δόμησης που καθορίζονται στην ΙΓ 6132/16-06-77 Απόφαση είναι: 

1. Σύστημα δομήσεως το των πτερύγων  

2. Ελάχιστο πρόσωπο οικοπέδου 16 μ. 

»        βάθος          »         25 μ. 
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»        εμβαδόν       »       400 μ. 

3. Μεγίστη καλυπτομένη επιφάνεια κυρίων και βοηθητικών κτισμάτων 50% του οικοπέδου. 

Η καλυπτόμενη επιφάνεια ορίζεται ενιαία δια κατοικίας και βοηθητικά κτίσματα. 

4. Μέγιστος αριθμός ορόφων : 2 

5. Μέγιστο ύψος κτιρίων κατοικιών : 7,50 μ. 

6. Ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα πλάγια όρια του οικοπέδου 

εφ’ όσον δεν εφάπτονται αυτού 2,50 μ.  

7. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτοτελών κτιρίων ή βοηθητικών  

εφ’ όσον δεν εφάπτονται αλλήλων 5,00 μ. 

8. Τα βοηθητικά κτίσματα θα αναπτύσσονται  

κατά μήκος του οπίσθιου ορίου του οικοπέδου. 

Δεν προτείνεται κάποια αλλαγή εκτός από την κατάργηση της οριοθέτησης. 

Χρήση: Οικισμοί (ΟΙ) του άρ. 30 του νόμου 4269/2014.  

ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ 

Τα Καλυβάκια αναφέρονται στην οικ. 3918/27-11-1990 Απόφαση (ΦΕΚ 719 Δ'/24-12-1990) με την 

οποία έχει καθοριστεί όριο οικισμού, σε ακτίνα 800 μ. από το κέντρο του, αρτιότητα 500 τ.μ. 

ή, κατά παρέκκλιση, με όποιο εμβαδόν είχαν τα γήπεδα στις 3-5-1985. 

Σύμφωνα πάντως και με την 33924/18-6-2013 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ δεν επιτρέπεται η δόμηση 

στον οικισμό εφόσον δεν έχει υπάρξει τροποποίηση της Απόφασης για τη μεταφορά του. Στην 

απογραφή του 2011 δεν καταγράφηκαν σε αυτόν τον οικισμό κάτοικοι. 

Προτείνεται η κατάργηση της οριοθέτησης των 800 μέτρων. 

4.4.1.10 - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑΣ  

Η Τοπική Κοινότητα Σκιλλουντίας είναι ΤΚ της ενδοχώρας. Έχει ένα νέον οικισμό με σχέδιο πόλης 

τη Νέα Σκιλλουντία και τον παλιό οριοθετημένο οικισμό Σκιλλουντία. Βρίσκεται 7 χλμ. ανατολικά 

των Κρεστένων. 

Ο χαρακτήρας της ΤΚ είναι κατά βάση αγροτικός και έχει υποστεί ζημιά από τις πυρκαγιές του 

2007. Η γεωργική γη φαίνεται να καλλιεργείται κυρίως με χαμηλές ετήσιες καλλιέργειες, στο 

σύνολο του μη οικιστικού χώρου, ενώ υπάρχουν και λίγα θερμοκήπια. Στην ΤΚ βρίσκεται η Νέα 

Σκιλλουντία και η Σκιλλουντία που έχει μετεγκατασταθεί στην πρώτη.  

ΝΕΑ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ 

Ο οικισμός Νέα Σκιλλουντία βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Κρέστενα – Σκιλλουντία – Φρίξα 

στη θέση Τρανό Πλάι. Είναι νέος οικισμός που έγινε για τη μεταφορά του σεισμόπληκτου ολικά 

μεταφερόμενου οικισμού της Σκιλλουντίας. Στην απογραφή του 2011 καταγράφηκαν σε αυτόν 336 

κατ. 

Κύριο οδικό δίκτυο αποτελεί η κεντρική οδός εισόδου στον οικισμό. Κέντρο του οικισμού είναι η 

κεντρική πλατεία με την εκκλησία, το σχολείο και τους δημοτικούς ξενώνες που κατασκευάστηκαν 

με χρηματοδότηση του προγράμματος LEADER II και που δεν λειτουργούν πια.  
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Ο πληθυσμός της Νέας Σκιλλουντίας ήταν 522 κάτοικοι το 2001 και από το 1981 είχε αύξηση 

113,3%. Η θεαματική αυτή αύξηση πληθυσμού στη Νέα Σκιλλουντία, οφειλόταν ασφαλώς στη 

μεγάλη μείωση πληθυσμού στη Σκιλλουντία (τον παλιό οικισμό). Το 2011 απογράφηκαν 356 

κάτοικοι (μείωση 30%). 

Η Νέα Σκιλλουντία εξυπηρετείται από το κοιμητήριο Αγίας Σωτήρος, το οποίο βρίσκεται στο δρόμο 

Σκιλλουντία – Νέα Σκιλλουντία. Έχει γήπεδο μπάσκετ και Αγροτικό Ιατρείο. Επίσης έχει 

Νηπιαγωγείο και Δημοτικό σχολείο. 

Το σχέδιο του οικισμού είναι ιπποδάμειο. Από μετρήσεις της ομάδας μελέτης, προκύπτει ότι η 

έκταση εντός ορίου οικισμού είναι 192 στρέμματα περίπου. Ο οικισμός είναι δομημένος σχεδόν 

στο σύνολό του. Κυριαρχούν οι μονώροφες οικοδομές οι οποίες επειδή είναι καινούριες σχετικά 

είναι μέτριας – καλής ποιότητας κατασκευής.  

Ο οικισμός υδρεύεται από γεωτρήσεις. Το νερό καταλήγει σε κεντρική δεξαμενή και από εκεί με 

φυσική ροή στην κατανάλωση. Στον οικισμό υπάρχει κεντρικός αγωγός αποχέτευσης απ' όπου με 

φυσική ροή τα λύματα καταλήγουν σε απορροφητικούς βόθρους. 

Όροι Δόμησης 

Το ρυμοτομικό σχέδιο της Νέας Σκιλλουντίας στη θέση Τρανό Πλάι, όπου μεταφέρθηκε ο οικισμός 

της Σκιλλουντίας, συντάχθηκε μετά την Ε 40200/7550/6-1968 Απόφαση του Υπουργού Δημοσίων 

Έργων και εγκρίθηκε με την 18108/17-09-1975 Απόφαση του Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 239 Δ'/15-

10-1975). 

Σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο, το ΟΤ 20 χαρακτηρίζεται Διοικητικό - Τοπικό - Κοινωνικό 

Κέντρο ενώ προβλέπεται και ανέγερση Ναού. Στο ΟΤ 23 προβλέπεται ανέγερση Σχολείου και στο 

ΟΤ 25 ανέγερση Παιδικού Σταθμού. 

Οι ισχύοντες όροι δόμησης είναι οι εξής: 

1. Σύστημα δομήσεως το των πτερύγων  

2. Ελάχιστο πρόσωπο οικοπέδου 16 μ. 

     »        βάθος          »        22 μ. 

     »        εμβαδόν       »      350 μ. 

3. Κάλυψη 70% (50% για κύρια κτίσματα και 20% για βοηθητικά). 

(οικ. 3903/22-09-1986 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 1120 Δ' /21-11-1986). 

4. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 

5. Μέγιστο ύψος κτιρίων κατοικιών 7,50 μ. 

6. Ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα πλάγια όρια του οικοπέδου 

εφ’ όσον δεν εφάπτονται αυτού 2,50 μ.  

7. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτοτελών κτιρίων ή βοηθητικών 

εφ’ όσον δεν εφάπτονται αλλήλων 5,00 μ. 

8. Τα βοηθητικά κτίσματα θα αναπτύσσονται 

κατά μήκος του οπίσθιου ορίου του οικοπέδου. 

9. Τα κτίρια της κατοικίας θα αναπτύσσονται ελεύθερα εντός του οικοπέδου. 
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10.  Συντελεστής Δόμησης 1 

(οικ. 3903/22-09-1986 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 1120 Δ' /21-11-1986). 

Το ρυμοτομικό σχέδιο της Νέας Σκιλλουντίας δεν ακολουθεί το έντονο ανάγλυφο της περιοχής, με 

αποτέλεσμα οι περισσότεροι δρόμοι να έχουν έντονες κλίσεις και το οδικό δίκτυο εντός του 

οικισμού να καθίσταται δυσλειτουργικό.  

Με την 3919/02-11-87 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 1205 Δ'/16-12-1987) οριοθετήθηκε ο 

οικισμός της Νέας Σκιλλουντίας και καθορίστηκαν όροι δόμησης. 

Η αρτιότητα είναι 700 τ.μ. αφού, με την 56/12-1-87 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 107 Δ' /23-

02-1987), η Νέα Σκιλλουντία είναι Αδιάφορος Ορεινός οικισμός (Β3.1). 

Οι τελευταίες ρυθμίσεις ισχύουν μόνο για  την εκτός σχεδίου και εντός ορίου περιοχή που, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, είναι πολύ μικρή έως ανύπαρκτη. 

Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου Νέας Σκιλλουντίας : 

 ΦΕΚ 1120Δ'/21-11-1986 Με την οικ. 3903/22-09-1986 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας 

«Τροποποίηση και επέκταση σχεδίου πόλεως του οικισμού Τρανό Πλάι Κοινότητας 

Σκιλλουντίας Ν. Ηλείας», τροποποιούνται τα ΟΤ1, ΟΤ2, ΟΤ2α, ΟΤ10, ΟΤ10α, ΟΤ15, 

ΟΤ15α, ΟΤ34, ΟΤ34α, ΟΤ34β, ΟΤ31β, ΟΤ31γ, ΟΤ44 και δημιουργούνται τα ΟΤ15β, 

ΟΤ46, ΟΤ31α και ορίζεται Συντελεστής Δόμησης 1. 

 ΦΕΚ 401Δ'/9-6-1988 Οικ. 1556/01-05-1988 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας «Διαμόρφωση 

Πλατείας (ανάπλαση) στο σχέδιο πόλεως Σκιλλουντίας Ολυμπίας στο ΟΤ20».  

 ΦΕΚ 379Δ'/23-7-1990 Οικ. 1910/20-06-1990 Απόφαση του Νομάρχη Ηλείας 

«Τροποποίηση σχεδίου Πόλεως Σκιλλουντίας Ν. Ηλείας (Τρανό Πλάι) χάραξη 

περιφερειακού δρόμου».  

 ΦΕΚ 478Δ'/5-9-1990 Με την 2485/30-07-1990 Απόφαση του Νομάρχη Ηλείας 

«Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Σκιλλουντίας "ΤΡΑΝΟΠΛΑΙ" Ν. Ηλείας», δημιουργούνται 

νέα οικόπεδα στα ΟΤ6, ΟΤ24γ, ΟΤ27, ΟΤ28γ, ΟΤ29β, ΟΤ35α, ΟΤ44, ΟΤ12 (σύνολο νέων 

οικοπέδων δώδεκα 12).  

Δεν προτείνεται κάποια αλλαγή. 

Χρήση: Οικισμοί (ΟΙ) του άρ. 30 του νόμου 4269/2014.  

ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ 

Ο οικισμός της Σκιλλουντίας, βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 250 μέτρων και επί της επαρχιακής 

οδού Κρέστενα – Φρίξα. Μολονότι είναι σεισμόπληκτος οικισμός ολικά μεταφερόμενος στον 

οικισμό Νέας Σκιλλουντίας, εξακολουθεί να κατοικείται (σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχει 

20 κατοίκους) και η οριοθέτησή της δεν έχει καταργηθεί.  

Με την 3919/02-11-1987 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 1205 Δ'/16-12-1987) οριοθετήθηκε ο 

οικισμός της Σκιλλουντίας και καθορίστηκαν όροι δόμησης παρόλο που ο οικισμός είναι 

σεισμόπληκτος και ολικά μεταφερόμενος στον οικισμό Νέας Σκιλλουντίας. 

Η αρτιότητα είναι 700 τ.μ. αφού, με την 56/12-01-87 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 107 Δ' /23-

02-1987), ο οικισμός Σκιλλουντία κατατάσσεται στην κατηγορία Αδιάφοροι Ορεινοί (Β3.1). 
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Σύμφωνα πάντως και με την 33924/18-06-2013 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ δεν επιτρέπεται η δόμηση 

στον οικισμό εφόσον δεν έχει υπάρξει τροποποίηση της Απόφασης για τη μεταφορά του.  

Δεν προτείνεται κάποια αλλαγή. 

4.4.1.11 - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙΟΥ  

Η Τοπική Κοινότητα Πλουτοχωρίου είναι ΤΚ της ανατολικής περιμέτρου της Δ.Ε. με παραποτάμια 

ζώνη στη βόρεια πλευρά του Δήμου μεταξύ αυτού και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.  

Ο χαρακτήρας της ΤΚ είναι κατά βάση αγροτικός και είχε ζημιές από τις πυρκαγιές του 2007. Η 

γεωργική γη της ΤΚ φαίνεται να καλλιεργείται συστηματικά κυρίως με χαμηλές ετήσιες 

καλλιέργειες, στο σύνολο του μη οικιστικού χώρου, ενώ υπάρχουν και θερμοκήπια. Στην ΤΚ 

βρίσκεται το Νέο Χωριό ή Καστράκι που είναι κτισμένο μέσα στη μικρή εύφορη κοιλάδα του Ντα-

βιλά (Αχέροντα) και το Πλουτοχώρι που έχει μετεγκατασταθεί στο πρώτο. 

ΚΑΣΤΡΑΚΙ (Νέο ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙ ή ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ) 

Το Νέο Πλουτοχώρι, Καστράκι ή Νέο Χωριό είναι νέος οικισμός στην εύφορη κοιλάδα του ποταμού 

Αλφειού που ιδρύθηκε μετά τις κατολισθήσεις του 1963 και τους σεισμούς του 1965 προκειμένου 

να μεταφερθούν εκεί οι κάτοικοι από τους οικισμούς Γραίκα, Διάσελλα, Παπαδού, Παπά Χάνια, 

Πλουτοχώρι και Σκάλα (Υ1558/11-9-69 ΚΥΑ -ΦΕΚ 189Δ'/11-10-1969). Απέχει 10 χλμ. από τα 

Κρέστενα, στην απογραφή του 2011 καταγράφηκαν σε αυτόν 250 κατ. και είναι οικισμός μόνιμης 

κατοικίας. 

Όροι Δόμησης 

Το ρυμοτομικό σχέδιο του νέου οικισμού Καστράκι εγκρίθηκε με την Ε42613/7013/26-11-1970 

απόφαση του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και φαίνεται, μαζί με τις τροποποιήσεις που είχαν 

γίνει ως τότε, στο 116/1102/20-04-1977 Σχέδιο της Υπηρεσίας Οικισμού του ΥΔΕ.   

Από το σχέδιο αυτό προβλέπεται η χρήση Διοικητικού – Εμπορικού Κέντρου και Εκκλησίας στο 

ΟΤ6, η χρήση Εκπαίδευσης στο ΟΤ17 και η χρήση Πρασίνου στα ΟΤ που σημειώνονται στο 

διάγραμμα. Τα άλλα οικοδομικά τετράγωνα προορίζονται για την ανέγερση κατοικιών.  

Οι ισχύοντες όροι δόμησης είναι οι εξής: 

1. Σύστημα δομήσεως το των πτερύγων  

2. Ελάχιστο πρόσωπο οικοπέδου 16 μ. 

     »         βάθος             »         25 μ. 

     »         εμβαδόν         »       400 μ. 

3. Μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια του οικοπέδου σε ποσοστό 50% αυτού. Η καλυπτόμενη 

επιφάνεια ορίζεται ενιαία για κατοικία και βοηθητικά κτίσματα. (ΙΓ 3516/04-04-77 Απόφαση 

Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 125 Δ' /21-04-1977). 

4. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 

5. Μέγιστο ύψος κτιρίων κατοικιών 7,50 μ. 

6. Ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα πλάγια όρια του οικοπέδου εφ’ όσον δεν 

εφάπτονται αυτού 2,50 μ.  
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7. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτοτελών κτιρίων ή βοηθητικών εφ’ όσον δεν εφάπτονται 

αλλήλων 5,00 μ. 

8. Τα βοηθητικά κτίσματα θα αναπτύσσονται κατά μήκος του οπίσθιου ορίου του οικοπέδου. 

9. Τα κτίρια της κατοικίας θα αναπτύσσονται ελεύθερα εντός του οικοπέδου τηρούμενης 

πρασιάς 3,00 μέτρων. 

Το Καστράκι αναφέρεται στην 3641/03-10-87 Απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 1249 Δ'/31-12-1987) 

«Καθορισμός ορίων, όρων δόμησης και κατηγοριοποίηση των οικισμών ΛΙΝΑΡΙΑ, ……, 

ΚΑΣΤΡΑΚΙ, …, ΠΛΑΤΙΑΝΑ ..» με καθορισμό των ορίων του με τις διατάξεις του από 24-4-1985 

Π.Δ. κάτι ωστόσο που δεν έχει νόημα εφόσον κατισχύουν οι ειδικοί όροι δόμησης του σχεδίου 

αλλά και δεν υπάρχουν ιδιοκτησίες εκτός σχεδίου και εντός του ορίου αυτού. 

Το Νέο Χωριό αναφέρεται και στις Αποφάσεις Νομάρχη 2701/21-7-88 (ΦΕΚ 570 Δ'/4-8-88) και 

2441/4-6-92 (ΦΕΚ 654Δ’/7-7-1992) οριοθέτησης και καθορισμού όρων δόμησης σειράς οικισμών, 

στη δεύτερη όμως, στην οποία δημοσιεύτηκαν τα διαγράμματα υπάρχει χάρτης οριοθέτησης του 

Πλουτοχωρίου και όχι του Νέου Χωριού. Προφανώς πρόκειται για λάθος. 

Δεν προτείνεται κάποια αλλαγή. 

Χρήση: Οικισμοί (ΟΙ) του άρ. 30 του νόμου 4269/2014.  

 

 

ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙ 

Το Πλουτοχώρι βρίσκεται στο δρόμο Νέο Πλουτοχώρι – Φρίξα. Ο οικισμός μεταφέρθηκε μετά από 

τις κατολισθήσεις του 1963 και τους σεισμούς του 1965 στον οικισμό Νέο Πλουτοχώρι. Την 

τελευταία εικοσαετία δεν κατοικείται. Ως εκ τούτου στην απογραφή του 2011 δεν καταγράφηκαν σε 

αυτόν κάτοικοι. 

Ο χάρτης οριοθέτησης του Πλουτοχωρίου δημοσιεύτηκε στην 2441/4-6-92 (ΦΕΚ 654Δ’/7-7-1992) 

Απόφαση Νομάρχη στην οποία μπήκαν τα διαγράμματα της 2701/21-7-88 (ΦΕΚ 570 Δ'/4-8-1988) 

Απόφασης. Στο κείμενο όμως και των δύο αποφάσεων αναφέρεται ως Νέο Χωριό. Αφού λοιπόν, 

κατά πάγια νομολογία, σε τέτοιες περιπτώσεις υπερισχύει το κείμενο του νομοθετήματος 

μπορούμε να δεχθούμε ότι το Πλουτοχώρι δεν είναι οριοθετημένος οικισμός. 

Σύμφωνα πάντως και με την 33924/18-6-2013 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ δεν επιτρέπεται η 

δόμηση στον οικισμό εφόσον δεν έχει υπάρξει τροποποίηση της Απόφασης για τη μεταφορά 

του.  

4.4.1.12 - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ  

Η Τοπική Κοινότητα Πλατιάνας είναι ΤΚ της νοτιοανατολικής περιμέτρου της Δ.Ε., μεταξύ αυτής 

και των Δήμων Αλιφείρας και Ζαχάρως. Έχει έναν οριοθετημένο οικισμό την Πλατιάνα που είναι 

χτισμένη σε ύψωμα με θέα προς τους οικισμούς Διάσελλα και Σκιλλουντία. Απέχει 10 χλμ. από τα 

Κρέστενα και, με 431 κατοίκους στην απογραφή του 2011, είναι ιδιαίτερα ενεργός οικισμός. 

ΠΛΑΤΙΑΝΑ 
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Η Πλατιάνα βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Κρέστενα – Ανδρίτσαινα. σε απόσταση 16 χλμ. 

νοτιοανατολικά των  Κρεστένων και έχει 603 κατοίκους. 

Στην Πλατιάνα υπάρχει έντονο πρόβλημα ευστάθειας του οικισμού που έγινε προσπάθεια να 

αντιμετωπισθεί, αλλά το έργο δεν ολοκληρώθηκε λόγω της μη πληρωμής του αναδόχου. Ανάλογο 

πρόβλημα σε μικρότερη κλίμακα αντιμετωπίζεται και στην ευρύτερη περιοχή Φρίξας. 

Όροι Δόμησης 

Με την 3641/3-10-87 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 1249 Δ'/31-12-1987) «Καθορισμός ορίων, 

όρων δόμησης και κατηγοριοποίηση των οικισμών ΛΙΝΑΡΙΑ,…, ΚΑΣΤΡΑΚΙ,…, ΠΛΑΤΙΑΝΑ ..» 

οριοθετήθηκε η Πλατιάνα και καθορίστηκαν οι όροι δόμησης.   

Η αρτιότητα είναι 700 τ.μ. αφού, από την 56/12-1-87 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 107 Δ' 

/23-2-1987), η Πλατιάνα κατατάσσεται στην κατηγορία Αδιάφοροι Ορεινοί οικισμοί (Β3.1).  

Η Πλατιάνα αναφέρεται και στην οικ. 3918/27-11-1990 Απόφαση του Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 719 

Δ'/24-12-1990) με την οποία καθορίστηκε όριο οικισμού σε ακτίνα 800 μ. από το κέντρο του, 

αρτιότητα 500 τ.μ ή, κατά παρέκκλιση, με όποιο εμβαδόν είχαν τα γήπεδα στις 3-5-1985. 

Ισχύουν λοιπόν εδώ 2 όρια οικισμού. 

Η δόμηση περιορίζεται σε δύο ορόφους. Η οριοθέτηση της Πλατιάνας περιλαμβάνει τρεις θύλακες 

που δεν συνιστούν ενιαία χωρική ενότητα. Ο κυρίως οικισμός (183 στρ.) είναι ο μεγαλύτερος από 

τους τρεις θύλακες, βρίσκεται νοτιότερα από όλους και περιλαμβάνει τον οικισμό της Πλατιάνας.  

Οι υπόλοιποι 2 θύλακες, που βρίσκονται βορειοανατολικά (82 στρ.) και βορειοδυτικά του οικισμού 

(19 στρ.), παρουσιάζουν ελάχιστη οικιστική ανάπτυξη η οποία αποτελείται από 6 και 2 κατοικίες 

αντίστοιχα.  

Δεν προτείνεται κάποια αλλαγή εκτός από την κατάργηση του 2ου ορίου των 800 μ. 

Χρήση: Οικισμοί (ΟΙ) του άρ. 30 του νόμου 4269/2014.  

4.4.1.13 - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠΗΤΗΣ  

Η Τοπική Κοινότητα Τρυπητής είναι Τ.Κ. της ανατολικής περιμέτρου της Δ.Ε.  Έχει έναν ενεργό 

οικισμό την Τρυπητή.  Βρίσκεται ανατολικά των Κρεστένων. Η Τρυπητή βρίσκεται σε εγγύτητα με 

τον ιστορικό οικισμό της Ανδρίτσαινας και το Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα στη γειτονική Δ.Ε. Η 

Τ.Κ. Τρυπητής έχει πολλές φυσικές ομορφιές 

ΤΡΥΠΗΤΗ 

Η Τρυπητή είναι το ανατολικότερο και πιο απομακρυσμένο χωριό της Δ.Ε. Σκιλλούντος. Απέχει 20 

χλμ. από τα Κρέστενα και έχει 575 κατοίκους. Η πρόσβαση στον οικισμό γίνεται από τη επαρχιακή 

οδό Κρέστενα – Ανδρίτσαινα και, μετά την Πλατιάνα, από τον κλάδο του δημοτικού δικτύου που 

οδηγεί στον οικισμό. Κύριο οδικό δίκτυο είναι το δημοτικό δίκτυο που διασχίζει εγκάρσια τον 

οικισμό. Στην απογραφή του 2011 καταγράφηκαν σε αυτόν τον οικισμό 217 κατ. 

Ο πληθυσμός απασχολείται βασικά στον πρωτογενή τομέα και κυρίως στην καλλιέργεια 

ελαιόδεντρων. Από τις πυρκαγιές του 2007 επλήγησαν πολλές εκτάσεις καλλιεργειών. Ωστόσο η 

σημερινή εικόνα της περιοχής είναι ενθαρρυντική καθώς, κατά την επιτόπια έρευνα της ομάδας 

μελέτης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν πολλές νέες καλλιέργειες με καινούργια ελαιόδεντρα.  
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Όροι Δόμησης  

Ο οικισμός Τρυπητής δεν έχει ειδικό σχέδιο οριοθέτησης με Απόφαση Νομάρχη. 

Όμως αναφέρεται στην 3918/27-11-90 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 719 Δ'/24-12-1990) με 

την οποία καθορίστηκε όριο οικισμού σε ακτίνα 800 μ. από το κέντρο του, αρτιότητα 500 τ.μ. 

ή, κατά παρέκκλιση, με όποιο εμβαδόν είχαν τα γήπεδα στις 3-5-1985 και οι λοιποί όροι 

δόμησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το από 24-4-85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/03-05-1985), 

όπως έχει τροποποιηθεί με από 14-02-87 το Π.Δ. (ΦΕΚ 133 Δ'/23-02-87).   

Προτείνεται οριοθέτηση του οικισμού και κατάργηση του ορίου των 800 μ. 

Χρήση: Οικισμοί (ΟΙ) του άρ. 30 του νόμου 4269/2014.  

ΛΕΚΑΝΗ 

Προτάθηκε να εξεταστεί η δυνατότητα οριοθέτησης μαζί με την Τρυπητή. Η γνώμη του 

μελετητή είναι να μην οριοθετηθεί. 

Χρήση: Οικισμοί (ΟΙ) του άρ. 30 του νόμου 4269/2014.  

4.4.1.14 - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΙΞΑΣ  

Η Τοπική Κοινότητα Φρίξας είναι ΤΚ της βορειοανατολικής περιμέτρου της Δ.Ε. Έχει έναν 

οριοθετημένο οικισμό τη Φρίξα με δύο θύλακες, τη Φρίξα και το Ανεμοχωράκι. Βρίσκεται βόρεια 

και ανατολικά των Κρεστένων. 

Ο χαρακτήρας της ΤΚ είναι κατά βάση αγροτικός, και έχει υποστεί ζημιά από τις πυρκαγιές του 

2007. Η γεωργική γη φαίνεται να καλλιεργείται εν μέρει κυρίως στην παραποτάμια ζώνη.  

Η ΤΚ έχει περιορισμένο οδικό δίκτυο ενώ στα όριά της βρίσκεται μονάδα μεταποίησης και 

συσκευασίας αιθέριων ελαίων και μία παιδική κατασκήνωση. 

ΦΡΙΞΑ  

Ο οικισμός της Φρίξας απέχει 15 χλμ. από τα Κρέστενα και έχει 319 κατοίκους και το Ανεμοχωράκι 

213. Η Φρίξα αποτελείται από δύο γειτονιές το «Τουρνεσιάρι» (Τουρκική λέξη) ή Ανεμοχωράκι και 

την κυρίως «Φρίξα». Η πρόσβαση στον οικισμό γίνεται μέσω του άξονα Κρέστενα – Νέο Χωριό. 

Είναι γνωστό το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει λόγω κατολισθήσεων και καθίζησης του 

εδάφους που έγιναν το 1999 και μελετάται η μεταφορά της σε επέκταση του Σχεδίου Πόλεως 

Κρεστένων. Στην απογραφή του 2011 καταγράφηκαν σε Φρίξα και Ανεμοχωράκι συνολικά 370 

κατ. 

Η Φρίξα έχει πληγεί από τις πυρκαγιές του 2007. Ο πληθυσμός απασχολείται κυρίως στον 

πρωτογενή τομέα. Από τις πυρκαγιές καταστράφηκαν πολλές καλλιέργειες ωστόσο η σημερινή 

εικόνα της περιοχής είναι ενθαρρυντική, καθώς κατά την επιτόπια έρευνα της ομάδας μελέτης 

διαπιστώθηκε πως υπάρχουν και νέες καλλιέργειες. 

Το οικιστικό απόθεμα είναι παλιό με κτίρια διώροφα κυρίως από μπετόν και επικάλυψη με πλάκα. 

Ο οικισμός δεν παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον.  

Η Φρίξα είναι οικισμός μόνιμης κατοικίας. Ο οικισμός είναι οργανικός και η δόμηση ακολουθεί τον 

κεντρικό δρόμο που διατρέχει τον οικισμό. Ο οικισμός λειτουργεί σε δύο γειτονιές, η μία είναι η 
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Φρίξα και η άλλη η γειτονιά Τουρνεσιάρι (ή Ανεμοχωράκι). Στο κέντρο του οικισμού, 

καταγράφονται λιγοστές χρήσεις εμπορίου τοπικής εμβέλειας και κάποιες χρήσεις αναψυχής (καφέ 

μπαρ και καφενείο). Παραγωγικές δραστηριότητες, πέρα από το κέντρο του οικισμού 

αναπτύσσονται περιμετρικά του οικισμού όπου κυριαρχεί η αποθήκευση και υπάρχει μία μονάδα 

μεταποίησης αιθέριων ελαίων.  

Όροι Δόμησης  

Ο οικισμός Φρίξα είναι οριοθετημένος. Η οριοθέτηση και οι όροι δόμησης του οικισμού 

καθορίζονται από την 386/11-2-88 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 183 Δ'/1-3-1988). 

Η αρτιότητα είναι 700 τ.μ. αφού, από την 56/12-1-87 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 107 Δ'/23-

2-1987), η Φρίξα κατατάσσεται στην κατηγορία Αδιάφοροι Ορεινοί οικισμοί (Β3.1).  

Οι όροι δόμησης για τα εντός του ορίου οικισμού γήπεδα ορίζονται από το από 24-4-85 Π.Δ. (ΦΕΚ 

181 Δ'/3-5-1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-2-87 ΠΔ (ΦΕΚ 133Δ'/23-2-1987). 

Όμως με την οικ. 3918/27-11-90 Απόφαση του Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 719 Δ'/24-12-1990), 

«Καθορισμός ορίων και όρων δόμησης οικισμών μέχρι 2.000 κατ. του Ν. Ηλείας που έχουν 

χαρακτηριστεί στάσιμοι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 7687/83 απόφαση Νομάρχη Ηλείας» στη 

Φρίξα έχει καθοριστεί και δεύτερο όριο οικισμού, σε ακτίνα 800 μ. από το κέντρο του, 

αρτιότητα 500 τ.μ. ή, κατά παρέκκλιση, με όποιο εμβαδόν είχαν τα γήπεδα στις 3-5-1985. 

Ισχύουν λοιπόν και εδώ 2 όρια οικισμού παρόλο που ο οικισμός είναι υπό μεταφορά. 

Δεν προτείνετια κάποια αλλαγή. 

Χρήση: Οικισμοί (ΟΙ) του άρ. 30 του νόμου 4269/2014.  

4.4.1.15 - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΙΚΑ  

Η Τοπική Κοινότητα Γραίκα είναι Τ.Κ. στη νότια περίμετρο του Δήμου. Έχει έναν ενεργό 

οριοθετημένο οικισμό τον ομώνυμο οικισμό. Η Τοπική Κοινότητα Γραίκα βρίσκεται στις βόρειες 

παρυφές του όρους Λάπιθας και απέχει 10 χλμ. από τα Κρέστενα στα νοτιοδυτικά. 

ΓΡΑΙΚΑΣ 

Ο οικισμός Γραίκα βρίσκεται επί της Κοινοτικής οδού Γραίκα που διασταυρώνεται με την 

επαρχιακή οδό Κρέστενα – Ανδρίτσαινα, σε υψόμετρο 350μ. Κύριο οδικό δίκτυο αποτελεί η 

κοινοτική οδός η οποία δεν είναι σε καλή κατάσταση, ειδικά στο σημείο εισόδου στον οικισμό. 

Βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Λάπιθας σε ένα κατάφυτο τοπίο. Απέχει 10 χλμ. από τα 

Κρέστενα. Στην απογραφή του 2011 καταγράφηκαν σε αυτόν τον οικισμό 313 κατ. 

Όροι Δόμησης  

Ο οικισμός του Γραίκα είναι προϋφιστάμενος του 1923.  

Με την 3357/86/29-5-87 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 886 Δ'/15-9-1987) οριοθετήθηκε ο 

οικισμός του Γραίκα και καθορίστηκαν οι όροι δόμησης. Το όριο του οικισμού είναι ευρύ 

σχετικά με την υφιστάμενη δόμηση και σχηματίζει δύο θύλακες, τον δυτικό και τον ανατολικό. 
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Η αρτιότητα είναι 700 τ.μ. σύμφωνα με την Απόφαση οριοθέτησης αφού, με την 56/12-1-87 

Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 107 Δ'/23-2-1987), ο οικισμός του Γραίκα κατατάσσεται στην 

κατηγορία Αδιάφοροι Ορεινοί (Β3.1).  

Οι όροι δόμησης για τα εντός του ορίου οικισμού γήπεδα ορίζονται από το από 24-4-85 Π.Δ. (ΦΕΚ 

181 Δ'/3-5-1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-2-87 ΠΔ (ΦΕΚ 133Δ'/23-2-1987). 

Όμως με την οικ. 3918/27-11-90 Απόφαση του Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 719 Δ'/24-12-1990) 

«Καθορισμός ορίων και όρων δόμησης οικισμών μέχρι 2.000 κατ. του Ν. Ηλείας που έχουν 

χαρακτηριστεί στάσιμοι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 7687/83 απόφαση Νομάρχη Ηλείας» στο 

Γραίκα έχει καθοριστεί και δεύτερο όριο οικισμού σε ακτίνα 800 μ. από το κέντρο του, 

αρτιότητα 500 τ.μ. ή, κατά παρέκκλιση, με όποιο εμβαδόν είχαν τα γήπεδα στις 3-5-1985. 

Ισχύουν λοιπόν και εδώ 2 όρια οικισμού. 

Δεν προτείνεται κάποια αλλαγή εκτός από την κατάργηση του 2ου ορίου των 800 μ. 

Χρήση: Οικισμοί (ΟΙ) του άρ. 30 του νόμου 4269/2014.  

4.4.1.16 - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΥΛΛΟΥ  

Η Τοπική Κοινότητα Γρύλλου βρίσκεται στην κεντρική περιοχή της Δ.Ε. Έχει έναν ενεργό οικισμό 

τον ομώνυμο οικισμό Γρύλλου που έχει δύο γειτονιές. Απέχει 4 χλμ. από τα Κρέστενα. 

ΓΡΥΛΛΟΣ 

Σύμφωνα με τις απογραφές της ΕΛΣΤΑΤ ο πληθυσμός του οικισμού την τελευταία 20ετία φθίνει. 

Στην απογραφή του 2011 καταγράφηκαν σε αυτόν τον οικισμό 206 κατ. Το οικιστικό απόθεμα είναι 

παλαιό από πέτρινα σπίτια ωστόσο ο οικισμός δεν παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον.  

Ο Γρύλλος και το Χάνι Γρύλλου, εξυπηρετούνται από το κοιμητήριο Γρύλλου, που βρίσκεται 

ανατολικά του οικισμού Γρύλλου και σε κοντινή απόσταση από αυτόν. Ο Γρύλλος έχει Δημοτικό 

σχολείο που δεν λειτουργεί. Επίσης υπάρχει Αγροτικό ιατρείο. 

Ο Γρύλλος είναι οικισμός που αποτελείται από δύο θύλακες. Το νεότερο Χάνι Γρύλλου ή αλλιώς 

«Κάτω Χωριό» επί της επαρχιακής οδού Κρεστένων – Ανδρίτσαινας και τον Γρύλλο ή αλλιώς το 

«Πάνω Χωριό» λίγο ψηλότερα. Το Χάνι Γρύλλου βρίσκεται 7 χλμ. περίπου νοτιοανατολικά των 

Κρεστένων. Κανένας από τους δύο οικισμούς δεν είναι οριοθετημένος. 

Ο Γρύλλος δεν έχει ειδικό σχέδιο οριοθέτησης με Απόφαση Νομάρχη. 

Όμως αναφέρεται στην 3918/27-11-90 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 719 Δ'/24-12-1990) με 

την οποία καθορίστηκε όριο οικισμού σε ακτίνα 800 μ. από το κέντρο του, αρτιότητα 500 τ.μ. 

ή, κατά παρέκκλιση, με όποιο εμβαδόν είχαν τα γήπεδα στις 3-5-1985 και οι λοιποί όροι 

δόμησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το από 24-4-85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3-5-1985), όπως 

έχει τροποποιηθεί με από 14-2-87 το Π.Δ. (ΦΕΚ 133 Δ'/23-2-87).   

Προτείνεται οριοθέτηση του οικισμού και κατάργηση του ορίου των 800 μ.. 

Χρήση: Οικισμοί (ΟΙ) του άρ. 30 του νόμου 4269/2014.  

ΧΑΝΙ ΓΡΥΛΛΟΥ  
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Το Χάνι Γρύλλου βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Κρεστένων – Ανδρίτσαινας που διασχίζει 

κατά μήκος τον οικισμό και αποτελεί κύριο τοπικό και υπερτοπικό οδικό δίκτυο. Στην απογραφή 

του 2011 καταγράφηκαν σε αυτόν τον οικισμό 88 κατ.  

Προτείνεται οριοθέτηση του οικισμού σαν τμήμα του ορίου του Γρύλλου.  

Χρήση: Οικισμοί (ΟΙ) του άρ. 30 του νόμου 4269/2014.  

4.4.2 -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ – ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα κατά την τριακονταετή προσπάθεια ορθολογικού χωρικού 

σχεδιασμού στη χώρα μας είναι αυτό των Προγραμματικών Μεγεθών. Πρόκειται ουσιαστικά για 

απομεινάρι που προέρχεται και έχει κληροδοτηθεί από την ΕΠΑ '82-84 οπότε έγινε προσπάθεια 

να προσδιοριστούν οι ανάγκες οικιστικών επεκτάσεων εκείνης της εποχής με βάση ορθολογικά 

μαθηματικά μοντέλα. Πολύ γρήγορα φάνηκε ότι κάτι τέτοιο οδηγούσε σε παραλογισμούς αλλά και 

ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με το βασικό αίτημα που είχε τεθεί τότε και που ήταν η "ένταξη σε 

σχέδιο" εκτεταμένων περιοχών αυθαιρέτων. Το αποτέλεσμα ήταν να εγκαταλειφθούν γρήγορα τα 

μαθηματικά μοντέλα εισαγωγής που είχαν υιοθετηθεί αρχικά και να αντικατασταθούν από ένα πιο 

απλοποιημένο σχήμα υπολογισμού των αναγκών επέκτασης που όμως συνέχισε να βασίζεται στα 

πληθυσμιακά μεγέθη και τις συνακόλουθες ανάγκες "κοινωνικής υποδομής". Για να αντιμετωπιστεί 

η ανακολουθία των συμπερασμάτων τέτοιων προσεγγίσεων με τις πραγματικές ανάγκες και την 

κοινή λογική βρέθηκε ο μαγικός όρος "συντελεστής κορεσμού" που χρησιμοποιούμενος κατά 

βούληση έδινε τελικά τα επιθυμητά αποτελέσματα.   

Και όλα αυτά μόνον για τις ανάγκες οικιστικών επεκτάσεων των παλιού τύπου ΓΠΣ. Όταν τώρα το 

ΓΠΣ νέου τύπου εξετάζει πληθώρα άλλων παραμέτρων και ζητημάτων που αφορούν το χωρικό 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη στο σύνολο της έκτασης της Δ.Ε. υποθέτουμε ότι κανονικά θα έπρεπε 

τα προγραμματικά μεγέθη να επεκτείνονται και σε άλλα σημαντικά ζητήματα. Έτσι το πρόβλημα 

γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο και η αδυναμία ορθολογικής προσέγγισης των πραγματικών 

αναγκών με τη βοήθεια "προγραμματικών μεγεθών" ακόμα μεγαλύτερη. 

Σχετικά με τις ανάγκες (κυρίως σε κοινωνική υποδομή) και τη σχέση τους με τα αντίστοιχα 

προγραμματικά μεγέθη (πληθυσμιακά κυρίως) η γενική παρατήρηση της μελέτης ΓΠΣ είναι ότι στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι ανάγκες αυτές υπερκαλύπτονται από τις ήδη υφιστάμενες υποδομές 

ενώ σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις είναι τόσο μικρές ώστε να μη δικαιολογούν νέες μονάδες4. 

Κατά την εκτίμησή τους, προτάσεις για νέες τέτοιες υποδομές πρέπει να γίνονται, και να 

λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις με βάση άλλα κριτήρια και όχι ποσοτικές εκτιμήσεις που συχνά 

δεν είναι και σωστές. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη ΓΠΣ, θεωρείται άστοχη η προσπάθεια ποσοτικού 

προσδιορισμού με μαθηματική και ορθολογική μέθοδο της αναγκαίας επέκτασης για τους 

περισσότερους ελληνικούς οικισμούς καθώς με την έκρηξη της οικοδομικής δραστηριότητας τις 

τελευταίες δεκαετίες, την κερδοσκοπία στη γη, την αυθαίρετη και ευκαιριακή δόμηση έχει 

δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένα μεγάλο οικιστικό απόθεμα, δυσανάλογο με τις ορθολογικές 

ανάγκες. Από την άλλη πλευρά, οι ιδιομορφίες στο ιδιοκτησιακό καθεστώς δημιουργούν ένα 

 

4  Στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Πρότασης της μελέτης του ΓΠΣ του Δήμου Σκιλλούντος προσδιορίστηκαν τα βασικά 

προγραμματικά μεγέθη για την περιοχή μελέτης (βλ. επόμενο κεφάλαιο παρούσας μελέτης). 
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μεγάλο απόθεμα σχολαζουσών γαιών (ιδιοκτησίες ανεκμετάλλευτες στις οικιστικές περιοχές). Έτσι, 

για τον προσδιορισμό των αναγκών επέκτασης κάθε οικισμού σήμερα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη κυρίως άλλες παράμετροι. 

Έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα στις περισσότερες ανάλογες μελέτες ότι δεν προκύπτουν ανάγκες 

επέκτασης από τον υπολογισμό που γίνεται με βάση τις προδιαγραφές που έχουν δοθεί. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις η αναγκαία συνολική επιφάνεια του οικισμού που υπολογίζεται είναι 

πολύ μικρότερη από την ήδη δομημένη επιφάνεια.  

Για όλους αυτούς τους λόγους, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της οριστικής πρότασης του νέου ΓΠΣ 

του Δήμου εκτιμάται, από την αρχή και σε όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης, ότι δεν προκύπτει 

καμία ανάγκη οικιστικών επεκτάσεων βάσει των προβλεπομένων προγραμματικών μεγεθών. Αυτή 

τους η θέση/εκτίμηση έγινε δεκτή από την αναθέτουσα αρχή και έτσι οι ελάχιστες μικρές 

επεκτάσεις που προτείνονται γίνονται μόνον για την εξομάλυνση των ορίων των οικισμών. 

Με βάση τη σχετική ανάλυση (Κεφ. Α4) στο Α΄ Στάδιο της μελέτης του ΓΠΣ, σε αρκετές 

περιπτώσεις τα ήδη θεσμοθετημένα όρια των οικισμών καλύπτουν πολύ εκτεταμένη περιοχή σε 

σχέση με τις πραγματικές ανάγκες. Ως εκ τούτου θα φαινόταν λογικό να προταθεί η αλλαγή των 

ορίων αυτών με περιορισμό τους στις περιοχές που πράγματι δομούνται. Ωστόσο, στις 

περισσότερες περιπτώσεις κάτι τέτοιο δεν έγινε κι αυτό για δύο λόγους. Αφενός επειδή η 

διατήρηση των εκτεταμένων αυτών ορίων δεν δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα και δεν θα ήταν 

σκόπιμο να εμποδιστούν οι ενδιαφερόμενοι στις σπάνιες περιπτώσεις που κάποιοι θα ήθελαν να 

οικοδομήσουν σε αυτές τις περιοχές. Αφετέρου δε επειδή, λόγω των περιορισμένων θεσμικών 

δυνατοτήτων του Γ.Π.Σ. η διαδικασία για τον ανακαθορισμό των ορίων των οικισμών δεν είναι 

απλή. Το πρόβλημα αυτό λοιπόν θα επανεξεταστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης 

Τ.Χ.Σ. της Δ.Ε. με τις διατάξεις του νέου νόμου 4269/2014. 

Στην προκειμένη περίπτωσή ένας ακόμα σοβαρότατος λόγος που συνηγορεί στην παραπάνω 

προσέγγιση είναι η σοβαρότατη δημογραφική κάμψη που καταγράφηκε στην περιοχή με την 

τελευταία απογραφή του 2011 (μείωση του πληθυσμού έως και 60% σε κάποιες περιπτώσεις). 

Αφού λοιπόν διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν ανάγκες οικιστικών επεκτάσεων και αύξησης της 

κοινωνικής υποδομής με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2001 (15.900 κάτ. στη Δ.Ε. 5.800 

στα Κρέστενα και 11.200 στην ευρύτερη περιοχή τους) αυτό ισχύει κατά μείζονα λόγο σήμερα με 

βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2011: (~10.300 κάτ. στη Δ.Ε. ~2.350 στα Κρέστενα και 

~7.150 στην ευρύτερη περιοχή τους). 

Επισημαίνεται ότι η σοβαρή πληθυσμιακή κάμψη που καταγράφηκε από την απογραφή του 2011 

οφειλόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό στις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή το 

2007, προκαλώντας πολύ μεγάλες ζημιές στο παραγωγικό δυναμικό, και στην πανελλήνια 

οικονομική κρίση που ακολούθησε το 2010. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η δημογραφική εικόνα δεν θα 

πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη (ήδη έχει αρχίσει η ανάκαμψη) αλλά είναι αναγκαίο να λαμβάνεται  
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Κεφάλαιο 5 - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

5.1 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ – 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των δεδομένων για την περιοχή μελέτης του Δήμου Σκιλλούντος, 

από τη μελέτη ΓΠΣ, έγινε μια συνθετική εκτίμηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης της 

υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή του Δήμου, με σκοπό την επισήμανση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων - προοπτικών αλλά και αδυναμιών - κινδύνων που επηρεάζουν την χωρική 

ανάπτυξη του Δήμου και κατ’ επέκταση τις ενδογενείς αναπτυξιακές τους δυνατότητες.  

5.1.1 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Η αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου σχετικά με την χωροταξική της ένταξη στον ευρύτερο 

Ελλαδικό χώρο συνοψίζεται σε κάποια ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγονται: 

 Η θέση του Δήμου στο νοτιοδυτικό και σήμερα σχετικά αποκομμένο τμήμα της 

Περιφέρειας, επί των νέων άξονων ανάπτυξης της Ιόνιας και Ολύμπιας Οδού με την 

Βόρεια και την υπόλοιπη Ελλάδας, προοπτική που θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας 

και συγκέντρωσης και θα προσελκύσει επενδύσεις και πληθυσμό στην περιοχή.  

 Η γειτνίαση με τον Δήμο Πύργου και η ένταση που παρατηρείται εκεί στους τομείς του 

εμπορίου, της μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών. Καθώς και η αστική μάζα 

του αστικού κέντρου του Πύργου, η πολιτιστική ιστορία και η πλούσια πολιτιστική υποδομή 

της ευρύτερης περιοχής. 

 Η τουριστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται με την μορφή ημερησίας επίσκεψης 

λουομένων στην παραλία του Δήμου και η ύπαρξη δυνατότητας ανάπτυξης εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων λόγω του ενδιαφέροντος φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή και του 

πλούσιου πολιτιστικού υποβάθρου, (μπορούν να δικτυώσουν κι άλλες τουριστικές 

δραστηριότητες 

 Η ανεπτυγμένη επιχειρηματικότητα από ευρωπαϊκά προγράμματα (Κατασκηνώσεις, 

επιχειρήσεις αιθέριων ελαίων κ.α.) 

 Το αξιόλογο φυσικό περιβάλλον το πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο (Αλφειός και λοιπά 

ρέματα) δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης φυσιολατρικών δραστηριοτήτων, 

οικοτουρισμού, αγροτικής ανάπτυξης κ.α 

 Η ανεπτυγμένη γεωργία και κτηνοτροφία και η παράδοση για την απασχόληση του 

πληθυσμού με δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα. 

 Το πλούσιο παραποτάμιο περιβάλλον του Αλφειού. 

 Το διάσπαρτο οικιστικό δίκτυο και οι πολλοί δυναμικοί οικισμοί του Δήμου 

 Το σημαντικό αρχιτεκτονικό απόθεμα που δημιουργείται από τους εγκαταλελειμμένους 

κατολισθέντες οικισμούς του Δήμου. 

 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Σ.Μ.Π.Ε.: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ (ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ)          94 

Ορισμένα χαρακτηριστικά προβλήματα χωρικής ανάπτυξης του Δήμου Σκιλλουντίας είναι: 

 Οι υπάρχουσες σήμερα ελλείψεις και ανεπάρκειες του οδικού δικτύου με διαπεριφερειακό 

χαρακτήρα, η καθυστέρηση εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου και οι ελλείψεις 

σε σύγχρονες υποδομές υπηρεσιών προς την αγροτική παραγωγή και το εμπόριο, 

(ευρυζωνικά δίκτυα, επικοινωνιακά συστήματα κ.α.) 

 Η παρουσία προβλημάτων εγκατάλειψης της αγροτικής γης και κυρίως στις περιοχές όπου 

έχουν καταστραφεί από τις πυρκαγιές του 2007.  

 Η ελλιπής ανάδειξη των στοιχείων του πλούσιου φυσικού  και πολιτιστικού περιβάλλοντος  

 Ο περιορισμένος βαθμός ανάπτυξης οργανωμένων τουριστικών υπηρεσιών προς τους 

καταναλωτές με άξονα τον θαλάσσιο τουρισμό και  κυρίως την αυθημερόν επίσκεψη στις 

παραλίες του Δήμου αλλά και τις εναλλακτικές δραστηριότητες της ενδοχώρας, ενισχυμένο 

με δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού και την παροχή υπηρεσιών στήριξης στο 

διερχόμενο πολιτισμικό κι οικολογικό τουρισμό προς Αρχαία Ολυμπία, Καϊάφα, Ναο Επ. 

Απόλλωνα κλπ. 

 Η μη λειτουργία ακόμα εκσυγχρονισμένων τεχνικών υποδομών όπως Μονάδων 

Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων για το σύνολο του Νομού και η έλλειψη σταθμών 

μεταφόρτωσης για την εξυπηρέτηση του συνόλου των αναγκών του Νομού. 

5.1.2  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ  

Οι ενδογενείς αναπτυξιακές δυνατότητες, σχετίζονται με την δυνατότητα που έχει ο Δήμος 

Σκιλλούντος να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες ανάπτυξης που δίδονται από το εξωγενές περιβάλλον 

του Δήμου.  

Σε σχέση με την πληθυσμιακή δυναμική που παρουσιάζει η ΔΕ, παρατηρούνται τα εξής: 

Οι οικισμοί της ΔΚ Κρεστένων παρουσιάζουν πληθυσμιακή αύξηση από 3.539 κατοίκους το 

1981 σε 5.783 κατοίκους το 2001, με πληθυσμιακή μεταβολή την περίοδο 1981-2001 63,40%. 

Ωστόσο κατά την τελευταία 10ετία 2001 – 2011 καταγράφηκε ραγδαία απομείωση κατά ~60% 

(πληθυσμός απογραφής 2011: 2.353 κατ.). 

Το ίδιο φαινόμενο ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους οικισμούς της ΔΕ, ακόμα και για αυτούς 

που την 20ετία 1981-2001 εμφάνισαν πολύ θετικές μεταβολές όσον αφορά στην πληθυσμιακή 

τους εξέλιξη (π.χ. Καλλίκωμο. Βρίνα, Διάσελλα, Πλατιάνα, Τρυπητή, Ν. Σκιλλουντία, Νέο Χωριό). 

Στην πραγματικότητα όλοι οι οικισμοί της ΔΕ κατά την 10ετία 2001-2011 απομείωσαν τον 

πληθυσμό τους σε ποσοστά που κυμαίνονται από -1% (περίπτωση οικισμού Βρίνας) έως -67% 

(περίπτωση οικισμού Μοσχούλας). 

Οι παραπάνω μεταβολές είναι σημαντικές διότι αποτελούν έναν από τους κρισιμότερους 

παράγοντες του σχεδιασμού των προτάσεων του ΓΠΣ.  

Σύμφωνα με την ανάλυση της ηλικιακής σύνθεσης του Δ.Δ. Κρεστένων, οι μικρές και νεανικές 

ηλικίες 0-29 ετών κατέχουν σημαντικά ποσοστά επί του συνόλου έναντι του πληθυσμού 30-54 

ετών, γεγονός πολύ θετικό, καθώς συνεπάγεται την ύπαρξη νεανικού πληθυσμού στην περιοχή.  

Σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού και σύμφωνα με την απογραφή του έτους 

2001, ο Δήμος Σκιλλούντος κινείται σε δυσμενέστερο επίπεδο συγκρινόμενος με ανώτερα χωρικά 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Σ.Μ.Π.Ε.: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ (ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ)          95 

επίπεδα. Συγκεκριμένα, ενώ κατέχει το μικρότερο ποσοστό αναλφάβητων και το μεγαλύτερο 

ποσοστό αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από αυτό του Νομού, παράλληλα έχει και  το 

μικρότερο ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 5,56%.   

Η κατανομή της απασχόλησης διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό στα Δημοτικά Διαμερίσματα 

του Δήμου Σκιλλούντος. Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Διαμέρισμα με το μεγαλύτερο ποσοστό 

απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα είναι το Δ.Δ. Καλλικώμου και το Δημοτικό Διαμέρισμα με 

το μικρότερο ποσοστό απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα είναι το Δ.Δ. Κρεστένων. Παρόλα 

αυτά, η εικόνα που διαμορφώνεται για το σύνολο του Δήμου, είναι ότι  οι περισσότεροι κάτοικοι 

του ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα.  

Η καλλιεργούμενη έκταση στον Δήμο, ανάγεται σε 124.000 στρέμματα περίπου, από τα 195.000 

στρέμματα που καταλαμβάνει ο Δήμος συνολικά, δηλαδή η καλλιεργούμενη έκταση του Δήμου 

αποτελεί το 63,5% της συνολικής του έκτασης.  

Στο σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων, οι επικρατούσες καλλιέργειες είναι οι δενδρώδεις, οι 

οποίες και καταλαμβάνουν το 67,4% της καλλιεργούμενης έκτασης του Δήμου. Η ελαιοκαλλιέργεια 

κυριαρχεί κατά 64,3%, ακολουθούν τα εσπεριδοειδή με 3% και τα ακρόδρυα με τα λοιπά 

οπωροφόρα συμπληρώνουν το υπόλοιπο 0,1%.  

Οι άμπελοι καλύπτουν το 7%. Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες ανέρχονται στο 3,2% και στις 

σταφιδάμπελους κυριαρχεί η Κορινθιακή με ποσοστό 3,8% επί του συνόλου της καλλιεργήσιμης 

έκτασης του Δ. Σκιλλούντος. Οι καλλιέργειες της σουλτανίνας, καθώς και αυτή των επιτραπέζιων 

ποικιλιών είναι αμελητέες.  

Με κηπευτικά καλλιεργείται το 3,2%. Τέλος, οι αροτραίες καλλιέργειες καλύπτουν το 22,4% της 

καλλιεργούμενης έκτασης του Δ. Σκιλλούντος, ποσοστό που επιμερίζεται σε βαμβάκι στο 5,2%, 

κτηνοτροφικά φυτά στο 0,2%, σανοδοτικά στο 4,3%, αραβόσιτο στο 10,4% και σιτηρά στο 2,3%.  

Σε σχέση με την ζωϊκή παραγωγή, παρατηρείται αύξηση της εκτροφής των βοοειδών τα 

τελευταία δύο χρόνια, λόγω συμβολαίων πώλησης του γάλακτος στις μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες  

ΔΕΛΤΑ και ΦΑΓΕ.  

Εκτός των ανωτέρω στοιχείων συνοψίζονται και τα εξής: 

Οι βοσκότοποι καλύπτουν έκταση 12.000 στρ. περίπου και ο κύριος όγκος τους βρίσκεται στα 

Δημοτικά Διαμερίσματα Γραίκας, Πλατιάνας και Πλουτοχωρίου. Μετά τις πυρκαγιές υπάρχει 

πρόβλημα βοσκήσιμης ύλης. Από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007, οι γενικές πληροφορίες 

που έχουμε στην διάθεσή μας ανάγουν τις κατεστραμμένες γεωργικές εκτάσεις σε 50.000 στρ., 

δηλαδή περίπου σε ποσοστό 40% επί του συνόλου. Εξ αυτών στα Δ.Δ. Γραίκας, Πλατιάνας, 

Τρυπητής, Διανέλλων και Φρίξας το ποσοστό ανέρχεται σε 90%, στα Δ.Δ. Καλυβακίων και 

Γρύλλου σε 60% και στα υπόλοιπα Δ.Δ. κυμαίνεται από 20 έως 30%. 

5.2 - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η ρύθμιση του χώρου της περιοχής μελέτης, βάσει της οικείας μελέτης ΓΠΣ, δομήθηκε στη λογική 

της Προκαταρκτικής Πρότασης (Προμελέτης) και όχι στη λογική των εναλλακτικών σεναρίων.  

Η εν λόγω προκαταρκτική πρόταση είναι γενικευμένη και κατά συνεπεία δεν είναι αυστηρά 

προσδιορισμένη χωρικά. Κατά συνέπεια, οι προτάσεις οργάνωσης τόσο του αστικού όσο και του 
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εξωαστικού χώρου δεν είναι δεσμευτικές αλλά απεναντίας αποτελούν το πεδίο προβληματισμού 

μέχρι την τελική τους διαμόρφωση, γεγονός το οποίο εκτιμάται ότι θα αποτελέσει συλλογική 

διαδικασία. 

5.2.1 -  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

5.2.1.1 - ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Προτείνονται τρεις διαφορετικές περιοχές γεωργικών γαιών με διαφορετικά χαρακτηριστικά και 

χρήσεις η καθεμία όπως περιγράφονται παρακάτω: 

1. Γεωργική Γη  

Πρόκειται για περιοχή έκτασης 528 περίπου Ha, η οποία περιλαμβάνει τις περιοχές με στοιχείο Γ2 

της ΖΟΕ αλλά και άλλες εκτάσεις όπως φαίνεται στον αντίστοιχο χάρτη της Προκαταρκτικής 

Πρότασης Α.6.1.  

Προτεινόμενες Χρήσεις Γης  

Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις με προτεραιότητα στις γεωργικές 

καλλιέργειες. Οι χρήσεις αυτές μπορεί να είναι: 

 κατοικία 

 εγκαταστάσεις γεωργικών εχμεταλλεύσεων,  

 θερμοκήπια 

 αθλητικές εγκαταστάσεις 

 αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές κ.λπ.  

 μεταποιητικές μονάδες (βιομηχανικές εγκαταστάσεις και συναφείς δραστηριότητες)  

 κτηνοτροφικές ή πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,  

  μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας σε χερσαία έκταση  

 κτίρια κοινής ωφέλειας 

2. Γεωργικές Εκτάσεις γύρω από τον Ποταμό Αλφειό 

Πρόκειται για περιοχή έκτασης 800 Ηa περίπου, η οποία συμπεριλαμβάνει την Περιοχή (Γεωργικές 

Εκτάσεις γύρω από τον Ποταμό Αλφειό) της ΖΟΕ έκτασης 306 Ha και περιοχή εκτός ΖΟΕ η οποία 

αφορά τις γεωργικές εκτάσεις παραποταμίως του Αλφειού έως το ανατολικό όριο του Δήμου. Η 

ζώνη αυτή βρίσκεται βόρεια του άξονα προς Ανδρίτσαινα και οριοθετείται νότια από τον Αλφειό.  

Προτεινόμενες Χρήσεις Γης  

Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις με προτεραιότητα στις γεωργικές 

καλλιέργειες. Οι χρήσεις αυτές είναι: 

 Εγκαταστάσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων και θερμοκήπια 

 Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα 
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 Κτίρια κοινής ωφέλειας.  

3. Περιαστικές Γεωργικές Εκτάσεις 

Πρόκειται για περιοχή κατανεμημένη στο σύνολο του Δήμου, χωρίς να παρουσιάζει χωρική 

συνέχεια, η οποία συμπεριλαμβάνει γεωργικές γαίες σε όλο το υπόλοιπο τμήμα του Δήμου σε 

περιοχή περιμετρικά των οικισμών και κυρίως βόρεια της Εθνικής Οδού Πύργου - Καλαμάτας και 

βόρεια του σιδηροδρομικού άξονα. 

Προτεινόμενες Χρήσεις Γης  

Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις με προτεραιότητα στις γεωργικές 

καλλιέργειες. Οι χρήσεις αυτές είναι: 

 Κατοικία 

 Εγκαταστάσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων και  θερμοκήπια 

 Αθλητικές εγκαταστάσεις 

 Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα 

 Μεταποιητικές μονάδες μονάδες συναφείς με τη γεωργία, τη βιομηχανία τροφίμων 

 Βιοτεχνία και επαγγελματικά εργαστήρια, και αποθήκευση 

 Κτίρια κοινής ωφέλειας.  

4. Γεωργική γη λίμνης Αγουλινίτσας 

Πρόκειται για περιοχή έκτασης 720 Ha περίπου, η οποία συμπεριλαμβάνει γαίες στο δυτικό τμήμα 

του Δήμου επί των ΤΔ Ραχών, Σαμικού και Κάτω Σαμικού. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τις 

χαρακτηρισμένες εκτάσεις της αποξηραμένης λίμνης Αγουλινίτσας όπως χαρακτηρίζονται και από 

την ΖΟΕ ως περιοχή Γ8. 

Προτεινόμενες Χρήσεις Γης  

Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις με προτεραιότητα στις γεωργικές 

καλλιέργειες. Οι χρήσεις αυτές είναι: 

 Εγκαταστάσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων  

 Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα 

 Οργανωμένες  κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.  

 Χερσαίες εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών  

 Αρδευτικά Δϊκτυα 

Σημειώνεται ιδιαιτέρως για τις προαναφερόμενες χρήσεις γεωργίας ότι σχετικά με τον τομέα της 

κτηνοτροφίας η ανάπτυξη κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων προωθείται, στις αντίστοιχες περιοχές 

που περιγράφονται παραπάνω και όπου επιτρέπεται η χρήση αυτή, με την οργανωμένη εκδοχή 

τους (σταυλισμένη κτηνοτροφία, οργανωμένες μονάδες κλπ.). Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δεν 

μπορούν να χωροθετούνται εντός ζωνών πλάτους 500 μέτρων περιμετρικά των οικισμών, ούτε 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Σ.Μ.Π.Ε.: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ (ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ)          98 

εντός προστατευόμενων περιοχών και σε ακτίνα τουλάχιστον 100 μέτρων από την γραμμή 

αιγιαλού. 

Επίσης θα πρέπει να απαγορευτεί η ελεύθερη βόσκηση σε περιοχές που έχουν καεί ή διπλοκαεί. 

5. Δασική, Αναδασωτέα Γη 

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τις χαρακτηρισμένες δασικές/αναδασωτέες εκτάσεις με απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 562Δ/2-10-2007) στο οποίο 

εξαιρούνται οι γεωργικές εκτάσεις. Καθώς και τις υφιστάμενες δασικές εκτάσεις σε όλη την έκταση 

του Δήμου, που θα διερευνηθούν σε βάθος σε επόμενο στάδιο της μελέτης. 

Προτεινόμενες Χρήσεις Γης  

Προτείνεται στην περιοχή αυτή να διερευνηθεί το καθεστώς από την αρμόδια Υπηρεσία Δασών και 

να προσδιοριστούν σαφέστερα τα όρια των αναδασωτέων εκτάσεων καθώς και των δασικών.  

Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις με προτεραιότητα στις γεωργικές 

καλλιέργειες. Οι χρήσεις αυτές είναι: 

 Εγκαταστάσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων δασικών προιόντων 

 Αντιπυρικά δίκτυα κι εγκαταστάσεις 

 Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα 

 Κτίρια κοινής ωφέλειας.  

 Οποιαδήποτε εγκατάσταση κρίνεται αναγκαία για την προστασία των δασών 

5.2.1.2 - ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Εφόσον ο δευτερογενής τομέας δεν παρουσιάζει τάσεις ανάπτυξης εντός των ορίων του Δήμου, 

δεν προτείνεται η χωροθέτηση υποδοχέα εγκαταστάσεων κι επιχειρήσεων του δευτερογενούς 

τομέα (βιοτεχνία, βιομηχανία, επαγγελματικά εργαστήρια μέσης κι υψηλής όχλησης) στον 

εξωαστικό χώρο του Δήμου.  

5.2.1.3 - ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Προτείνεται η αναβάθμιση του θαλάσσιου τουρισμού, με την τόνωση των δραστηριοτήτων του 

τριτογενούς τομέα στους οικισμού Ράχες, Σαμικό, Κ. Σαμικό και την διερεύνηση σε επόμενο 

στάδιο, δημιουργίας περιοχών παραθερισμού, σε συνδυασμό με την ακτή του Δήμου και την 

επικείμενη δημιουργία Τουριστικής Μονάδας - Γκολφ στην παράκτια περιοχή μεταξύ Δ. Βώλακος 

και Δ. Σκιλλουντίας. 

Προτείνεται, επίσης, η ανάπλαση στην περιοχή της παραλίας στον σημείο που καταλήγει ο άξονας 

Κ. Σαμικό- Παραλία και η ελεγχόμενη δημιουργία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης λουομένων. Όλα 

τα παραπάνω υλοποιούνται στα πλαίσια προστασίας των εν λόγω περιοχών λόγω της 

περιβαλλοντικής τους ευαισθησίας. 
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1. Ζώνη Τουρισμού – Αναψυχής – Παραθερισμού 

Στην παράκτια περιοχή του Δήμου δυτικά του άξονα της Εθνικής Οδού και έως την παραλία. Στην 

ζώνη αυτή επιτρέπεται η ανάπτυξη τουριστικών χρήσεων, παραθερισμού και αναψυχής.  

Προτεινόμενες Χρήσεις Γης  

  Κατοικία 

 Τουριστικές εγκαταστάσεις  

 Αναψυκτήρια, εστιατόρια, ταβέρνες και εν γένει κέντρα διασκέδασης εντός των οικισμών 

 Αθλητικές εγκαταστάσεις 

 Εμπορικά καταστήματα εντός των οικισμών 

 Χώροι συνάθροισης κοινού και πολιτιστικές λειτουργίες εντός των οικισμών 

 Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας εντός των οικισμών 

 Γεωργικές καλλιέργειες, θερμοκήπια και γεωργικές εγκαταστάσεις 

 Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές κι αρδευτικά δίκτυα 

 Διαμορφώσεις πλαζ, εγκαταστάσεις παιδοτόπων και άθλησης σε συγκεκριμένες περιοχές 

 Κτίρια κοινής ωφέλειας εντός των οικισμών 

2. Ζώνη Αποκλειστικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων  

Προστατεύονται όπως υφίσταται έως σήμερα οι κάτωθι χώροι πολιτισμικού κι αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος και εντός των περιοχών αυτών επιτρέπονται οι χρήσεις όπως περιγράφονται στην 

εκάστοτε απόφαση προστασίας. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΚ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΘΕΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΖΩΝΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ 

ΣΑΜΙΚΟ 

ΦΕΚ 899/Β/5-11-1991. 
Ζ΄ΕΠΚΑ, 

ΥΠΠΟ 
  

Α2 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΖΩΝΗ Α 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΟΛΥΜΠΙΑΣ. 

ΦΕΚ 473/Β/ 25-7-1985 ΚΑΙ 

ΦΕΚ 128/Β/27-2-1992 
Ζ΄ΕΠΚΑ   

Α3 

ΖΩΝΗ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ 

ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ ΣΤΟ 

ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ  

ΚΑΙ ΚΑΪΑΦΑ. 

ΦΕΚ 112/Β/24-2-1981 Ζ΄ΕΠΚΑ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΚ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΘΕΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α4 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑ 

ΜΑΚΡΙΣΙΑ 

ΦΕΚ 163/Β/28-3-1985 Ζ΄ΕΠΚΑ 
Ύψωμα Δυτικα 

των Μακρισίων 

Διάσπαρτα 

ευρήματα  

Α5 
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ 
ΦΕΚ 279/Α/6-11-1924 Ζ΄ΕΠΚΑ 

Κλασική 

ακρόπολη, 

μήκος 700 μ. 

Ανάδειξη, 

περίφραξη από 

την Ζ΄ΕΠΚΑ. ΕΝ 

μέρει 

κατεστραμμένος 

από την πυρκαγιά 

του 2007 

Α6 ΤΡΥΠΗΤΗ ΦΕΚ 55/Β/9-2-1983. Ζ΄ΕΠΚΑ 

Ελληνιστικά 

ευρήματα, 

τάφοι, θεμέλια 

Ευρύτερος χώρος 

στα υψώματα 

ανατολικά της 

Τρυπητής 

Α7 

ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΤΟ 

ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ 

(Κλειδί) 

ΥΠ ΠΕ.  Ζ΄ΕΠΚΑ 

Ακρόπολη και 

νεκροταφείο με 

θολωτούς 

τάφους 

Ανάδειξη, 

περίφραξη από 

την Ζ΄ΕΠΚΑ 

Α8 

ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ 

ΑΝΩ ΣΑΜΙΚΟΥ 

(Ελληνικό, 

Σταυρός) 

ΦΕΚ 899/Β/5-11-1991. Ζ΄ΕΠΚΑ 

Τριγωνικός 

περίβολος με 

τείχη , τέλος 

5ου αι. π.Χ. 

Ανάδειξη, 

περίφραξη από 

την Ζ΄ΕΠΚΑ. 

Καθαρισμός 

Α9 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, 

ΜΠΑΜΠΕΣ ΚΑΙ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ  

ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΗΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

ΦΕΚ 22/Β/31-1-1986 Ζ΄ΕΠΚΑ  

Ευρύτερος 

προστατευμένος 

αρχαιολογικός 

χώρος 

Α10 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, 

ΜΠΑΜΠΕΣ ΚΑΙ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ  

ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΗΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

ΦΕΚ 686/Β/2-6-2000 Ζ΄ΕΠΚΑ  

Ευρύτερος 

προστατευμένος 

αρχαιολογικός 

χώρος 

Α11 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

του 4ου π.Χ. 

ΑΙΩΝΑ ΣΤΗ ΝΕΑ 

ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ 

 Ζ΄ΕΠΚΑ 

Ταφές 

κιβωτιόσχημες 

και σε πίθους, 

κατά μήκος 

αρχαίας οδού 

Ανάδειξη, 

περίφραξη από 

την Ζ΄ΕΠΚΑ. 

Καθαρισμός 

Α12 
ΝΑΟΣ ΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ 
 Ζ΄ΕΠΚΑ 

Περιπτερος 

κλασικός 

Ανάδειξη, 

περίφραξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΚ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΘΕΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΑΚΙΣΤΟΥ ΣΤΗ 

ΝΕΑ 

ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ 

δωρικός ναός Σώζεται στο ύψος 

της ευθυντηρίας. 

Καθαρισμός 

 

Και για τα σημειακά μνημεία επίσης: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΚ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟ

Σ ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΘΕΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ

Σ 

B1 

Βαλανείο 

(λουτρό) στο 

Δ.Δ. Κάτω 

Σαμικού (θέση 

Φραγκοκκλησιά) 

ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/Κ

ΗΡ/10945/316/14.5.2001 

ΦΕΚ732/Β/13.6.2001 

ΦΕΚ90/Β/31.1.2002 

(Διόρθωση: ορίζεται ζώνη 

προστασίας 100 μ. 

περιμετρικά του μνημείου) 

6η ΕΒΑ 

Λουτρό 

μεσοβυζαντινής  

περιόδου 

Ξύλινη 

υποστύλωση του 

μνημείου και 

σήμανση με 

συνεργασία του 

Ν.Α. Ηλείας το 

1997. 

Ετήσιος 

καθαρισμός 

μνημείου από 6η 

ΕΒΑ 

Β2 
Ναοί στο Δ.Δ. 

Πλατιάνας 

ΠΔ30-10-1924 

ΦΕΚ 279/Α/6.11.1924 
6η ΕΒΑ 

Δύο ναοί εντός 

κηρυγμένου 

αρχαιολογικού 

χώρου 

(Ακρόπολη 

Πλατιάνας) 

 

Β3 

Κόκκινη 

Εκκλησιά στο 

Δ.Δ. Σκιλούντος 

Δεν είναι κηρυγμένο 

μνημείο, προστατεύεται 

όμως από τις διατάξεις του 

Ν3028/2002 

6η ΕΒΑ 

Τρουλλαίος 

σταυροειδής 

εγγεγραμμένος 

ναός, 

μεσοβυζαντινής 

περιόδου,  

Ανασκαφική 

έρευνα, σήμανση 

και περίφραξη 

από την 6η ΕΒΑ, 

το 2003 και 

2004. Ετήσιος 

καθαρισμός από 

την 6η ΕΒΑ 

Β6 Μονή Ίσοβας 

Δεν είναι κηρυγμένο 

μνημείο, προστατεύεται 

όμως από τις διατάξεις του 

Ν3028/2002 

6η ΕΒΑ 

Γοτθικό 

μοναστήρι με 

δύο ναούς.  

Ανασκαφική 

έρευνα, 

υποστύλωση και 

σήμανση. 

Β7 

I.N. Κοιμήσεως 

Θεοτόκου στο 

Δ.Δ. Κρεστένων 

ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/54182/ 

1195/2.3.1995 

ΦΕΚ 212/Β/23.3.1995 

6η ΕΒΑ 

Ο ναός 

χρονολογείται 

περίπου στο 

1900 και  φέρει 

στοιχεία 

βυζαντινης 

αρχιτεκτονικής 

και πυργοειδές 

καμπαναριό 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΚ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟ

Σ ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΘΕΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ

Σ 

Β8 

Ι.Ν. Αγ. 

Δημητρίου στο 

Δ.Δ. 

Καλλικώμου, 

Οικ. Λαδικό 

ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/ΚΗΡ/3

3656/938/7.11.1997ΦΕΚ10

94/Β/10.12.1997 

6η ΕΒΑ 

Τρίκλιτη 

ξυλόστεγη 

βασιλική του 

19ου αιώνα. 

Αγιογραφημένη 

ξύλινη οροφή, 

φορητές εικόνες 

και πυργοειδές 

καμπαναριό 

 

 

Προτείνεται η προστασία όλων των μνημείων και περιοχών που δεν προστατεύονται και έχει 

αναδειχθεί η πολιτισμική τους αξία, τα οποία και προσδιορίζονται σε επόμενο στάδιο και μετά από 

επισήμανση των αρμοδίων φορέων. Παράλληλα οι περιοχές αυτές θα πρέπει να προστατευθούν 

καθώς και να αναδειχθούν πολιτιστικά, γεγονός που θα συμβάλει και στην προστασία τους. 

Παράλληλα προτείνεται να προωθηθεί η προστασία όλων των Βυζαντινών Μνημείων και νεότερων 

που δεν προστατεύονται ως σήμερα. 

Προτείνεται η ένταξη των περιοχών ιδιαίτερης πολιτισμικής αξίας στην δημιουργία ευρύτερης 

«πολιτιστικής διαδρομής» της δυτικής Πελοπονήσσου η οποία θα συνδέει όλα τα αξιόλογα μνημεία 

και αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής με κυριότερους πόλους την Αρχ. Ολυμπία και τον Ναό 

του Επικ. Απόλλωνα, στην οποία θα ενσωματώνονται τα ιδιαίτερης αξίας σημεία και περιοχές του 

Δήμου Σκιλλουντίας. Η διαδρομή που οφείλει να έχει διαδημοτικό χαρακτήρα και να ενταχθεί σε 

προγράμματα και χρηματοδοτικά πλαίσια, οφείλει να αποτελεί ξεχωριστή μελέτη και να αποτελέσει 

το επίκεντρο για την προσέλκυση πολιτιστικού τουρισμού, ο οποίος θα δρα συμπληρωματικά με 

τον παραθεριστικό χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής και τις πύλες τουριστικής εισόδου της 

Περιφέρειας. 

5.2.2 -  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1. Προστασία ζώνης Αλφειού 

Η περιοχή προστασίας Αλφειού βρίσκεται στο βόρειο και ανατολικό όριο του Δήμου του οποίου και 

αποτελεί διοικητικό όριο ο ποταμός Αλφειός και είναι συνολικής έκτασης 306 Ha περίπου, σήμερα, 

ενώ προτείνεται η επέκταση της περιοχής σε όλο τα ο μήκος του, μέχρι το όριο του Δήμου. 

Προτεινόμενες Χρήσεις Γης  

 Γεωργική χρήση με την μορφή της παραδοσιακής καλλιέργειας και Θερμοκήπια μετά από 

έγκριση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 

 Η κτηνοτροφική χρήση με τη μορφή της ελεύθερης βοσκής μόνον.  

 Οι αθλητικές εγκαταστάσεις μετά από έγκριση της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 

του οικείου Υπουργείου.  

 Έργα υποδομής και συντήρησης των φραγμάτων και έργα διευθέτησης των ποταμών.  
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2. Παράκτια και παραθαλάσσια ζώνη προστασίας  

Αναλυτικότερα στο δυτικό όριο του Δήμου, στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Κυπαρισσίας 

βρίσκεται η προστατευόμενη περιοχή με κωδικό GR2330008 και ονομασία «Θαλάσσια περιοχή 

κόλπου Κυπαρισσίας, Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία», η οποία αποτελεί Τόπο Κοινοτικής 

Σημασίας (Sites of Community Importance) κατά την έννοια της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ο Θαλάσσιος 

αυτός τόπος εκτείνεται από το ακρωτήριο Κατάκολο έως την πόλη της Κυπαρισσίας στο δυτικό 

τμήμα της Πελοποννήσου. Το υπόστρωμα είναι αμμώδες και το θαλάσσιο στρώμα καλύπτεται από 

λεπτόκκοκη άμμο με διάσπαρτους ασβεστολιθικούς βράχους. Κατά μήκος των ακτογραμμών 

υπάρχουν μεγάλες παραλίες που χαρακτηρίζονται από εκτεταμένα αμμοθινικά συστήματα. Ο 

κόλπος είναι γενικά ρηχός. 

Προτείνεται η απόλυτη προστασία της περιοχής από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις μέχρι την σε 

βάθος περιβαλλοντική διερεύνηση της περιοχής και την σύνταξη ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης 

προστασίας που θα ορίσει τις επιτρεπόμενες χρήσεις στην περιοχή. 

3. Παράκτια ζώνη προστασίας περιοχή δάσους Στροφυλιάς 

Περιοχή με κωδικό GR 2330005, κατά των κατάλογο NATURA 2000 και ονομασία «Θίνες και 

Παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλία, Κακκόβατος» η οποία αποτελεί Τόπο 

Κοινοτικής Σημασίας (Sites of Community Importance) κατά την έννοια της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Η 

προστατευόμενη αυτή περιοχή είναι μια παράκτια ζώνη που βρίσκεται στο νοτιότερο τμήμα του 

Νομού Ηλείας και περιλαμβάνει το πευκοδάσος της Στροφυλιάς, την λίμνη Καϊάφα, τις θίνες που 

εκτείνονται μεταξύ της αποξηραμένης λίμνης Αγουλινίτσας και του χωριού Κακκόβατος, τον λόφο 

Ελληνικό (ή Σταυρός), τον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής του Καϊάφα, τα σπήλαια των 

Ανυγρίδων νυμφών και τις Ιαματικές πηγές του Καϊάφα. Η εν λόγω προστατευόμενη ζώνη 

εκτείνεται σε πολύ μεγάλο μήκος, από το οποίο μόνο ένα μικρό τμήμα μεταξύ της αποξηραμένης 

λίμνης Αγουλινίτσας και του χωριού Κακκόβατος αναπτύσσεται εντός των ορίων του Δήμου 

Σκιλλούντος. 

Η προστατευόμενη περιοχή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό οικοσύστημα με πλούσια χλωρίδα και 

πανίδα, λόγω του συνδυασμού παράκτιου δάσους, θινών και λίμνης. Στην παραλία μεταξύ της 

περιοχής του Καϊάφα και της Ζαχάρως οι αναπτυσσόμενες θίνες είναι σε καλή κατάσταση. 

Προτείνεται η απόλυτη προστασία της περιοχής από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις μέχρι την σε 

βάθος περιβαλλοντική διερεύνηση της περιοχής και την σύνταξη ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης 

προστασίας που θα ορίσει τις επιτρεπόμενες χρήσεις στην περιοχή. 

4. Ζώνη Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους Στο Κάτω Σαμικό Και Καϊάφα. 

Η εν λόγω ζώνη αφορά σε τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, κηρυγμένο από το ΥΠΠΟ το 1981, 

με σκοπό την προστασία των αρχαιοτήτων βόρεια και ανατολικά (Σπήλαιο Νυμφών , εκτός των 

ορίων του Δήμου Σκιλλουντίας). Στην ευρύτερη περιοχή προστασίας περιλαμβάνεται μεγάλη 

έκταση του Δήμου Σκιλλουντίας. 

Από το σχετικό ΦΕΚ 112/Β/24-2-1981 για  την κήρυξη προστατευόμενης της περιοχής  ως 

αρχαιολογικό χώρο , με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαίων της περιοχής 

Καϊάφα του Νομού Ηλείας τον λόφο «Ελληνικό» (Σταυρός), που βρίσκεται βορείως της λίμνης και 

ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους το δάσος της Στροφυλιάς, που βρίσκεται κατά μήκος της 
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παραλίας του Καϊάφα, από το αντλιοστάσιο της Αγουλινίτσας έως την πεδινή έκταση της Ζαχάρως, 

καθώς και της λίμνης Καϊάφα στην χειμερινή στάθμη των υδάτων της, όπως σημειώνεται στο 

εγκεκριμένο σχέδιο, με σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του αναφερομένου στην 

παράγραφο (α) της αποφάσεώς μας αυτής αρχαιολογικού χώρου. 

Προτείνεται η απόλυτη προστασία της περιοχής από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις μέχρι την σε 

βάθος περιβαλλοντική διερεύνηση της περιοχής και την σύνταξη ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης 

προστασίας που θα ορίσει τις επιτρεπόμενες χρήσεις στην περιοχή. 

5.2.3 -  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

1. Επεκτάσεις οικισμών για χρήσεις Α’ Κατοικίας 

Ρύθμιση και οργάνωση του περιβάλλοντος των εγκεκριμένων οικισμών. 

Οι δημογραφικές τάσεις στον Δήμο Σκιλλουντία, οι οποίες επιδεικνύουν σχετική αύξηση του 

πληθυσμού, αλλά και οι πραγματοποιθείσες πυκνότητες εντός των υφιστάμενων ορίων των 

οικισμών δεν καθιστούν άμεση την ανάγκη για επεκτάσεις με χρήση α’ κατοικίας. Ως συνέπεια των 

ανωτέρω, προτείνεται : 

 Πολεοδόμηση υφιστάμενων οικισμών εκτός των συνεκτικών τους τμημάτων κι εντός της 

υφιστάμενης οριοθέτησης για τους οικισμούς όπως φαίνεται στον χάρτη Α.6.1. 

 Οριοθέτηση των οικισμών που δεν είναι ούτε κατολισθέντες, ούτε έχουν μεταφερθεί  και 

είναι ενεργοί(Γρύλλος, Τρυπητή, Τμήμα των Κρουνών) 

Επανοριοθετήσεις οικισμών 

Προτείνεται ο έλεγχος των γεωλογικών κι ιδιοκτησιακών συνθηκών στου καταργημένους οικισμούς 

προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο επανοριοθέτησης. Συγκεκριμένα για τους οικισμούς 

Λαδικό, Διάσελλα (παλιός οικισμός), Σκιλλουντία, λόγω του ιδιαίτερα ενδιαφέροντος οικιστικού 

περιβάλλοντος που παρουσιάζουν εμπεριέχοντας στοιχεία πολιτισμού και αρχιτεκτονικής, οι 

οποίοι θα μπορούσαν αφενός να ενταχθούν στο προτεινόμενο πολιτιστικό δίκτυο και αφετέρου να 

αποτελέσουν διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα για ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων. 

5.2.4 -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 

Με βάση με τα σταθερότυπα για τις εξυπηρετήσεις των οικισμών, ανάλογα με το μέγεθος και τις 

λειτουργίες τους, που προκύπτουν από το ΦΕΚ 285/Δ/2004,  «Έγκριση πολεοδομικών 

σταθεροτύπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση 

των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης «ανοικτής 

πόλης» και των Πολεοδομικών Μελετών», ο οικισμός των Κρεστένων μπορεί να λειτουργεί ως μία 

Πολεοδομική Ενότητα.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνεται η ενοποίηση των οικισμών Κρεστένων, Μοσχούλας και 

Πόρου και η δημιουργία μίας νέας Πολεοδομικής Ενότητας, η οποία θα αποτελείται από τέσσερεις 

γειτονιές. Στις γειτονιές αυτές εκτός αυτών που αναφέρονται παραπάνω συμπεριλαμβάνεται και ο 

μεταφερόμενος οικισμός της Φρίξας. Βάσει των πληθυσμών των τριών αυτών οικισμών θα γίνει 

και η διερεύνηση των αναγκών της Πόλης των Κρεστένων σε Κοινωνικές και Διοικητικές 

Υποδομές, αλλά και Κοινόχρηστων Χώρων. 
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Προτείνεται η τροποποίηση του ορίου των Κρεστένων βορειοανατολικά και νότια του οικισμού. 

Συγκεκριμένα, προτείνεται η επέκταση του ορίου των Κρεστένων στην περιοχή όπου προβλέπεται 

να μετεγκατασταθεί ο οικισμός της Φρίξας (νοτιοανατολικά), για τον οποίο υπάρχει ήδη 

ρυμοτομικό σχέδιο. Επιπλέον, προτείνεται η ένταξη της περιοχής που βρίσκεται νότια της 

Επαρχιακής Οδού Κρεστένων – Ανδρίτσαινας μέχρι το ρέμα του Σελινούντα, το οποίο και πρέπει 

να οριοθετηθεί. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν ήδη ανεπτυγμένες εμπορικές χρήσεις και γι’ αυτό 

προτείνεται στο μεγαλύτερό της ποσοστό να οργανωθεί ως περιοχή Πολεοδομικού Κέντρου 

(δυτικά) και Γενικής Κατοικίας (ανατολικά). 

Εντός της πόλης των Κρεστένων, όπως αναφέρεται και στον έλεγχο ανάπτυξης των χρήσεων γης 

οι ασυμβατότητες που εντοπίζονται προέρχονται από την χρονική απόκλιση μεταξύ των δύο 

θεσμοθετημένων πλαισίων και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

ασύμφορες ή μη επεξεργάσιμες και αντιμετωπίσιμες . Έτσι, προτείνονται κάποιες σημειακές (σε 

επίπεδο οικοδομικών τετραγώνων) αλλαγές στις θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης.  

1. Γενικά Στοιχεία Οργάνωσης του Αστικού Χώρου  

Προτείνεται η αλλαγή Χρήσεων Γης στο δυτικό τμήμα της πόλης, από περιοχή αμιγούς κατοικίας 

σε περιοχή Πολεοδομικού Κέντρου και Γενικής Κατοικίας. Επιπλέον, προτείνεται η χρήση Γενικής 

Κατοικίας στον οικισμό του Πόρου, στις έχοντας πρόσωπο στο Επαρχιακό Δίκτυο ιδιοκτησίες και η 

δημιουργία Τοπικού Κέντρου δυτικά του. 

Επιπλέον, προτείνεται η επανάχρηση του κτιρίου Τσίλλερ στην έξοδο του οικισμού Κρεστένων και 

η ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου.  

2. Περιοχές Ανάπλασης : 

1. Ιστορικό κέντρο της πόλης. Προτείνεται η διερεύνηση και καταγραφή των κτιρίων 

ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής σημασίας εντός του κέντρου και η δικτύωσή της πόλης με 

πεζοδρόμους.  

2. Περιοχή Νεκροταφείου, το οποίο προτείνεται ως Κοινόχρηστος Χώρος – Πάρκο Μνήμης. 

Η ανάπλαση του νεκροταφείου θα λειτουργήσει σε συνδυασμό με την χωροθέτησή του σε 

περιοχή που θα πληρεί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.   

3. Ζώνες Πρασίνου – Κοινωφελή : 

Προτείνεται να διερευνηθούν στην επόμενη φάση της μελέτης του ΓΠΣ, εφόσον προηγούμενα 

επιβεβαιωθεί η διάθεση επιμέρους προτάσεων όπως Μελέτης Αναθεώρησης Εγκεκριμένου 

Σχεδίου και Μελέτη Ανάπλασης Περιοχής Συνεκτικού Τμήματος Πόλης.  

Επιπλέον, τίθεται θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ιδιαίτερων φορέων π.χ. ΟΣΚ που φέρει την 

ευθύνη της κατασκευής των Σχολείων σε σχέση με το που μπορεί να εξασφαλιστεί ελεύθερη γη 

κλπ, γεγονός άλλωστε που εξασφαλίζεται από ειδικές πολεοδομικές μελέτες (όπως αυτές που θα 

προταθούν και θα αναλυθούν στο επόμενο στάδιο).  

Άλλωστε, το ίδιο θέμα αποτελεί πεδίο έκφρασης του ίδιου του Δήμου ο οποίος αποφασίζει για την 

χωροθέτηση κοινοφελών και κοινοχρήστων χρήσεων ανάλογα με την δυνατότητα γης που διαθέτει 

ή που μπορεί να διαθέσει. 
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Επίσης προτείνεται η μετεγκατάσταση του χώρου νεκροταφείου από το βορειοανατολικό τμήμα σε 

περιοχή η οποία θα καθοριστεί στο επόμενο στάδιο της μελέτης (Πρόταση Β1) και έπειτα από την 

γεωλογική διερεύνηση του Δήμου. 

5.2.4 -  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

1. Νεκροταφεία 

Προτείνεται η κατάργηση υφιστάμενων νεκροταφείων εντός ή πλησίον οικισμών, εφόσον δεν 

πληρούν την υποχρεωτική απόσταση των 250 μ. από τα όρια των οικισμών και η μεταφορά τους 

σε νέες θέσεις για όσους οικισμούς απαιτείται, λόγω έντονων κλίσεων του εδάφους, ανεπάρκειας 

χώρου, μόλυνσης, έντονης οπτικής ρύπανσης κ.α. Η θέση του εκάστοτε νεκροταφείου θα 

προσδιοριστεί σε επόμενο στάδιο καθώς θα πρέπει να διερευνηθεί και η γεωλογική καταλληλότητα 

των περιοχών και να ακολουθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  

Απαραίτητη κρίνεται η διερεύνηση για άμεση μεταφορά του νεκροταφείου στα Κρέστενα καθώς και 

η σταδιακή μετατροπή του νεκροταφείου σε πάρκο μνήμης, όπως επίσης και η μεταφορά του 

νεκροταφείου στα Μακρίσια. 

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Προτείνεται η παύση της υφιστάμενης χωματερής στην θέση «Βαρκαριές» και η αποκατάσταση 

του περιβάλλοντος, αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου ΧΥΤΑ του Νομού. Προτείνεται η 

χωροθέτηση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων σε κατάλληλη θέση ώστε να μειωθεί το 

κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων. 

5.2.5 -  ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Προτείνεται ο εκσυγχρονισμός των οδικών αξόνων, επαρχιακών και τοπικών που οδηγούν στους 

οικισμούς, η μετατροπή των διερχομένων από αυτούς τμημάτων της εθνικής οδού σε οδούς 

τοπικής σημασίας. 

Προτείνεται βελτίωση του αγροτικού  δικτύου όπως και των γεφυρών και διαβάσεων από την 

σιδ/κή γραμμή στα διάφορα σημεία που απαιτείται και από τα διάφορα αρδευτικά κανάλια. 

Επιπλέον, προτείνεται αναβάθμιση των αξόνων που θα αποτελούν συνέχεια των εξόδων της 

Ολύμπιας Οδού, καθώς επίσης και πρόβλεψης των απαραίτητων διαβάσεων πεζών, υπέργειων κι 

υπογείων. 

Τέλος προτείνεται η αναβάθμιση της οδικής σήμανσης σε όλο το μήκος του οδικού δικτύου του 

Δήμου καθώς και κυρίως η βελτίωση των κατολισθέντων τμημάτων του. 

5.2.6 -  ΑΛΛΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Προτείνεται η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο σύμπλεγμα του οικιστικού δικτύου και στους 

οικισμούς που δεν διαθέτουν καμία τέτοιου τύπου υποδομή και η σύνδεση τους με την ΕΕΛ 

Κραστένων. 

Προτείνεται η διερεύνηση ανάπλασης της παλαιάς πόλης των Κρεστένων εντός του εκεκριμένου 

ρυμοτομικού, των κέντρων των οικισμών, όπου απαιτείται, και των κατολισθέντων 

εγκαταλελειμμένων οικισμών προς τουριστική και πολιτιστική χρήση. 
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Αναπλάσεις όπου απαιτούνται για τη δημιουργία οργανωμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών 

χώρων, περιλαμβανομένων πλατειών, κοινόχρηστου πράσινου και αθλητικών εγκαταστάσεων. 

5.2.7 -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ – ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  

Η πληθυσμιακή εξέλιξη του Δήμου Σκιλλούντος, είναι αναγκαία σχετικά με τον υπολογισμό του 

αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού για το μέλλον. Στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Πρότασης της 

μελέτης του ΓΠΣ του Δήμου Σκιλλούντος προσδιορίστηκαν τα παρακάτω προγραμματικά μεγέθη. 

Διάγραμμα 5.2.7:  Πληθυσμιακή εξέλιξη ΔΕ Σκιλλούντος και τ.Νομού Ηλείας – Γραμμική 
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Γραμμική (Σύνολο Δήμου Σκιλλούντος) Γραμμική (Σύνολο Νομού Ηλείας (/10))

 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα, η αύξηση του μόνιμου πληθυσμού (αστικού και 

ημιαστικού χαρακτήρα) της περιοχής, έχει σημειωθεί μετά το 1981, ενώ το 2001 έφτασε τα 

υψηλότερα επίπεδα. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ενώ η ευρύτερη περιοχή διαθέτει ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ορεινές 

τοποθεσίες, αξιοθέατα αλλά και περιοχές αναψυχής όπως η παραποτάμια  και η παραλιακή ζώνη 

και ως εκ τούτου αποτελεί σημαντικό εν δυνάμει τουριστικό πόλο έλξης, παρόλα αυτά δεν 

παρουσιάζει ιδιαίτερο τουριστικό ούτε παραθεριστικό ενδιαφέρον. Ο εποχιακός πληθυσμός της 

περιοχής μελέτης, αποτελείται κυρίως από ημερήσιους επισκέπτες και λιγοστούς παραθεριστές 

β΄κατοικίας, που συγκεντρώνονται στις παραθαλάσσιες περιοχές. 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα, η αύξηση του μόνιμου πληθυσμού (αστικού και 

ημιαστικού χαρακτήρα) της περιοχής του υπό μελέτη Δήμου έχει ανακάμψει μετά την μείωση που 

παρατηρήθηκε τη δεκαετία του 1960. 
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Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως η περιοχή μελέτης διαθέτει πλούσιο ιστορικό παρελθόν που 

ξεκινάει από τους Ομηρικούς Χρόνους και φτάνει μέχρι τους νεότερους χρόνους ενώ επιπλέον 

αξιόλογους φυσικούς πόρους και αποτελεί σημαντικό τουριστικό πόλο έλξης. Ο εποχιακός 

πληθυσμός, αποτελείται κυρίως από ημερήσιους επισκέπτες και παραθεριστές β΄ κατοικίας, που 

συγκεντρώνονται στις παραθαλάσσιες περιοχές του Δ.Δ. Κάτω Σαμικού. 

Η εκτίμηση για το μέγεθος και το είδος του εποχιακού πληθυσμού της περιοχής μελέτης, 

βασίστηκε στα δεδομένα και εκτιμήσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων και ΔΕΥΑ, των 

τεχνικών μελετών έργων υποδομής της περιοχής που έχουν εκπονηθεί και του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου.  

Πιο συγκεκριμένα η εκτίμηση της εξέλιξης του μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού, γίνεται με 

προβολή των πληθυσμιακών στοιχείων του έτους 2001 στο σήμερα και κατόπιν στην επόμενη 

20ετία και 40ετία, σύμφωνα με τον παρακάτω αναγωγικό τύπο: 

 ν0ν α1ξΠΠ   

όπου ισχύει : 

Π
0
 = Ο πληθυσμός στον χρόνο t1 = Τ0 

Π
ν
 = Ο πληθυσμός στον χρόνο t2 = Τ0+ν 

α = Η μέση ετήσια αύξηση πληθυσμού 

v = Έτη μεταξύ χρόνων t1 και t2 

 

Θεωρώντας μέση ετήσια αύξηση του πληθυσμού 1,5%, προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας. 

Πίνακας 5.2.7α: Εκτίμηση της εξέλιξης μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού Δ. Σκιλλούντος 

 2001 2009 2029 2049 

Μόνιμοι 15.931 18.215 24.533 33.043 

Εποχιακοί 4.767 5.450 7.340 9.886 

ΣΥΝΟΛΟ 20.698 23.665 31.874 42.929 

Πιο συγκεκριμένα για κάθε Τ.Δ του Δήμου για ένα ενδιάμεσο έτος (2020) οι πληθυσμοί ανά ΤΔ 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 5.2.7β: Εκτίμηση της εξέλιξης πληθυσμού ανά Τ. Διαμέρισμα Δήμου Σκιλλούντος 

 
ETH 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Αριθμητική Γεωμετρική 

1981 2001 2020 2020 

Δ.Δ. Κρεστένων 3.539 5.783 7.915 9.221 

Δ.Δ. Βρίνας  542 741 930 997 

Δ.Δ. Γραίκα  420 406 393 393 

Δ.Δ. Γρύλλου   374 450 522 536 

Δ.Δ. Διασέλλων  497 680 854 916 
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ETH 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Αριθμητική Γεωμετρική 

1981 2001 2020 2020 

Δ.Δ. Καλλικώμου 1080 1318 1.544 1.593 

Δ.Δ. Καλυβακίων 367 519 663 721 

Δ.Δ. Κάτω Σαμικού 416 531 640 670 

Δ.Δ. Μακρισίων 1.788 1.965 2.133 2.149 

Δ.Δ. Πλατιάνας 490 603 710 734 

Δ.Δ. Πλουτοχωρίου 214 347 473 549 

Δ.Δ. Ραχών 287 361 431 449 

Δ.Δ. Σαμικού 540 563 585 586 

Δ.Δ. Σκιλλουντίας 383 550 709 776 

Δ.Δ. Τρυπητής 429 591 745 801 

Δ.Δ. Φρίξας 350 523 687 766 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 11.716 15.931 19.935 21.332 

 

Συνεπώς με τον εκτιμώμενο πληθυσμό για το 2020, ανά ΤΔ, έχουν υπολογιστεί οι αναγκαίες 

εκτάσεις σε κοινωνικό εξοπλισμό που θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί μέχρι το έτος 2020. Στους 

παρακάτω πίνακες φαίνονται κατ’ εκτίμηση οι εκτάσεις αυτές. 

Πίνακας 5.2.7γ:  Ανάγκες κοινωνικού εξοπλισμου ανα πολεοδομική ενότητα σύμφωνα με 

τα σταθερότυπα βάσει της εκτίμησης του πληθυσμού για το 2020 

ΤOΠΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 

ΧΩΡΟΙ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ(8 

τ.μ./κατ.) 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ 

ΧΩΡΟΙ(ΣΥΝΟΛΟ) 

Ηα 

ΣΥΝΟΛΟ 

Κ.Χ./Κ.Φ. Ηα 

2020 

    

 1 2 = 1 Χ 8 τ.μ./κατ. 3 4 = 3 + 2 

Δ.Δ.Κρεστένων 9221 7,38 10,74 18,12 

Δ.Δ.Βρίνας 997 0,80 1,16 1,96 

Δ.Δ.Γραίκα 393 0,31 0,46 0,77 

Δ.Δ.Γρύλλου 536 0,43 0,62 1,05 

Δ.Δ.Διασέλλων 916 0,73 1,07 1,80 

Δ.Δ.Καλλικώμου 1593 1,27 1,86 3,13 

Δ.Δ.Καλυβακίων 721 0,58 0,84 1,42 

Δ.Δ.Κάτω Σαμικού  670 0,54 0,78 1,32 

Δ.Δ.Μακρισίων 2149 1,72 2,50 4,22 

Δ.Δ.Πλατιάνας 734 0,59 0,86 1,44 

Δ.Δ.Πλουτοχωρίου 549 0,44 0,64 1,08 

Δ.Δ.Ραχών 449 0,36 0,52 0,88 

Δ.Δ.Σαμικού 586 0,47 0,68 1,15 

Δ.Δ.Σκιλλουντίας 776 0,62 0,90 1,52 

Δ.Δ.Τρυπητής 801 0,64 0,93 1,57 
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ΤOΠΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 

ΧΩΡΟΙ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ(8 

τ.μ./κατ.) 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ 

ΧΩΡΟΙ(ΣΥΝΟΛΟ) 

Ηα 

ΣΥΝΟΛΟ 

Κ.Χ./Κ.Φ. Ηα 

2020 

    

 1 2 = 1 Χ 8 τ.μ./κατ. 3 4 = 3 + 2 

Δ.Δ.Φρίξας 766 0,61 0,89 1,51 

Δήμος 
Σκιλλούντος 

21857 17,49 25,46 42,95 
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Πίνακας 5.2.7δ: Ανάλυση κοινωφελών χώρων (σε Ηα) 

Τοπικό 
Διαμέρισμα 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
2020 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ 
ΧΩΡΟΙ(Ha) 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ 

(5,5 τ.μ./κατ.) 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
(0,7 τ.μ./κατ.) 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ (2,5% 

πληθ. Χ 8 τ.μ./χρ.) 

    
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 
(2% πληθ. Χ 30 

τ.μ./χρ.) 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ      
(10% πληθ. 
Χ 15 τ.μ./χρ) 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ – 
ΛΥΚΕΙΑ           

(9% πληθ. Χ 
15 τ.μ./χρ) 

 

  
1 = (2 + 3 + 4 + 

5 + 6 + 7) 
2 3 4 5 6 7 

Δ.Δ.Κρεστένων 9.221 10,74 50715,5 5.532,6 13.831,5 12.448,35 6.454,7 18.442 

Δ.Δ.Βρίνας 997 1,16 5.483,5 598,2 1.495,5 1.345,95 697,9 1.994 

Δ.Δ.Γραίκα 393 0,46 2.161,5 235,8 589,5 530,55 275,1 786 

Δ.Δ.Γρύλλου 536 0,62 2.948,0 321,6 804 723,6 375,2 1.072 

Δ.Δ.Διασέλλων 916 1,07 5.038,0 549,6 1374 1.236,6 641,2 1.832 

Δ.Δ.Καλλικώμου 1.593 1,86 8.761,5 955,8 2.389,5 2.150,55 1.115,1 3.186 

Δ.Δ.Καλυβακίων 721 0,84 3.965,5 432,6 1.081,5 973,35 504,7 1.442 

Δ.Δ.Κάτω Σαμικού  670 0,78 3.685,0 402 1.005,0 904,5 469 1.340 

Δ.Δ.Μακρισίων 2.149 2,50 11.819,5 1,289,4 3.223,5 2.901,15 1.504,3 4.298 

Δ.Δ.Πλατιάνας 734 0,86 4.037,0 440,4 1.101,0 990,9 513,8 1.468 

Δ.Δ.Πλουτοχωρίου 549 0,64 3.019,5 329,4 823,5 741,15 384,3 1.098 

Δ.Δ.Ραχών 449 0,52 2.469,5 269,4 673,5 606,15 314,3 898 

Δ.Δ.Σαμικού 586 0,68 3.223,0 351,6 879 791,1 410,2 1.172 

Δ.Δ.Σκιλλουντίας 776 0,90 4.268,0 465,6 1.164,0 1.047,6 543,2 1.552 

Δ.Δ.Τρυπητής 801 0,93 4.405,5 480,6 1.201,5 1.081,35 560,7 1.602 

Δ.Δ.Φρίξας 766 0,89 4.213,0 459,6 1.149,0 1.034,1 536,2 1.532 

Δήμος Σκιλλούντος 21.857 25,46 12.0213,5 13.114,2 32.785,5 29.506,95 15.299,9 43.714 
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Κεφάλαιο 6 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

6.1 - ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

6.1.1 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), στην οποία ανήκει ο Δήμος Σκιλλούντος, κατέχει στρατηγική 

γεωγραφική θέση στον ελληνικό χώρο καθώς υπάγεται από άποψη χωροταξικής ένταξης στο δυτικό 

άκρο του υφιστάμενου κεντρικού αναπτυξιακού άξονα εθνικής εμβέλειας, γνωστού ως Άξονα της 

ΠΑΘΕ με σχήμα S (Αθηνών – Θεσσαλονίκης- Αλεξανδρούπολης και Αθηνών – Πατρών ). Η 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση στον ελληνικό χώρο λόγω αφενός 

της Πύλης εισόδου από την Ευρώπη μέσω του λιμανιού της Πάτρας και αφετέρου λόγω της 

γειτνίασης της με την Περιφέρεια Ηπείρου και παράλληλα την εγγύτητα με τον άξονα της Εγνατίας 

οδού που συμβάλει στην επικοινωνία με τις Βαλκανικές χώρες.   

Η Περιφέρεια βρίσκεται στο δυτικό άκρο της χώρας με δυτικό όριο το Ιόνιο Πέλαγος και συνορεύει με 

τις περιφέρειες Ηπείρου από βόρεια, Θεσσαλίας, Στερεάς και Πελοποννήσου στα νότια και 

νοτιοανατολικά. Η Περιφέρεια παρόλο που εντάσσεται στο άξονα της ΠΑΘΕ, δεν παύει να 

χαρακτηρίζεται από δυσπροσιτότητα στο βόρειο μέρος της (τέως Ν. Αιτ/νίας) λόγω της απουσίας 

σύγχρονων μεταφορικών υποδομών και έλλειψη συνοχής ως προς τα χαρακτηριστικά των επιμέρους 

περιοχών της αλλά και όσον αφορά στο νότιο μέρος της νοτιότερης ΠΕ (τ. Νομού), που είναι η ΠΕ. 

Ηλείας και κυρίως οι νοτιοδυτικοί Δήμοι της. 

Η Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας είναι η έκτη σε έκταση και η τρίτη σε πληθυσμό. Έχει συνολική 

επιφάνεια 11.318 χιλιάδες στρέμματα, δηλαδή καταλαμβάνει το 8,58% της συνολικής επιφάνειας της 

χώρας ενώ έχει πραγματικό πληθυσμό 682.604 κατοίκους5. Αποτελείται από τρεις ΠΕ (τέως Νομούς), 

τις ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. Οι δύο ΠΕ: Αχαΐας και Ηλείας έχουν ευνοϊκότερη θέση 

στον ελληνικό χώρο, κυρίως λόγω εγγύτητας με την περιοχή της Αττικής, αλλά και σε σχέση με τις 

μεταφορικές υποδομές που τις διατρέχουν. Αντίθετα, η ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας είναι σχετικά 

αποκομμένος λόγω της γεωγραφικής του θέσης ενώ μετά την πραγματοποίηση της ζεύξης Ρίου - 

Αντιρίου έχει βελτιωθεί η μεταφορική δυσπροσιτότητα του παρελθόντος που δημιουργούσε ο 

διαχωριστικός φραγμός του Πατραϊκού Κόλπου. 

Η γεωμορφολογία της Περιφέρειας είναι μεικτή καθώς αποτελείται από πεδινό, ορεινό, ημιορεινό και 

παράκτιο χώρο και εμπεριέχει ενδιαφέροντα και μοναδικά οικοσυστήματα.  

Σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο και με κριτήρια αναπτυξιακών μεγεθών, είναι σαφής η διάκριση μεταξύ 

της ΠΕ Αχαΐας και των άλλων δύο ΠΕ, καθώς στην πρώτη βρίσκεται το πολεοδομικό συγκρότημα της 

Πάτρας. Η μεγαλύτερη ΠΕ με βάση το πληθυσμιακό μέγεθος είναι η ΠΕ Αχαΐας με 310.298 κατοίκους 

και ακολουθούν οι ΠΕ Αιτ/νίας (211.080 κάτοικοι) και Ηλείας (161.226 κάτοικοι).  

Στη Περιφέρεια εντοπίζονται τρία μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή οικισμοί με πληθυσμό άνω των 

10.000 κατοίκων, που παίζουν σημαντικό ρόλο στον εθνικό χώρο. Ο περισσότερος πληθυσμός ήταν 

συγκεντρωμένος το 2011 στη Πάτρα, που είχε πληθυσμό 168.306 κατοίκους και ακολουθούσε το 

Αγρίνιο με 45.947 κατοίκους και ο Πύργος με 24.412 κατοίκους.  

 

5 Βάσει της τακτικής απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. το 2011, Πραγματικός Πληθυσμός 
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Όσον αφορά το περιφερειακό μέγεθος αγοράς6, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας έφτασε το 2005 ποσό που αντιστοιχεί στο 4,05% του ΑΕΠ της Χώρας. Η συμβολή 

της ΠΕ (τ. Νομού) Ηλείας στο περιφερειακό ΑΕΠ ήταν 19,6%. 

Τα παραπάνω δεδομένα φανερώνουν την ισχυρότερη ανάπτυξη της ΠΕ Αχαΐας, λόγω της ύπαρξης 

και του ρόλου του πολεοδομικού συγκροτήματος της Πάτρας, λόγω της εγγύτητας μέσω της ΠΑΘΕ με 

την μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας αλλά κυρίως λόγω της δυναμικής του τομέα του 

εμπορίου, των υπηρεσιών και των μεταφορών, στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας. 

Η οικονομική φυσιογνωμία της Περιφέρειας εξακολουθεί σήμερα να βασίζεται στον τριτογενή τομέα 

και εν μέρει στον αγροτικό τομέα. Τα σημαντικότερα προβλήματα που παρατηρούνται, αφορούν 

κυρίως στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και στους κλάδους της γεωργίας της κτηνοτροφίας, όπως 

και της οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής. Βέβαια είναι σκόπιμο να αναφερθεί πως η παραπάνω 

διαπίστωση αποτελεί πρόβλημα που παρατηρείται με μικρές αποκλείσεις στο σύνολο του ελληνικού 

χώρου. 

Ο δευτερογενής τομέας αντίστοιχα χαρακτηρίζεται από τη γεωγραφικά ανισομερή βιομηχανική 

ανάπτυξη και τη φθίνουσα συμμετοχή του στο ακαθάριστο προϊόν της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, 

αλλά και την έλλειψη υποδομών, με κύρια την μην ολοκληρωμένη μεταφορική υποδομή του άξονα 

της Δυτικής Ελλάδας, την Ιόνια και την Ολυμπία Οδό. 

Ο ανεπτυγμένος κι αναπτυσσόμενος τριτογενής τομέας οφείλει την ανοδική του πορεία στην 

εμπορική δραστηριότητα και τον κλάδο των διαφόρων υπηρεσιών, με κυριότερες απ’ αυτές τις 

υπηρεσίες που χωροθετούνται στην Πάτρα, εκείνες που σχετίζονται με τις μεταφορές, αλλά κι όσες 

απορρέουν από τη λειτουργία των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το εμπόριο 

συγκεντρώνεται στις πρωτεύουσες και τις σημαντικότερες πόλεις των νομών και κυρίως στην Πάτρα 

και το Αγρίνιο έχει υπερτοπικό χαρακτήρα. Ο Πύργος, το Μεσολόγγι, το Αίγιο και η Ναύπακτος 

παρουσιάζουν αυξημένες υπηρεσίες και εμπορικές δραστηριότητες που λειτουργούν με τοπικό και 

νομαρχιακό χαρακτήρα.  

Ο τουρισμός δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στην Περιφέρεια, παρόλη την ιδιαίτερη φυσική της 

ομορφιά, ενώ είναι ανεπτυγμένος ο παραθερισμός κατά μήκος των ακτών του Πατραϊκού κόλπου 

αλλά και της ΠΕ Ηλείας. Παράλληλα παρατηρείται η ανάπτυξη ειδικών μορφών θεματικού τουρισμού 

στην ενδοχώρα της Περιφέρειας, στις ορεινές περιοχές και των τριών ΠΕ (τ. Νομών). Οι εθνικής 

εμβέλειας μεταφορικές υποδομές που χωροθετούνται στην Περιφέρεια κι αποτελούν πύλες εισόδου 

τουριστών στην χώρα παίζουν σημαντικό ρόλο στην έως σήμερα ανάπτυξη της περιοχής αλλά και τις 

περεταίρω προοπτικές ανάπτυξης της. (Λιμένας Πάτρας, Κατάκολου, Κυλλήνης, αεροδρόμιο Αράξου 

κ.α) 

Η Περιφέρεια επίσης συγκεντρώνει σημαντικούς ανθρωπογενείς πόρους, αρχιτεκτονικά σύνολα και 

παραδοσιακούς οικισμούς (τμήμα της πόλης της Πάτρας, Ναύπακτος, Αρχαία Ολυμπία, Ταξιάρχες, 

Ανδρίτσαινα κ.α), αλλά και αρχαιολογικά μνημεία διεθνούς εμβέλειας (Ναός Επικ. Απόλλωνα, Αρχαία 

Ολυμπία, Φιγαλία κ.α) 

Τα εδάφη της Περιφέρειας είναι ως επί το πλείστον ορεινά (45,1%) και ημιορεινά (25,8 %), ενώ μόλις 

το 29,1% καταλαμβάνεται από πεδινές εκτάσεις. Η ΠΕ με τις περισσότερες πεδινές εκτάσεις είναι η 

ΠΕ. Ηλείας, στην οποία υπάρχει και η μεγαλύτερη πεδιάδα της χώρας, η πεδιάδα της Ηλείας. Η ΠΕ 

με τις περισσότερες ορεινές εκτάσεις είναι η ΠΕ Αχαΐας. 

 
6 Eurostat 2007.  



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Σ.Μ.Π.Ε.: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ (ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ)          114 

Από άποψης προσπελασιμότητας σήμερα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ενώ αναπτύσσεται παρά 

τον κεντρικό άξονα ανάπτυξης της χώρας (ΠΑΘΕ), δεν συνδέεται ακόμα πλήρως με τους νέους και 

υπό ολοκλήρωση εθνικούς αναπτυξιακούς άξονες της Εγνατίας Οδού και της υπό βελτίωση οδούς 

ΠΑΘΕ – Ολύμπια Οδός(Ελευσίνα –Τσακώνα) και Ιόνια Οδό.  

Στην Περιφέρεια βρίσκονται σημαντικά οικοσυστήματα διεθνούς αξίας, ειδικότερα δε ζώνες «NATURA 

2000», αισθητικά δάση, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και διατηρητέα μνημεία της φύσης κ.α 

(Ολυμπία, Λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Κάτω Ρους Και Εκβολές Ποταμών Αχελώου Και 

Ευήνου Και Νήσοι Εχινάδες, Δάσος Εθνικής Ανεξαρτησίας Καλαβρύτων Αχαΐας, Δάσος Χειμάρρων 

Σελεμνου & Χαραδρου Αχαΐας, Υγρότοποι Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Λιμνοθάλασσα Κοτύχι – Δάσος 

Στροφυλιάς, Οροπέδιο Φολοης, Θαλάσσια Περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας, Ακρ. Κατάκολο – 

Κυπαρισσία, Θίνες & Παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλια, Κακοβατος κ.α.) αλλά 

και καταφύγια θηραμάτων. Παράλληλα, στις λίστες της Συνθήκες Ramsar εντοπίζονται δύο διεθνούς 

σημασίας λιμνοθάλασσες εκείνη στο Κοτύχι και το Μεσολόγγι. 

Πίνακας 6.1.1: Προστατευόμενες περιοχές NATURA Δυτικής Ελλάδας 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ(HA) 

GR2330001 (Καταργήθηκε) ΕΚΒΟΛΕΣ (ΔΕΛΤΑ) ΑΛΦΕΙΟΥ  5770,00 

GR2330002 SCI/SPA  ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΦΟΛΟΗΣ 9741,95 

GR2330003 SCI ΕΚΒΟΛΕΣ (ΔΕΛΤΑ) ΠΗΝΕΙΟΥ 945,70 

GR2330004 SCI ΟΛΥΜΠΙΑ 314,83 

GR2330005 SCI (καταργήθηκε) 

ΘΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ 

ΖΑΧΑΡΟΣ, ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ, 

ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ, ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ 

3274,32 

GR2330006 SCI ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤΥΧΙ, ΒΡΙΝΙΑ 1647,02 

GR2330007 SCI 

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ 

ΑΚΡ. ΚΥΛΛΗΝΗ ΕΩΣ ΤΟΥΜΠΙ - 

ΚΑΛΟΓΡΙΑ 

13259,45 

GR2330008 SCI 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΠΟΥ 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΑΚΡ. ΚΑΤΑΚΟΛΟ - 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 

11038,83 

GR2330009 SPA 
ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤYΧI - ΑΛYΚΗ 

ΛΕΧΕΝΩΝ 
2351,00 

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ 

6.1.2 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (τ. Νομός) ΗΛΕΙΑΣ 

Η ΠΕ (τ. Νομός) Ηλείας υπάγεται στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας και έχει έκταση 2.618 τετρ. 

χλμ. και πραγματικό πληθυσμό 161.226 κατοίκους. Βρίσκεται στα Νοτιοδυτικά περίπου του 

ηπειρωτικού τμήματος της χώρας, καταλαμβάνει το Βορειοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου και 

συνορεύει βορειοανατολικά με την ΠΕ (τ. Νομό) Αχαΐας, Ανατολικά και Νοτιοανατολικά με την ΠΕ (τ. 

Νομό) Αρκαδίας, Νότια με την ΠΕ (τ. Νομό) Μεσσηνίας, ενώ βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος. 

Η ΠΕ Ηλείας, όπου και ανήκει ο Δήμος Σκιλλούντος, κατέχει το νότιο τμήμα της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας και θεωρείται κυρίως πεδινή κι ημιορεινή περιοχή. Η παράκτια περιοχή διατρέχει όλο το όριο 

της ΠΕ κι εκτείνεται για αρκετά χιλιόμετρα, από τα οποία τα 20 αποτελούν συνεχείς αμμώδεις ακτές. 
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Ο πραγματικός πληθυσμός της ΠΕ Ηλείας, όπως προαναφέρεται ήταν το 2011, 161.226 κάτοικοι, και 

διαιρείται σε 7 Καλλκρατικούς ΟΤΑ. Πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της ΠΕ είναι ο Πύργος που 

αποτελεί και έδρα του ομώνυμου Δήμου Πύργου, με πληθυσμό το 2011 24.142 κατοίκους.  

Για την ΠΕ Ηλείας διαπιστώθηκε κατά την περίοδο 1971-1981 σημαντική μείωση του πληθυσμού, 

ενώ η ποσοστιαία αύξηση κατά την αμέσως επόμενη δεκαετία ήταν η υψηλότερη της Περιφέρειας. Το 

έτος 2001 ο πληθυσμός της ΠΕ αυξήθηκε σημαντικά σε 193.288 κατοίκους (ποσοστό μεταβολής 

7,2%, μεγαλύτερο του αντίστοιχου της χώρας). Ωστόσο, κατά την 10ετία 2001-2011 η περιοχή 

εμφάνισε και πάλι πληθυσμιακή κάμψη της τάξης του 16,5%. 

To ιδιαίτερα ενδιαφέρον ανάγλυφο της ΠΕ και ο συνδυασμός ορεινού και πεδινού αλλά και παράκτιου 

χώρου, δημιουργεί πληθώρα σημείων οικολογικού και φυσικού ενδιαφέροντος αλλά και προοπτικών 

ανάπτυξης δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο αλλά και το δομημένο περιβάλλον. 

Η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας της ΠΕ καταλαμβάνει το σύνολο σχεδόν της πεδινής και 

παράκτιας έκτασης του, αλλά και τμήματος της ενδοχώρας της. Είναι αρδευόμενη σε μεγάλο ποσοστό 

και χρήζει προστασίας, σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού κι Αειφόρου 

Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ), αλλά και το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

(ΓΠΧΣΑΑ) που είναι υπερκείμενα επίπεδα Σχεδιασμού7. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η ΠΕ 

Ηλείας παρουσιάζει τα σημαντικότερα αποθέματα σε υδάτινους πόρους, στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας, όπως και η ΠΕ Αιτ/νίας, αλλά και από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα.   

Η κτηνοτροφική γη εκτείνεται κυρίως στα πεδινά και ημιορεινά, σε μη σταυλισμένες μορφές. Στις εν 

λόγω περιοχές κυριαρχεί η αιγοπροβατοτροφία, υπάρχει όμως και σημαντικός αριθμός βοοειδών 

ελευθέρας βοσκής. Μονάδες προβατοτροφίας υπάρχουν διάσπαρτες σε όλη την εδαφική περιοχή της 

ΠΕ.  

Στην ΠΕ Ηλείας υπάρχουν σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ) με κύρια την 

περιοχή του Οροπεδίου της Φολόης που έχει χαρακτηρισθεί ως περιοχή σημαντική για τα πουλιά της 

Ελλάδας σύμφωνα με την ΚΥΑ 66289/93. Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που εντοπίζονται στην 

ΠΕ είναι η Περιοχή Αρχαίας Ολυμπίας(ΦΕΚ 633/Β/1980 και ΦΕΚ 1008/Β/1980) και η Περιοχή Άνω 

Φιγαλίας (ΦΕΚ 414/Β/24.6.1982). 

Στην ΠΕ Ηλίας υφίστανται και διάφορα καταφύγια θηραμάτων όπως το Μόνιμο καταφύγιο 

Θηραμάτων στην περιοχή Σαμικού, Ξηροχωρίου, Σμέρνας, Γραίκα και Βρίνας (18000 στρ., ΦΕΚ 

541/Β/28-8-90), το Μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων στις θέσεις Δένδρο Πέττα - Γουβαλαριά περιοχής 

Ξηροκάμπου και Κάμενας (5375 στρ, ΦΕΚ 441/Β/7-7-92), το Μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων στην 

περιοχή Καράτουλα, Μουζακίου, Κουτσοχέρας, Χειμαδιού (10000 στρ, ΦΕΚ 903/Β/10-7-76) και το 

Μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων στη θέση Ζαχοβούνι, Πρεσκαβίτσα Περιφέρεια Κοιν., Καλλιθέας, 

Αμυγδαλέων, Λιβαδακίου Ολυμπίας (Απ. 23860/1655/13-5-69). 

Ως προς τον τουρισμό, τουριστικές δραστηριότητες αναπτύσσονται κυρίως περί της περιοχής της 

Αρχαίας Ολυμπίας, παραθεριστικές δραστηριότητες συναντώνται σε όλο σχεδόν το μήκος της 

ακτογραμμής της ΠΕ Ηλείας. Η ανάπτυξη των παραπάνω δραστηριοτήτων συμβάλλουν κατά πολύ 

στις ανοδικές τάσεις του τριτογενή τομέα σε επίπεδο ΠΕ. Στην ευρύτερη περιοχή της Ολυμπίας έχει 

αναπτυχθεί ο περιηγητικός – πολιτισμικός τουρισμός λόγω της Αρχαίας Ολυμπίας. Άλλες 

δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού παρατηρούνται στην ευρύτερη περιοχή των λιμνών του 

Καϊάφα, με την μορφή περιβαλλοντικού/οικολογικού τουρισμού, ακόμα και θερμαλιστικού τουρισμού, 

 
7  Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης καταρτίστηκε το 2008 και ψηφίστηκε στην Βουλή των 

Ελλήνων, αποτελώντας κατευθυντήριο πλαίσιο σχετικά με τον χωρικό σχεδιασμό και την χωροθέτηση κι ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων.  
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όπως και στα διάφορα ποτάμια της ΠΕ με την μορφή είτε περιβαλλοντικού τουρισμού αλλά και 

αθλητισμού στην φύση. Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον συμβάλει στην ανάπτυξη τέτοιων 

δραστηριοτήτων κι ιδιαιτέρως περιοχές προστασίας της Φύσης που διαπιστωμένα αποτελούν 

ιδιαίτερα οικοσυστήματα.   

Σχέδιο 1: Η θέση του Δήμου Σκιλλούντος, του Νομού Ηλείας στον ευρύτερο χώρο της 

Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος 

 

6.1.3 - ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

Ο Δήμος Σκιλλούντος βρίσκεται στη Δυτική Πελοπόννησο στα Δυτικά της ΠΕ (τ. Νομού) Ηλείας 

κατέχοντας μικρό τμήμα της ακτογραμμής της νοτιοδυτικής περιοχής της ΠΕ και σημαντικό τμήμα της 

ενδοχώρας της. 

Με βάση την διοικητική διάρθρωση των καποδιστριακών ΟΤΑ, Ο Δήμος Σκιλλούντος είχε οργανωθεί 

διοικητικά σε 16 Τοπικά Διαμερίσματα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα και με πρωτεύουσα 

/ έδρα του ΟΤΑ τα Κρέστενα. Είχε έκταση 194.600 στρέμματα και πληθυσμό απογραφής έτους 2001: 

15.799 κατοίκους. Συνόρευε νότια με τον καποδιστριακό Δήμο Ζαχάρως, νότια και ανατολικά με τους 

καποδιστριακούς Δήμους Φιγαλείας και Ανδρίτσαινας και βόρεια με τον καποδιστριακό Δήμο 

Βώλακος. Το μεγαλύτερο, φυσικό όριο του Δήμου ήταν ο ποταμός Αλφειός, εκείθεν του οποίου 

βρισκόταν ο καποδιστριακός Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, ενώ από δυτικά οριοθετούνταν από το Ιόνιο 

Πέλαγος. 

Με βάση τη νέα διοικητική διάρθρωση του Προγράμματος «Καλλικράτης», ο Δήμος Σκιλλούντος 

ενσωματώθηκε ως Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) με 16 Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες (που αντιστοιχούν 

ακριβώς στις Δημοτικές Ενότητες του καταργούμενου Καποδιστραικού Δήμου) στον νεοσύστατο 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Σ.Μ.Π.Ε.: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ (ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ)          117 

Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, διατηρώντας τα όρια και τους οικισμούς που είχε ως 

καποδιστριακός ΟΤΑ. 

Πίνακας 6.1.3α:  Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες ΔΕ Σκιλλούντος, έκταση και πληθυσμός 

αυτών 

Α/Α 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΕΚΤΑΣΗ (στρέμματα) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (κάτοικοι) 

1 Δ.Κ. Κρεστένων                                                                              14,8 2.353 

2 Τ.Κ. Βρίνας                                                                                                              15,9 714 

3 Τ.Κ. Γραίκα                                                                   15,5 313 

4 Τ.Κ. Γρύλλου                                                                                                             12,3 294 

5 Τ.Κ. Διασέλλων                                                    18,5 604 

6 Τ.Κ. Καλλικώμου                                                                                                          17,3 1.054 

7 Τ.Κ. Καλυβακίων                                     9,3 403 

8 Τ.Κ. Κάτω Σαμικού                                                                                                        10,8 493 

9 Τ.Κ. Μακρισίων                                                               21,9 1.745 

10 Τ.Κ. Πλατιάνας                                                                                                           16,1 431 

11 Τ.Κ. Πλουτοχωρίου                            6,2 250 

12 Τ.Κ. Ραχών                                                                                                               2,8 387 

13 Τ.Κ. Σαμικού                                                         7,1 387 

14 Τ.Κ. Σκιλλουντίας                                                                                                        9,8 356 

15 Τ.Κ. Τρυπητής                                            8,7 220 

16 Τ.Κ. Φρίξης                                                                                                              7,6 370 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011 (πραγματικός / de facto πληθυσμός απογραφής). 

Ο Δήμος Σκιλλουντίας απέχει περίπου 280 χλμ από την Αθήνα και 100 χλμ από την Πάτρα. Μέσω 

του εθνικού οδικού δικτύου συνδέεται με την Κυπαρισσία/Καλαμάτα, με την Αρχαία Ολυμπία και την 

Τρίπολη και τις υπόλοιπες αστικές περιοχές της Πελ/σου, ενώ μέσω της Πάτρας και της γέφυρας του 

Ρίου-Αντιρίου συνδέεται με τα αστικά κέντρα της Αιτ/νίας και της Ηπείρου γενικότερα. Με την Πάτρα, 

την Αθήνα και την Καλαμάτα συνδέεται και σιδηροδρομικά. Ο Πύργος που αποτελεί το εμπορικό και 

διοικητικό κέντρο της ΠΕ με αμέσως επόμενο συμπληρωματικό κέντρο την πόλη της Αμαλιάδος με το 

οποίο και αναπτύσσει διασυνδέσεις σε λογική διπόλου, βρίσκεται σε απόσταση 18 περίπου 

χιλιομέτρων από τη Σκιλλούντα. Την διοικητική περιφέρεια της οποίας και εξυπηρετεί. 

Το οδικό δίκτυο σε επίπεδο ΠΕ καθώς και το διαδημοτικό οδικό δίκτυο είναι πυκνό και εξυπηρετεί την 

σύνδεση μεταξύ οικισμών και των δυναμικότερων αστικών κέντρων της ευρύτερης περιοχής (Πάτρα, 

Πύργος, Αμαλιάδα, Κυπαρισσία, Αρχαία Ολυμπία, Κρέστενα, Ζαχάρω κ.α.). Παρόλα αυτά η έλλειψη 

ενός σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου που να διευκολύνει την σύνδεση με τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, 

είναι προφανής και πρόκειται να αποκατασταθεί με την ολοκλήρωση της Ολύμπιας Οδού ( Ελευσίνα- 

-Πάτρα-Τσακώνα) 

Η επικοινωνία της περιοχής με άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού μπορεί να 

πραγματοποιείται και με εναέρια μέσα. Η αεροπορική εξυπηρέτηση της περιοχής γίνεται πρωτίστως 

από το αεροδρόμιο Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος» και από το πλησιέστερα αεροδρόμιο της Καλαμάτας, 

κυρίως για τις πτήσεις εσωτερικού. Παρόλο που στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος υπάρχουν τρία 

μεγάλα κι ένα μικρότερο αεροδρόμιο (Αγρίνιο, Άραξος, Αδραβίδα και Επιτάλιο) μόνο η λειτουργία 

πολιτικού αεροδρομίου στον Άραξο, αφορά συνδέσεις απευθείας με χώρες του εξωτερικού, ενώ 

προβλέπεται και η δημιουργία πτήσεων εσωτερικού. Είναι σκόπιμο να αναφερθεί πως η Αχαΐα και η 
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Ηλεία, παρόλο που φιλοξενούν εντός των ορίων τους 4 συνολικά αεροδρόμια (που πληρούν τις 

προδιαγραφές των πολιτικών αεροδρομίων), σε κανέναν από αυτά δεν εκτελούνται πτήσεις 

εσωτερικού. Από το λιμάνι της Πάτρας εκτελούνται πτήσεις με υδροπλάνα προς τα περισσότερα 

νησιά του Ιονίου.  

Από πλευράς λιμενικών εξυπηρετήσεων η περιοχή του Δήμου συνδέεται με το λιμάνι της Κυλλήνης 

από όπου συνδέεται με κάποια νησιά του Ιονίου, από το λιμάνι της Πάτρας εκτελούνται δρομολόγια 

προς τις Ιταλικές ακτές και τα νησιά του Βορίου Ιονίου Πελάγους, ενώ οι συνδέσεις με το Αιγαίο 

γίνονται μέσω των λιμένων της Αττικής. Στην ευρύτερη περιοχή κι εντός των ορίων του γειτονικού 

Δήμου Πύργου βρίσκεται το λιμάνι του Κατάκολου το οποίο κατά κύριο λόγο φιλοξενεί 

κρουαζιερόπλοια από το εξωτερικό και άλλα εμπορικά πλοία. Στον Δήμο Σκιλλούντος δεν υπάρχει 

καμία υποδομή λιμενικού τύπου. 

Ο Πύργος μπορεί να αποτελέσει τη βάση για επισκέψεις σε κοντινές περιοχές και προορισμούς όπως 

η Αρχαία Ολυμπία, το Δρυοδάσος Φολόης, ο ποταμός και οι καταρράκτες της Νέδας, η λίμνη και τα 

λουτρά Καϊάφα, ο Ναός του επικ. Απόλλωνα, ο ναός της Αθηνάς, οι παραδοσιακού οικισμοί της 

ορεινής Αρκαδίας, Ηλείας και Μεσσηνία, καθώς βρίσκεται σε κεντροβαρική θέση σε σχέση με τα 

παραπάνω μνημεία, αξιοθέατα κ.α.. Παράλληλα εντάσσεται στο τοπικό πολιτιστικό δίκτυο που μπορεί 

να συνδέει τους παραπάνω προορισμούς, έχοντας τον ρόλο, της στάσης των επισκεπτών, λόγω της 

πληθώρας των αξιοθέατων και μνημείων που βρίσκονται εντός των ορίων του, αλλά και του τοπίου 

ιδιαίτερης ομορφιάς που απαντάται στην παραλία του Δήμου.  

Ο Δήμος Σκιλλούντος φαίνεται να διακρίνεται σε τέσσερεις (4) διαφορετικές χωρικές ενότητες : 

Η πόλη των Κρεστένων: Αποτελεί την έδρα του ΟΤΑ, το διοικητικό κι εμπορικό του κέντρο αλλά και 

τον μεγαλύτερο και πιο δυναμικό οικισμό του Δήμου στο σύνολο του. Η ενότητα των Κρεστένων 

περιλαμβάνει και τους δύο αμέσως μεγαλύτερους και δυναμικότερους οικισμούς του Δήμου, το 

Καλλίκωμον και τα Μακρίσια, οι οποίοι και βρίσκονται σε ιδιαίτερα κοντινή απόσταση από τα 

Κρέστενα και εφάπτονται σχεδόν επί του εθνικού άξονα που οδηγεί στην Κυπαρισσία.  

Η νότια χωρική ενότητα: Οριοθετείται νότια της Εθνικής οδού και της θάλασσας, αποτελείται από 

γεωργικές γαίες επί του κάμπου και έχει διαμορφωθεί στην περιοχή της αποξηραμένης λίμνης 

Αγουλινίτσας. Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο της παράκτιας ζώνης και η γραμμική 

δασική έκταση της Στροφυλιάς, καθώς και η αμμώδης παραλία και οι αμμοθίνες που καταλαμβάνουν 

μεγάλη σε βάθος έκταση και διατρέχουν όλο το μήκος της ακτογραμμής του Δήμου. Οι 

ανθρωπογενείς παρεμβάσεις είναι λιγοστές και περιορίζονται σε κάποιες κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες, σταυλισμένες και μη, αρδευτικά δίκτυα και γεωργικές εγκαταστάσεις, ενώ εκεί 

χωροθετείται ο οικισμός του Κάτω Σαμικού που βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού και  είναι αγροτικός 

οικισμός. 

Η ανατολική χωρική ενότητα: Αποτελεί σχεδόν το 1/3 της εδαφικής έκτασης του ΟΤΑ και 

περιλαμβάνει τους περισσότερους οικισμούς καθώς και την μεγαλύτερη επιφάνειας του εξωαστικού 

χώρου και της περιοχής του Αλφειού. Η ενότητα αυτή περιγράφεται από χωρική δυσπροσιτότητα στα 

ακραία της σημεία, το ανάγλυφο ποικίλει ενώ αφορά κυρίως σε ημιορεινές εκτάσεις και ορεινές σε 

κάποιες περιπτώσεις. Στην ενότητα κυριαρχούν δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα με κυρίαρχη 

την γεωργία. Οι οικισμοί δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική και είναι άμεσα εξαρτημένοι από την 

έδρα του Δήμου. 

Η ενότητα του ποταμού Αλφειού: Καταλαμβάνει το βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα του Δήμου. 

Αποτελείται από εδάφη που ενώ δεν παρουσιάζουν χαρακτηριστικά πεδινής έκτασης εντούτοις 

καλλιεργείται συστηματικά και πλαισιώνεται από ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον. Η ενότητα αυτή 
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αποτελεί και όριο για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, δεδομένου ότι διασπάτε η 

χωρική επικοι 

ωνία με τις όμορες περιοχές (Δήμου), ακριβώς λόγο της ύπαρξης του φυσικού φράγματος του 

ποταμού Αλφειού. 

Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Δυτικής Ελλάδας για την επίτευξη χωρικής και 

κοινωνικής συνοχής, προωθείται μία πολυκεντρική διάρθρωση, με διάχυση της ανάπτυξης σε 

περισσότερους πόλους –οικιστικά κέντρα, λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική τους ένταξη σε 

αναπτυξιακούς διαδρόμους, τη σχέση τους με μεταφορικούς κόμβους συνδιασμένων μεταφορών 

(πόλεις-πύλες) και τη γειτνίαση τους με τουριστικούς και φυσικούς πόρους υπερτοπικής εμβέλειας, 

προωθώντας έτσι μια νέα πολυκεντρική οικιστική δομή. Προωθείται η χωροταξική εξειδίκευση  στο 

πλαίσιο λειτουργικών ρόλων, αποκαθιστώντας την ισορροπία ανάμεσα στις πόλεις και την ύπαιθρο. 

Αναπτύσσεται η εταιρική σχέση πόλης-υπαίθρου με σημαντικούς κρίκους προώθησης αυτής της 

σχέσης τους οικισμούς 3ου επιπέδου. 

Πίνακας 6.1.3β: Ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου του τ. Νομού Ηλείας 

Κέντρο 

1ου 

επιπέδου 

Κέντρο 

ενισχυμένου 

2ου 

επιπέδου 

Εξαρτημένα 

Κέντρα 2ου 

επιπέδου 

Κέντρα 

ενισχυμένου 

3ου 

επιπέδου 

Εξαρτημένα 

Κέντρα 3ου 

επιπέδου 

Εξαρτημένα Κέντρα 4ου 

επιπέδου 

Πάτρα  Πύργος-

Αμαλιάδα 

 Λεχαινά Επιτάλιο,Βούναργο,Σιμόπουλο, 

Πανόπουλο, Λάμπεια, 

Καράτουλας, 

Αντρώνιο 

    Γατσούνη Ανδραβίδα, Κυλλήνη, Τραγανό 

     Βαρθολομιό 

    Αρχαία 

Ολυμπία 

Λάλας 

 

    Κρέστενα Καλλιθέα, Ανδρίτσαινα 

    Ζαχάρω Νέα Φιγάλεια 

Πηγή: Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Ο Δήμος Σκιλλουντίας ως αγροτικός Δήμος με τα Κρέστενα ως οικισμός 3ου επιπέδου, στα πλαίσια 

λειτουργίας του ως Ανοιχτή Πόλη, αναπτύσσει ειδικότερες εξαρτήσεις– ομαδοποιήσεις συμπλεγμάτων 

οικιστικών δικτύων με προοπτική χωρικής εξειδίκευσης με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των 

οικισμών και των ευρύτερων περιοχών τους και δημιουργίας δικτύων συνεργασίας. Παρόλα  αυτά ως 

οικισμός 3ου επιπέδου άμεσα εξαρτημένου από το κέντρο στο οποίο εντάσσεται (Πύργος- Κατάκολο) 

δεν προσδιορίζεται για αυτό προωθητικές δραστηριότητες. 

Πίνακας 6.1.3γ:  Προωθητικές δραστηριότητες εξαρτημένων με τον Δ. Σκιλλούντος αστικών 

κέντρων . 

Αστικά κέντρα Αναπτυξιακός Ρόλος Αναπτυξιακές Υποδομές 
Προωθητικές 

Δραστηριότητες 

Πύργος -Κατάκολο  Κέντρο 

Νομαρχιακής 

 Δυτικός Άξονας΄ 

 Σιδηροδρομικό δίκτυο 

 Πολιτισμός-

τουρισμός (Αρχαία 
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Αστικά κέντρα Αναπτυξιακός Ρόλος Αναπτυξιακές Υποδομές 
Προωθητικές 

Δραστηριότητες 

Ανάπτυξης 2ου 

επιπέδου. Δίπολο 

με Αμαλιάδα 

 Πολιτιστικός–

τουριστικός πόλος 

 Κέντρο 

παραγωγικής 

αγροτικής περιοχής 

 Οδική σύνδεση με Τρίπολη 

 ΤΕΙ 

 Διεθνές πολιτιστικό-

συνεδριακό-αθλητικό κέντρο 

Αρχαίας Ολυμπίας 

 ΒΕΠΕ 

Ολυμπία-παράκτια 

ζώνη) 

 Υπηρεσίες 

 Ανώτατη 

εκπαίδευση 

 Αγροτικές 

δραστηριότητες 

 Μεταποίηση 

Πηγή: Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Με την προτεινόμενη οικιστική διάρθρωση για τον Νομό διατηρούνται οι εξαρτήσεις για τα μέχρι 2ου 

επιπέδου κέντρα από την Πάτρα, η οποία αποτελεί εθνικό πόλο και έδρα της Περιφέρειας της Δυτικής 

Ελλάδας. Παράλληλα δημιουργούνται οικιστικές εξαρτήσεις με μικρότερα αστικά εξαρτημένα κέντρα 

δευτέρου επιπέδου τον Πύργο και την Αμαλιάδα, με τα Κρέστενα, η Γαστούνη, η Αρχ. Ολυμπία, τα 

Λεχαινά και τη Ζαχάρω, τα οποία χωροθετούνται και αυτά κατά μήκος της Εθνικής Οδού. Οι λοιποί 

πολύ μικροί οικισμοί εξαρτώνται από τους οικισμούς 3ου επιπέδου. 

Τα Κρέστενα χαρακτηρίζονται  επίσης ως: 

 αστικό κέντρο με δημοτικού επιπέδου διοικητικές λειτουργίες και εξυπηρετήσεις,  

 κέντρο υπηρεσιών προς την αγροτική παραγωγή και τον διαμένοντα πληθυσμό 

 περιοχή υποδοχής ημερήσιου τουριστικού πληθυσμού (λουόμενοι κατά τους θερινούς μήνες) 

 κέντρο τοπικών εμπορικών δραστηριοτήτων. 

Τα κύρια σημεία των υφιστάμενων συνεργασιακών – συμπληρωματικών ρόλων του Δήμου 

Σκιλλουντίας, με άλλα αστικά κέντρα του Νομού και της Περιφέρειας είναι: 

 η σχέση εξάρτησης από τον Πύργο και κατ’ επέκταση την Πάτρα, όσον αφορά στις 

υπηρεσίες, το εμπόριο και μέρος των μετακινήσεων. 

 η σχέση με την Καλαμάτα σχετικά με τις αεροπορικές μετακινήσεις προς εγχώριους 

προορισμούς 

 η σχέση με την ευρύτερη παραθεριστική και τουριστική ζώνη του Νομού και της Μεσσηνίας 

 η σχέση με την Ζαχάρω, την Γαστούνη και τα Λεχαινά  
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6.2 - ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

6.2.1 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος Σκιλλούντος στη μεγαλύτερή του έκταση καλύπτεται από αγροτικού τύπου οικοσυστήματα 

που διακρίνονται κυρίως σε ετερογενείς αγροτικές περιοχές (γεωργική γη με εκτάσεις φυσικής 

βλάστησης & σύνθετα συστήματα καλλιέργειας) και μόνιμες καλλιέργειες (ελαιώνες, οπωροφόρα και 

αμπελώνες) και λιγότερο σε αρώσιμη γη (μη – αρδεύσιμη ή μόνιμα αρδευόμενη).  Οι μεγαλύτερες 

γεωργικές εκτάσεις αναπτύσσονται στη δυτική, κεντρική και νότια περιοχή του Δήμου, καθώς και κατά 

μήκος του Αλφειού ποταμού καταλήγοντας στον εύφορο κάμπο της Παπαδούς στα βορειοανατολικά 

του Δήμου. 

Περιοχές με μικτά δάση, δάση κωνοφόρων και θαμνώδη βλάστηση (μακκία, φρύγανα) απαντώνται 

κυρίως στο νότιο τμήμα των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου (Σαμικό, Βρίνα, Γρύλλος, Γραίκας, 

Πλατιάνα) και διάσπαρτα στα Δημοτικά Διαμερίσματα στο βόρειο τμήμα του Δήμου. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το δάσος της Σμέρνας στο νότιο τμήμα (Κοινότητα Βρίνας) και το δάσος της 

Στροφυλλιάς στα δυτικά παράλια του Δήμου.  

Στα ανθρωπογενή οικοσυστήματα της περιοχής περιλαμβάνονται περιοχές με διάσπαρτη αστική 

οικοδόμηση. 

Ο ποταμός Αλφειός, οι παραθαλάσσιοι βάλτοι και οι χείμαρροι με ροή νερού κατά τη διάρκεια των 

χειμερινών μηνών (Σελινούς, Λαδικός, Κυβίτσα κ.λπ.) καθώς και η παρόχθια βλάστησή τους, με 

μορφή συστάδων ή μεμονωμένων ατόμων, αποτελούν τα υδάτινα οικοσυστήματα της περιοχής. 

Το παράκτιο τμήμα του Δήμου αποτελείται από ζώνη μήκους περί τα 7χλμ και συνίσταται από 

αμμώδεις παραλίες με λεπτόκοκκη άμμο που χαρακτηρίζονται από εκτεταμένα αμμοθινικά 

συστήματα, βάλτους και δασώδη/θαμνώδη βλάστηση (παράκτιο οικοσύστημα). Στα αβαθή θαλάσσια 

τμήματα του μετώπου αυτού (θαλάσσιο οικοσύστημα) παρατηρούνται τμήματα με Cymodosea 

nodosa που ακολουθούνται από στρώματα ποσειδωνίας (Posidonia oceanica).  

Το θαλάσσιο τμήμα της περιοχής μελέτης, το οποίο ανήκει σε προτεινόμενο προς ένταξη στο 

ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 (βλ. κεφ. περί προστατευόμενων περιοχών), χαρακτηρίζεται από την 

παρουσία στρωμάτων ποσειδωνίας (Posidonia oceanica), ενώ οι αμμώδεις παραλίες του κόλπου 

είναι εν δυνάμει περιοχές φωλεοποίησης της θαλάσσιας χελώνας Careta careta. Οι δύο αυτοί 

οργανισμοί είναι πολύ σημαντικοί και απειλούνται με εξαφάνιση λόγω της ρύπανσης από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες (περίπτωση ποσειδωνίας) και της τουριστικής ανάπτυξης κοντά στις 

περιοχές φωλεοποίησης (θαλάσσια χελώνα). 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 1161/20-9-1993 (Καθορισμός ΖΟΕ στην εκτός εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών παραλιακή περιοχή Ν. Ηλείας), η παρόχθια ζώνη του 

Αλφειού από την περιοχή της Λιναριάς μέχρι τις εκβολές του ποταμού χαρακτηρίζεται ως περιοχή Β5 

(υδάτινοι βιότοποι) που χρήζει προστασίας, ενώ το παραλιακό τμήμα του δάσους Στροφυλιάς 

χαρακτηρίζεται ως περιοχή Β2 και έχει κηρυχθεί ως χώρος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (Β 112/81). 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι μέρος του νοτίου άκρου του Δήμου αποτελεί τμήμα του 

θεσμοθετημένου Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Κάτω Σαμικό, Ξηροχώρι, Σμέρνα, Γραίκα, Βρίνα» 

έκτασης 1800 στρεμμάτων (ΦΕΚ 541/Β/1990). 
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α. Βλάστηση 

Η βλάστηση μιας περιοχής είναι αποτέλεσμα της συνεπιδράσεως διαφόρων παραγόντων όπως το 

κλίμα, η γεωμορφολογία, η ανθρώπινη επίδραση κ.λπ. Βέβαια, πρωταρχικός παράγοντας, 

τουλάχιστον ως προς τη σύνθεση της βλάστησης, είναι η χλωρίδα της συγκεκριμένης περιοχής. Η 

αλληλεπίδραση των διαφόρων προαναφερόμενων παραγόντων διαμορφώνει σε μια περιοχή 

διάφορες ζώνες βλάστησης οι οποίες διακρίνονται οικολογικά, φυσιογνωμικά και χλωριδικά. 

Η περιοχή του Δήμου, όπως και η ευρύτερη περιοχή. ανήκει στην Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης 

(Quercetalia ilicis), στην υποζώνη του Quercion ilicis (διάπλαση αριάς) και στον αυξητικό χώρο του 

Adrachno – Quercetun ilicis (Ντάφης 1976), που καταλαμβάνει τις χαμηλότερες περιοχές και του 

Orno - Quercetun ilicis στις υψηλότερες περιοχές. 

Η βλάστηση της περιοχής αποτελείται από δάση κωνοφόρων και πλατυφύλλων, μακκία, φρύγανα 

καθώς και παράκτιες θίνες, ενώ τη φυσιογνωμία του τοπίου διαμορφώνουν οι ελαιώνες, οι 

αμπελώνες, τα περιβόλια και άλλοι τύποι καλλιεργούμενης γης.      

Η θαμνώδης και δασώδης βλάστηση χαρακτηρίζεται από τα είδη Pistacia lentiscus (σχίνος), Pistacia 

terebinthus (κοκορεβυθιά), Ceratonia ciliqua (χαρουπιά), Arbutus unedo (κουμαριά), Erica 

manipuliflora (ρείκι), Myrtus communis (μυρτιά), Cercis siliquastrum (κουτσουπιά), Cuercus coccifera 

(πουρνάρι), Genista acanthoclada (αφάνα), Phillyrea media (φιλίκι), Pinus halepensis (χαλέπιος 

πεύκη), Juniperus phoenicea (φίδα), Acer sp. (σφενδάμι), Quercus ilex (αριά).  

Στην παράκτια ζώνη διακρίνονται υποτυπώδεις κινούμενες θίνες που χαρακτηρίζονται από αμμόφιλα 

φυτικά είδη (Ammophila arenaria, Elymus farctus) αντιπροσωπεύοντας το πρώτο στάδιο 

σχηματισμού θινών, κινούμενες αμμώδεις θίνες που επικρατεί η Ammophila arenaria (λευκές θίνες) 

και θίνες με θερμόφιλα πεύκα (Pinus halepensis & Pinus pinea). Άλλα αμμόφιλα είδη που 

απαντώνται είναι τα Eryngium maritimum, Medicago marina, Centaurea sonchifolia, Euphorbia 

paralias, Euphorbia terracina, Poligonum maritimum, Glaucium flavum, Salsola kali, Anthemis 

tonentosa, Echinophora spinosa, Ononis variegata, Cakile maritima. Στα αβαθή θαλάσσια τμήματα 

του κόλπου παρατηρούνται τμήματα με θαλάσσια λιβάδια Cymodosea nodosa που ακολουθούνται 

από στρώματα ποσειδωνίας (Posidonia oceanica).  

Αλκαλικά έλη με χαρακτηριστικά είδη τα Cladium mariscus (κοψιάς), Phragmites australis (καλάμι) 

βρίσκονται σε εδάφη που καλύπτονται μονίμως από νερό ή σε εποχιακά κατακλυζόμενα εδάφη, ενώ 

μεσογειακά αλίπεδα με χαρακτηριστικά είδη τα Juncus acutus, Juncus bufonius, Juncus 

heldreichienus, Juncus effuses (βούρλα) βρίσκονται σε κάποιες εσωτερικές ως προς την ακτή θέσεις 

που πλημμυρίζουν παροδικά. Άλλα είδη αλοφυτικής βλάστησης στα εδάφη της αποξηραμένης λίμνης 

Αγουλινίτσας περιλαμβάνουν Τamarix sp., Arthrocnemum glaucum, Salicornia europaea, Plantago 

coronopus, Sueda maritima, Parapholis incurva, Cotula coropifolia. 

Αζωνική βλάστηση απαντάται κατά θέσεις στις όχθες των ποταμών και ρεμάτων της περιοχής 

(Αλφειός, Σελινούς, Λαδικός, Κυβίτσα κλπ), όπου η συχνή παρουσία του νερού διαφοροποιεί τις 

οικολογικές συνθήκες, με χαρακτηριστικά είδη τον Platanus orientalis (ανατολικός πλάτανος), Salix 

sp. (ιτιά), Ulmus sp. (φτελιά), Alnus glutinosa (σκλήθρο), Vitex agnus-cactus (λυγαριά), Phragmites 

australis (καλάμι), Fraxinus ornus (φραξός), J. regia (καρυδιά) και Populus alba (λεύκη). Σε διάφορα 

σημεία κατά μήκος της κοίτης του Αλφειού έχουν κατασκευασθεί αναχώματα, για την προστασία των 

παρόχθιων εκτάσεων από πλημμύρες, στα οποία έχουν φυτευτεί ευκάλυπτοι (Eucalyptus sp.). Σε 

περιοχές μακριά από την κοίτη, όπου επικρατούν κακές συνθήκες στράγγισης απαντώνται υγρά 

λιβάδια με χαρακτηριστικά είδη τα Juncus sp., Elymus farctus, Typha sp., Scirpus holoschoenus, 

Lythrum sp., Mentha aquatica, Bromus madritensis.  
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Οι διάφορες κατηγορίες βιοφυσικής κάλυψης γης στα όρια του Δήμου ομαδοποιούνται ως εξής : 

 Περιοχές με διάσπαρτη αστική δόμηση  

 Αγροτικές περιοχές που διακρίνονται σε ετερογενείς αγροτικές περιοχές (κυρίως γεωργική γη 

με εκτάσεις φυσικής βλάστησης και λιγότερο σύνθετα συστήματα καλλιέργειας), μόνιμες 

καλλιέργειες (κυρίως ελαιώνες και λιγότερο οπωροφόρα δένδρα και αμπελώνες) και αρώσιμη 

γη (μη – αρδεύσιμη ή μόνιμα αρδευόμενη).  

 Δάση και μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις με σκληρόφυλλη βλάστηση. 

 Παραλίες – αμμόλοφοι – αμμουδιές, παραθαλάσσιοι βάλτοι και ροές υδάτων. 

Σημειώνεται ότι σημαντικό μέρος των περιοχών αυτών έχουν υποστεί σημαντική καταστροφή από τις 

πυρκαγιές του έτους 2007. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά μέσο όρο καταστράφηκε το 80% των 

δασικών και γεωργικών εκτάσεων.  Με την αρ. οικ/5285 /Α32/31-8-2007 Υπουργική Απόφαση ο 

Δήμος Σκιλλούντος ανήκει στις οριοθετημένες περιοχές προς αποκατάσταση ζημιών από τις 

πυρκαγιές του Αυγούστου 2007. 

Στην διάπλαση των παραποτάμιων δασών (FLUVISILVAE) εντάσσονται τα διάσπαρτα άτομα 

πλατάνου και ιτιάς που απαντώνται κατά μήκος του Αλφειού και των μεγαλυτέρων ρεμάτων της 

ευρύτερης περιοχής. 

Στην παραθαλάσσια περιοχή η δασική βλάστηση συντίθεται από εναλλασσόμενα αθροίσματα 

αείφυλλων πλατύφυλλων με αθροίσματα χαλεπίου πεύκης. Οι ανωτέρω ενώσεις δεν εμφανίζονται σε 

αμιγή μορφή, αλλά στους θαμνώνες αειφύλλων πλατυφύλλων  μειγνύονται διάσπαρτα άτομα  

χαλεπίου πεύκης, ενώ οι ενώσεις χαλεπίου πεύκης έχουν ως υπόροφο αείφυλλα πλατύφυλλα.  

Εξετάζοντας την εξέλιξη της διαδοχής των φυτοκοινωνιών με βάση τις σημερινές συνθήκες, γίνεται 

φανερό ότι η χαλέπιος πεύκη στις θέσεις που καταλαμβάνει αναπτύσσεται κανονικά, εκμεταλλεύεται 

πλήρως τις παραγωγικές δυνάμεις του εδάφους και αναγεννάται εύκολα, κυρίως μετά από πυρκαγιά, 

κυρίως λόγω του πλούσιου υδρογραφικού δικτύου της περιοχής. Επίσης οι εν γένει οικολογικές 

συνθήκες που επικρατούν εγγυώνται την άριστη ανάπτυξή της. Στις θέσεις αυτές η χαλέπιος θα 

αποτελέσει τελική φυτοκοινωνική ένωση Klimax pinetum και δεν είναι δυνατή, ούτε σκόπιμη η 

αντικατάστασή της από άλλο δασοπονικό είδος.  

Η ύπαρξη του υπορόφου από αείφυλλα πλατύφυλλα δεν είναι επιθυμητή και επίσης αυξάνει σε 

μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο επέκτασης τυχούσας πυρκαγιάς. Ο περιορισμός του πυκνού υπορόφου 

μπορεί να επιτευχθεί με την διατήρηση της κανονικής συγκόμωσης του ανορόφου. Αντίθετα στα 

πλέον υποβαθμισμένα και διαβρωμένα εδάφη τα αείφυλλα πλατύφυλλα θα αποτελέσουν τελική 

φυτοκοινωνική ένωση, λόγω της μεγάλης αντοχής τους σε κακώσεις, αλλά και λόγω των μικρών 

απαιτήσεών τους. 

β. Πανίδα 

Η πανίδα που εμφανίζεται στην περιοχή είναι χαρακτηριστική των διαφορετικών τύπων 

ενδιαιτημάτων που αναπτύσσονται στα οικοσυστήματά της. Από άποψη σημαντικότητας, η παράκτια 

προστατευόμενη περιοχή «Θίνες και παραλιακό δάσος Ζαχάρως, λίμνη Καιάφα, Στροφυλιά, 

Κακόβατος», έχει σημαντική αξία μετά και την αποξήρανση της λίμνης Αγουλινίτσας, καθώς διάφορα 

είδη σπονδυλωτών (εκτός από πουλιά) έχουν καταγραφεί στην περιοχή. Τρία από αυτά αναφέρονται 

στο Παράρτημα IΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Πίνακας 3.1), ενώ τα είδη του Πίνακα 3.2 

συμπεριλαμβάνονται στα Άλλα & Ελληνικά Σημαντικά Είδη. 
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Πίνακας 6.2.1α: Είδη πανίδας που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 

Ομάδα Επιστημονική ονομασία Πληθυσμός 

Ερπετά Testudo hermani R 

Ερπετά Mauremys caspica C 

Αμφίβια Caretta caretta V 

Πίνακας 6.2.1β: Άλλα και Ελληνικά Σημαντικά Είδη Πανίδας 

Θηλαστικά Crocidura suaveolens R 

Θηλαστικά Sorex minutus R 

Ερπετά Natrix natrix C 

Αμφίβια Rana balcanica C 

Αμφίβια Rana epeirotica C 

Ασπόνδυλα Onthophagus furcatus R 

Θηλαστικά Apodemus flavicollis dietzi C 

C: Κοινό, R: σπάνιο, V: τρωτό 

Από τα ανωτέρω είδη, η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta αποτελεί είδος προτεραιότητας της 

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και αναφέρεται στο κόκκινο βιβλίο στην κατηγορία "τρωτά", ενώ ο συγκεκριμένος 

τόπος αποτελεί πολύ καλή περιοχή ωοτοκίας. Η χελώνα Testudo hermani έχει καταγραφεί στις 

αμμοθίνες της περιοχής. Τα έξι από τα Άλλα & Ελληνικά Σημαντικά Είδη (εκτός του κρικοποντικού 

Apodemus flavicollis dietzi) προστατεύονται από τη συνθήκη της Βέρνης, ενώ το φίδι Natrix natrix και 

οι μυγαλές Crocidura suaveolens και Sorex minutus προστατεύονται από το Π.Δ. 67/1981. Ο 

βάτραχος Rana epeirotica είναι ενδημικό είδος της Ελλάδας και της νότιας Αλβανίας. Οι καλαμώνες 

που αναπτύσσονται σε αμμώδη και λασπώδη υποστρώματα αποτελούν σημαντικό τύπο οικοτόπου 

για την ορνιθοπανίδα (χρησιμεύει ως χώρος φωλιάσματος, ξεκούρασης κλπ). 

Αξιόλογα είδη πτηνών που έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή μελέτης περιλαμβάνουν τα Caprimulgus 

europaeus (γιδοβύζι), Cisticola juncidis (καρηκοκυστικόλη), Emberiza cirlus (σιρλοτσίχλονο), Falco 

peregrinus (πετρίτης), Hippolais pallida (ωχροστριτσίδα), Hirundo rustica (σταυλοχελίδονο), Lullula 

arborea (δενδροσταρήθρα), Netta rufina(ροπαλόπαπια), Phalacrocorax carbo (κορμοράνος), 

Podiceps nigricollis (μαυροβουτηχτάρα), Sitta neumayer (βραχοτσοπανάκος), Tachybaptus ruficollis 

(νανοβουτηχτάρι).  

Οι αμμώδεις ακτές «Θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας, Ακρωτ. Κατάκολο – Κυπαρισσία» 

συνιστούν εν δυνάμει περιοχές φωλεοποίησης της θαλάσσιας χελώνας Careta careta, ενώ το 

θαλάσσιο τμήμα αποτελεί βιότοπο του ψαριού Syngnathus abaster, που χαρακτηρίζεται ως 

σημαντικό είδος και αναφέρεται στους καταλόγους της συνθήκης της Βέρνης.  

Στις υπόλοιπες περιοχές (δάση, σκληρόφυλλη βλάστηση, ετερογενείς περιοχές) συνηθισμένα είδη 

αποτελούν κατά περίπτωση ο σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), ο λαγός (Lepus capensis), η 

νυφίτσα (Mustela nivalis), ο ασβός (Meles meles), το κουνάβι (Martes foina), το κοράκι (Corvus 

monedula), ο κότσυφας (Turdus merula), ενώ υπάρχουν αναφορές για παρουσία νανονυχτερίδας 

(Pipistrellus pipistrellus). Επίσης, έχουν επισημανθεί πληθυσμοί αμφιβίων και ερπετών που ανήκουν 

στα ουροδελή (Triturus vulgaris), τα άνουρα (Hyla arborea, Bufo bufo, Bufo viridis, Rana ridibuda), τα 

χελώνια (Emys orbicularis, Mauremys caspica, Testudo hermani, Testudo marginata), και τα 

φολιδωτά (α) υπόταξη σαυροειδή (Anguis  fragilis, Ophisaurus apodus, Algyroides moreoticus, 

Lacerta trilineata, Podarcis taurica, Podarcis peloponnesiaca, Ablepharus kitaibelii) (β) υπόταξη 
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οφίδια (Typhlops vermicularis, Coluber gemonensis, Coluber najadum, Elaphe quatuorlineata, Natrix 

natrix, Natrix tessellata, Malpolon monspessulanus, Telescopus fallax, Vipera ammodytes).  

Τέλος, στις περιοχές με ανθρωπογενή παρουσία εμφανίζονται είδη πτηνών όπως η δεκαοχτούρα 

(Strepopelia decaocto), το σπουργίτι (Passer domesticus), το δενδροσπουργίτι (Passer 

hispaniolensis), και την άνοιξη το σπιτοχελίδονο (Delichon urbica).  

γ. Υδάτινα Οικοσυστήματα  

Στην περιοχή μελέτης τα υδάτινα οικοσυστήματα αποτελούνται από ποτάμια και χείμαρρους με ροή 

νερού κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών και παρόχθια βλάστηση υπό την μορφή συστάδων ή 

μεμονωμένων ατόμων βλάστησης.  

Ο ποταμός Αλφειός αποτελεί σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα των υγροτόπων της Δυτικής Ελλάδας, 

περιλαμβάνοντας παραποτάμιες συστάδες. Από τους παραποτάμους του οι σημαντικότεροι είναι ο 

Σελινούς που διέρχεται Β-ΒΔ των Κρεστένων και το Λαδικό δυτικά της Τρυπητής. 

Ο Αλφειός είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος και παροχή ποταμός της Πελοποννήσου και αποτελεί 

σημαντικότατο υδάτινο οικοσύστημα και σπουδαίο υδατικό πόρο για τούς Νομούς Αρκαδίας και 

Ηλείας. Έχει μήκος 110 Km, η λεκάνη απορροής του φθάνει τα 3.551 Km2, ενώ σχηματίζει δελταική 

πεδιάδα 113 Km2 εκτός των ορίων του Δήμου. 

Ο ποταμός πηγάζει από την κεντρική Πελοπόννησο και το τμήμα ανάντη της Μεγαλόπολης 

αποτελείται από δύο κύριους κλάδους που συμβάλλουν στη θέση Τριπόταμος. 

Στη συνέχεια ο ποταμός διαρρέει από δυτικά τη Μεγαλόπολη, διασχίζει τις περιοχές του 

Ατμοηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΗ και των ορυχείων λιγνίτη, 5 Km μετά την Καρύταινα δέχεται τα 

νερά του παραποτάμου Λούσιου, ενώ 25 Km περίπου κατάντη δέχεται τα νερά των παραποτάμων 

Λάδωνα (όπου και ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός της ΔΕΗ) και Ερυμάνθου. 

Στη συνέχεια διασχίζει το Νομό Ηλείας και αφού δεχτεί τα νερά και άλλων μικρότερων παραποτάμων 

και ρεμάτων (Σελινούς, Λαδικό, Κλαδέος κ.λπ.), εκβάλλει στο Ιόνιο πέλαγος (Κυπαρισσιακός κόλπος) 

κοντά στο Επιτάλιο. 

Ο ποταμός αποτελεί σημαντικό υγρότοπο του Νομού και η κοιλάδα του βιότοπο μεγάλης οικολογικής 

και αισθητικής αξίας με πλούσια πανίδα (πουλιά κ.λπ.) και χλωρίδα. Η βλάστηση κατά μήκος του 

ποταμού περιλαμβάνει τυπικά υδρόβια και παρόχθια είδη χλωρίδας (φτελιές, λυγαριές, πλατάνια, 

καλαμώνες και θαμνώδη βλάστηση) 

Σε διάφορα σημεία κατά μήκος της κοίτης του, έχουν κατασκευασθεί αναχώματα για την προστασία 

των παρόχθιων εκτάσεων από πλημμύρες και την πλήρη οριοθέτηση της κοίτης του. Σε πολλά 

σημεία κατά μήκος της πλημμυρικής κοίτης αναπτύσσονται από ιδιώτες αγροτικές καλλιέργειες χωρίς 

απαραίτητα αποφάσεις παραχωρήσεων ή άδειες χρήσης. Τα αναχώματα είναι φυτεμένα με γραμμή 

από ευκαλύπτους. 

6.2.2 - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ηλείας υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός περιοχών ιδιαίτερης 

περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας. Συγκεκριμένα, υπάρχουν οχτώ (8) συνολικά περιοχές που 

εντάσσονται στους βιοτόπους του δικτύου Νatura 2000 εκ των οποίων οι δύο αναπτύσσονται εν μέρει 

και εντός των ορίων του Δήμου Σκιλλούντος. 
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Αναλυτικότερα, στο νοτιοδυτικό όριο του Δήμου, στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Κυπαρισσίας 

βρίσκεται η προστατευόμενη περιοχή με κωδικό GR2330008 και ονομασία «Θαλάσσια περιοχή 

κόλπου Κυπαρισσίας, Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία», η οποία αποτελεί Τόπο Κοινοτικής 

Σημασίας (Sites of Community Importance) κατά την έννοια της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ο Θαλάσσιος 

αυτός τόπος εκτείνεται από το ακρωτήριο Κατάκολο έως την πόλη της Κυπαρισσίας στο δυτικό τμήμα 

της Πελοποννήσου. Το υπόστρωμα είναι αμμώδες και το θαλάσσιο στρώμα καλύπτεται από 

λεπτόκκοκη άμμο με διάσπαρτους ασβεστολιθικούς βράχους. Κατά μήκος των ακτογραμμών 

υπάρχουν μεγάλες παραλίες που χαρακτηρίζονται από εκτεταμένα αμμοθινικά συστήματα. Ο κόλπος 

είναι γενικά ρηχός. Στα ρηχά μέρη παρατηρούνται τμήματα με Cymodocea nodosa, τα οποία 

παρουσιάζουν πολύ καλή ανάπτυξη, με πυκνούς πληθυσμούς και εύρωστα άτομα. Στους 

ασβεστολιθικούς βράχους φαίνονται λίγα μόνο είδη μακροφύτων. 

Τα στρώματα της Posidonia oceanica που απαντώνται στον Κόλπο της Κυπαρισσίας είναι 

πιθανότατα τα καλύτερα αναπτυγμένα στην Πελοπόννησο. Σχηματίζουν ένα αδιαίρετο τμήμα του 

θαλάσσιου οικοσυστήματος και αποτελούν πρόσφορο έδαφος για τροφή, κατοικία και ωοτοκία των 

ψαριών. Επιπλέον, η παρουσία τους στην περιοχή αποτελεί πολύ καλό βιολογικό δείκτη της 

οικολογικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta χρησιμοποιεί τα λιβάδια της Posidonia για να τραφεί και να 

ξεκουραστεί. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι παρακείμενες αμμώδεις παραλίες του Κόλπου είναι πολύ 

σημαντικές για την ωοτοκία της θαλάσσιας χελώνας. 

Σημειώνεται πως και οι δύο προαναφερθέντες οργανισμοί απειλούνται με εξαφάνιση στη Μεσόγειο 

θάλασσα είτε λόγω των μεγάλων πηγών αστικής μόλυνσης (περίπτωση Posidonia) είτε λόγω των 

τουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της παραλιακής ζώνης και των περιοχών ωοτοκίας 

(περίπτωση C. Caretta). H C. Caretta είναι είδος προτεραιότητας της οδηγίας 92/43/ΕΕC και επίσης 

αναφέρεται στο Ελληνικό βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων στην κατηγορία «Κινδυνεύοντα». Τέλος, ένα 

άλλο είδος σπονδυλωτού, το ψάρι Sygnathus abaster παρουσιάζεται σε αυτό τον τόπο και 

περιλαμβάνεται στην κατηγορία «Άλλα Σημαντικά Είδη» καθώς αναφέρεται στους καταλόγους της 

Συνθήκης της Βέρνης (κατηγορία C). 

Μια ακόμη περιοχή προστασίας που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Σκιλλούντος, είναι η 

περιοχή με κωδικό GR 2330005 και ονομασία «Θίνες και Παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη 

Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακκόβατος» η οποία αποτελεί Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (Sites of 

Community Importance) κατά την έννοια της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Η προστατευόμενη περιοχή αυτή 

είναι μια παράκτια ζώνη που βρίσκεται στο νοτιότερο τμήμα του Νομού Ηλείας και περιλαμβάνει το 

πευκοδάσος της Στροφυλιάς, την λίμνη Καϊάφα, τις θίνες που εκτείνονται μεταξύ της αποξηραμένης 

λίμνης Αγουλινίτσας και του χωριού Κακκόβατος, τον λόφο Ελληνικό (ή Σταυρός), τον αρχαιολογικό 

χώρο της περιοχής του Καϊάφα, τα σπήλαια των Ανυγρίδων νυμφών και τις Ιαματικές πηγές του 

Καϊάφα. Η εν λόγω προστατευόμενη ζώνη εκτείνεται σε πολύ μεγάλο μήκος, από το οποίο μόνο ένα 

μικρό τμήμα μεταξύ της αποξηραμένης λίμνης Αγουλινίτσας και του χωριού Κάτω Σαμικό 

αναπτύσσεται εντός των ορίων του Δήμου Σκιλλούντος. 

Η προστατευόμενη περιοχή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό οικοσύστημα με πλούσια χλωρίδα και 

πανίδα, λόγω του συνδυασμού παράκτιου δάσους, θινών και λίμνης. Στην παραλία μεταξύ της 

περιοχής του Καϊάφα και της Ζαχάρως οι αναπτυσσόμενες θίνες είναι σε καλή κατάσταση. Το είδος 

Pancratium maritimum είναι ένα φυτό του οποίου οι πληθυσμοί έχουν μειωθεί σημαντικά κατά μήκος 

των Ελληνικών ακτών. Το επιγενές ξενόφυτο τροπικής προέλευσης Saccharum spontaneum βρέθηκε 

πρόσφατα στην περιοχή. Οι ζώνες με καλαμιώνες, τα δάση με Tamarix και οι συστάδες με ψάθες και 
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το κινδυνεύον υδρόβιο είδος Cladium mariscus είναι πολύ σημαντικοί βιότοποι που εξασφαλίζουν 

τροφή και διαμονή σε υδρόβια πτηνά. Η αξία αυτών των βιότοπων απέκτησε ιδιαίτερη σημασία 

έπειτα από την αποξήρανση της λίμνης Αγουλινίτσας που υπήρχε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 

1970. Υπάρχουν εννιά είδη σπονδυλωτών (εκτός από πουλιά) που έχουν καταγραφεί σ’ αυτήν την 

περιοχή, τρία από τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.  

Η ευρύτερη περιοχή αποτελεί επίσης περιοχή ωοτοκίας για την χελώνα Caretta caretta καθώς έχει 

καταγραφεί ένας αριθμός μεταξύ 53-99 φωλιών ανά αναπαραγωγική περίοδο. Αυτός ο αριθμός 

αντιστοιχεί σε 7 φωλιές/χμ./περίοδο και υπερβαίνει τις 5 φωλιές/χμ./περίοδο που θεωρείται ως 

κατώτερο όριο για το χαρακτηρισμό μιας αμμώδους παραλίας ως σημαντικής για την ωοτοκία της 

Caretta caretta. Ο προστατευόμενος αυτός τόπος είναι επίσης γνωστός για την ορνιθοπανίδα του, 

που περιλαμβάνει σπάνια και απειλούμενα είδη (Netta rufina, Falco peregrinus, Cisticola juncidis, 

Podiceps nigricollis και άλλα) και λόγω της αξιοσημείωτης ορνιθοπανίδας η περιοχή αυτή έχει οριστεί 

ως μια Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ).  

Στις απειλές της περιοχής Natura με κωδικό GR 2330005 συγκαταλέγονται οι χωρίς σχεδιασμό 

οικιστικές δραστηριότητες και η υπερβόσκηση τα οποία υποβαθμίζουν και αλλοιώνουν το φυσικό 

περιβάλλον και των οικοσυστημάτων. Οι ζώνες των καλαμιώνων και τα υγρά λιβάδια γύρω από τη 

λίμνη έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από τις προσχώσεις και τις βαθύνσεις που γίνονται προκειμένου να 

μετατραπεί η λίμνη σε μαρίνα. Τέλος, οι ανθρώπινες δραστηριότητες στις αμμώδεις εκτάσεις της 

προστατευόμενης περιοχής επηρεάζουν τις φωλεοποιητικές δραστηριότητες της Caretta caretta, ενώ 

το κυνήγι είναι μια απειλή για τα μεταναστευτικά και άλλα πουλιά της περιοχής. 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή του Αλφειού ασκούνται σε έντονο βαθμό 

(κατασκευή φράγματος, αμμοληψίες κλπ) και έχουν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό της έκτασης και 

των μαιάνδρων του ποταμού, την μείωση και διακοπή της ιζηματογένεσης, τον περιορισμό και 

μετατόπιση της παραποτάμιας βλάστησης και γενικά την υποβάθμιση της οικολογικής αξίας της 

περιοχής. Οι πληθυσμοί Pancratium maritimum έχουν περιορισθεί στο ελάχιστο ενώ οι παραποτάμιες 

συστάδες υλοτομούνται συνεχώς και τα είδη P. Pinea και Alnus glutinosa περιορίζονται ακόμη 

περισσότερο. 

Αναφορικά με το δασικό περιβάλλον, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασών της περιοχής μελέτης 

ποικίλει. Υπάρχουν Δημόσια, διακατεχόμενα και δάση που ανήκουν στην εκκλησία. Στην συνέχεια 

αναφέρονται συνοπτικά τα μη Δημόσια δάση της περιοχής μελέτης που είναι τα εξής: 

1. Ιδιωτικό δάσος Γκραίκα Ολυμπίας, έκτασης 15145 στρ. το οποίο αναγνωρίσθηκε με τις με 

αριθμό 12/837/1939 και 152929/1781/1947 Διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας. 

2. Εκκλησιαστικό δάσος Αγ. Ιωάννη Θεολόγου Βρίνας έκτασης περί τα 1000 στρ.  

3. Εκκλησιαστικό δάσος Προφήτη Ηλία Μακρησίων έκτασης περί τα 130 στρ.   

4. Κοινοτικό δάσος Πλατιάνας έκτασης περί τα 500 στρ. 

5. Διακατεχόμενες εκτάσεις συνολικής έκτασης περί τα 10 στρ.  

Η υπόλοιπη έκταση των δασών της περιοχής μελέτης ανήκει κατά τεκμήριο στο Δημόσιο. 

Πρέπει ακόμα να αναφερθεί ότι υπάρχουν αρκετές διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις του ισχύοντος 

σήμερα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, κυρίως από ιδιώτες. Ενδεικτικά αναφέρεται διεκδίκηση στο δάσος 

Στροφυλιάς από ιδιώτη, όπως και στο περιαστικό δάσος Κρεστένων. 

Οι δασικές εκτάσεις της περιοχής διακρίνονται σε Πευκώνες με χαλέπιο πεύκη (pinus halepensis) σε 

ολόκληρη σχεδόν την περιοχή του Δήμου (Κρέστενα, Μακρίσια, Βρίνα, Σκιλλουντία, Φρίξα, 
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Πλουτοχώρι, Διάσελλα, Πλατιάνα κ.λπ.). Σημαντικές δασικές εκτάσεις υπάρχουν στις περιοχές των 

ΔΔ Γραίκα (6.900 στρ.), Πλατιάνας 5.800 στρ.), Τρυπητής (5.200 στρ.), Διασέλλων(4.500 στρ.), 

Μακρισίων (4.200 στρ.), και Κάτω Σαμικού (4.700 στρ).8 

Ο υπόροφος των πευκώνων αυτών αποτελείται από σχίνους, πουρνάρια, ρείκια, μυρτιές, 

κουτσουπιές κ.λπ. Αναλυτικότερα τα είδη: 

- Quercus coccifera  

- Pistacia pentiscus 

- Pistacia terebinthus 

- Genista acanthoclada  

- Arbutus unendo  

- Erica arborea 

- Asparagus officinalis 

- Convolvulus althacoides 

- Pubia peregrina κ.ά. 

Το δάσος της Στροφυλλιάς έχει χαρακτηρισθεί αισθητικό δάσος με κύρια είδη βλάστησης τη 

χαλέπιο πεύκη, την κουκουναριά, χαρουπιά, πλατάνι και θάμνους (άρκευθος, πουρνάρι, σφενδάμι, 

σχίνος, κουτσουπιά, μυρτιά, ρείκια, κουμαριά και φυλίκι). Ολόκληρη η περιοχή συνιστά αξιόλογο 

βιότοπο και ένα εκπληκτικής ομορφιάς τοπίο που έχει κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος και τοπίο 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με την Υπ. Απόφ. ΑΙ/Φ07/65037/2543(ΦΕΚ 112/Β/24-1-81). 

Το δάσος, που καταλαμβάνει μια παραλιακή ζώνη αμμοθινών πολλών χιλιομέτρων κυμαινόμενου 

πλάτους, αποτελεί ένα πολύ καλό φυσικό ανεμοφράκτη που εμποδίζει τους ισχυρούς ανέμους να 

καταστρέψουν τις καλλιέργειες στα ενδότερα αλλά και τη μεταφορά της άμμου προς το εσωτερικό, με 

ανυπολόγιστες συνέπειες οικονομικές και οικολογικές. Το δάσος αυτό δεν καταστράφηκε από τις 

πυρκαγιές. 

Το δάσος Σμέρνας -δασικό σύμπλεγμα Λάπιθα, αποτελεί πευκοδάσος που βρίσκεται στο όρος 

Λάπιθας, έχει έκταση 20.000 στρ. και ανήκει σε δύο Δήμους του Νομού (Σκιλλούντος και Ζαχάρως). 

Το πευκοδάσος της Σμέρνας (τουριστική διαδρομή Α1) που έχει έκταση 20.000 στρ. και στο όρος 

Λαπίθα στον χωριό Βρίνα του Δήμου Σκιλλούντος και αποτελεί ένα πανέμορφο τοπίο φυσικού 

κάλους που η αξιοποίησή του με ήπιες μορφές θα προσφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της 

περιοχής. 

Το δάσος Σμέρνας -δασικό σύμπλεγμα Λάπιθα, αποτελεί πευκοδάσος που βρίσκεται στο όρος 

Λάπιθας, έχει έκταση 20.000 στρ. και ανήκει σε δύο Δήμους του Νομού (Σκιλλούντος και Ζαχάρως). 

Το πευκοδάσος της Σμέρνας (τουριστική διαδρομή Α1) βρίσκεται στο χωριό Βρίνα και διαμορφώνει 

ένα πανέμορφο τοπίο φυσικού κάλους που η αξιοποίησή του με ήπιες μορφές θα προσφέρει 

σημαντικά στην ανάπτυξη της περιοχής. 

Καλύπτεται από υψηλό δάσος χαλεπίου πεύκης με υπόροφο από αείφυλλα και πλατύφυλλα . 

Ξεκινάει από τα ιαματικά λουτρά Καϊάφα (ακτές Κυπαρισσιακού κόλπου) και φτάνει στα όρια των Δ.Δ. 

Πλατιάνας και Χρυσοχωρίου (Ρέμα Τσεμπερούλας). Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης διαχειρίζεται 

 
8 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Σκιλλούντος 2008-2010. 
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με διαχειριστικές μελέτες που έχουν συντάξει το Δασαρχείο Ολυμπίας (Δημόσια Δάση) και ο 

Συνεταιρισμός Γραίκα (ιδιωτικό δάσος Γραίκα) .  

Σε αυτό τα παραγόμενα προϊόντα είναι: α) Ξυλάνθρακες που παράγονται από αείφυλλα – 

πλατύφυλλα, β) τεχνική ξυλεία, γ) καυσόξυλα και εμπορική ξυλεία από πεύκα και αείφυλλα – 

πλατύφυλλα, δ) συλλογή ρητίνης από πεύκα (τα τελευταία χρόνια λόγω έλλειψης εργατικών χεριών 

και εγκατάλειψης της υπαίθρου το ποσοστό ρητίνευσης των πεύκων είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα 

κυρίως στην περιοχή Πλατιάνας – Μακίστου – Σμέρνας).  

Εντός του δασικού συμπλέγματος υπάρχουν πολλά χλμ. αντιπυρικών λωρίδων – δρόμων για την 

προστασία του δάσους από πυρκαγιές και τη διευκόλυνση στις δασικές – αγροτικές δραστηριότητες. 

Υπάρχουν επίσης 5 υδατοδεξαμενές, χωρητικότητας 100m3  εκάστη, για την αντιμετώπιση 

πυρκαγιάς. Υπάρχει τέλος πέτρινο πυροφυλάκιο, στην περιοχή Σμέρνας (κορυφή Λάπιθα).  

Απαιτούνται ακόμα μερικά χλμ. δρόμων – αντιπυρικές ζώνες για την καλύτερη αντιμετώπιση των 

πυρκαγιών, καθότι η περιοχή θεωρείται από τις πλέον πυρόπληκτες.  

Όλη η περιοχή θεωρείται άριστη για δασική αναψυχή καθότι από την κορυφογραμμή του Λαπίθα είναι 

ορατά, τόσο η περιοχή όλης της Ηλείας μέχρι τα βουνά της Αχαΐας, όσο και όλος ο Κυπαρισσιακός 

κόλπος. 

Στην καμένη δασική έκταση είτε παρατηρείται ολική καταστροφή της δασικής βλάστησης και των 

ενδιάμεσων γεωργικών καλλιεργειών, είτε μετατροπή δασοσκεπών και θαμνοσκεπών εκτάσεων σε 

μερικώς δασοσκεπείς ή θαμνοσκεπείς.  

Οι καμένες εκτάσεις εντοπίζονται κυρίως στο ανατολικό – νότιο και βορειοανατολικό τμήμα της 

περιοχής μελέτης. Από μια πρόχειρη εμβαδομέτρηση των κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων 

προέκυψε ότι οι καμένες εκτάσεις του Δήμου Σκιλλούντος ανέρχονται σε 55.000 στρέμματα περίπου. 

Οι καμένες εκτάσεις έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 562Δ/2-10-2007). Πρέπει να αναφερθεί ότι από την απόφαση κήρυξης 

αναδασωτέας έκτασης εξαιρούνται οι γεωργικές εκτάσεις. Στην παρούσα μελέτη επισυνάπτεται 

χάρτης, όπου φαίνεται η οριογραμμή των κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων, όπως αυτή ορίζεται 

από την παραπάνω απόφαση. 

6.2.2 - ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

6.2.2.1 - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Πυρκαγιές – Πλημμύρες) 

Οι επιπτώσεις από τις φυσικές καταστροφές στα οικοσυστήματα αλλά και στο ανθρωπογενές 

περιβάλλον μπορούν να είναι καταστροφικές. 

Οι πυρκαγιές ως μία από τις βασικότερες φυσικές καταστροφές που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα 

κάθε χρόνο, επηρεάζουν και την περιοχή μελέτης. 

Ο κίνδυνος από τις πυρκαγιές είναι ο σοβαρότερος που απειλεί τα δάση της μελετώμενης περιοχής 

και άλλων παρόμοιων γειτονικών δασών με την ίδια σύνθεση.  

Η σύνθεση της βλάστησης από χαλέπιο πεύκη με υπόροφο από αείφυλλα πλατύφυλλα, η συνέχεια 

της οποίας διακόπτεται από ελαιώνες συνιστά εξαιρετικά εύφλεκτο συνδυασμό για το ξέσπασμα 

πυρκαγιάς. 

Η πυρκαγιά του 2007 κατέστρεψε μεγάλο μέρος του δασικού πλούτου του Δήμου και περισσότερο 

από το μισό του δασικού και αγροτικού χώρου του Νομού Ηλείας.  
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Η απόπλυση και η διάβρωση του στρώματος του εδάφους είναι από τους βασικότερους κινδύνους 

που απειλούν την υπόσταση του δάσους και τη διατήρησή του. Είναι γνωστό ότι η απόπλυση του 

επιφανειακού στρώματος του εδάφους που περιέχει τις θρεπτικές ουσίες, μειώνει σταδιακά την 

παραγωγικότητά του επηρεάζοντας την ανάπτυξη του δάσους, το οποίο υποβαθμίζεται και 

μακροπρόθεσμα εξαφανίζεται. Παράλληλα αυξάνεται η στερεοπαροχή των υφιστάμενων ρεμάτων 

δημιουργώντας σημαντικά χειμαρρικά προβλήματα. 

Τα φαινόμενα αυτά είναι έντονα κυρίως στις καμένες εκτάσεις της ορεινής ζώνης. Εκτός από το 

πρόβλημα που έχει προκύψει στο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερο πρόβλημα από ποικίλης φύσεως 

διαβρωτικά φαινόμενα αντιμετωπίζουν κάποιοι από τους οικισμούς.  

Στην Πλατιάνα υπάρχει έντονο πρόβλημα ευστάθειας του οικισμού το οποίο έγινε προσπάθεια να 

αντιμετωπισθεί, αλλά το έργο δεν ολοκληρώθηκε λόγω της μη πληρωμής του αναδόχου. Ανάλογο 

πρόβλημα σε μικρότερη κλίμακα αντιμετωπίζει και η ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. Φρίξας.  

Άλλο σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε είναι η αύξηση της στερεοπαροχής των ρεμάτων και  η 

σημαντική αύξηση της επιφανειακής διάβρωσης των καμένων εκτάσεων.  

Προκειμένου να ερευνηθεί το χειμαρρικό πρόβλημα της περιοχής μελέτης και οι μακροπρόθεσμες και 

μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις απαιτείται η σύνταξη ειδικής μελέτης δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών 

ρεμάτων στην περιοχή μελέτης, μέσω της οποίας θα αναδειχθούν τα κατάλληλα έργα ανάσχεσης και 

στερέωσης των προβληματικών εδαφών, εφόσον προκύψει ότι είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. 

6.2.2.2 - ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Σύμφωνα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σκιλλούντος, τα κρίσιμα ζητήματα στον τομέα του 

περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής περιλαμβάνουν: 

 Ρύπανση περιβάλλοντος από ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, βοθρολυμάτων και 

βιομηχανικών αποβλήτων-έλλειψη προγραμμάτων ανακύκλωσης απορριμμάτων 

 Ρύπανση παραλιακής ζώνης από κτηνοτροφία 

 Έλλειψη ελεύθερων χώρων στους οικισμούς 

 Καταστροφή δασών και φυσικού περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2007 

και καταπατήσεις 

 Κατολισθήσεις σε οικισμούς και ανάγκη μεταφοράς 

 Έλλειψη καθορισμού χρήσεων γης και ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού 

 Έλλειψη σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης υδάτινων πόρων  

 Πρόβλημα στάθμευσης/κυκλοφοριακό σε Κρέστενα και Μακρίσια 

Επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

Στην περιοχή μελέτης δεν έχουν γίνει μετρήσεις σχετικά με την ποιότητα της ατμόσφαιρας, όμως 

δεδομένου ότι οι πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι περιορισμένες, οι συγκεντρώσεις αέριων 

ρύπων ασφαλώς δεν θα υπερβαίνουν τα θεσμοθετημένα όρια που καθορίζονται από τις ακόλουθες 

νομοθεσίες: 
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 Υπ’ αριθμ. 25/18.3.1988 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 52/Α/22.3.1988) «οριακές και 

κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του αζώτου», όπως ισχύει 

σήμερα 

 Υπ’ αριθμ. 34/30.5.2002 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 125/Α/5.6.2002) «οριακές και 

κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου 

και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου» 

 ΚΥΑ υπ’ .αριθμ. Η.Π. 9238/332/2004 (ΦΕΚ 405/Β/27.2.2004) «οριακές και κατευθυντήριες 

τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα» 

Έτσι λοιπόν, οι μέγιστες συγκεντρώσεις αέριων ρύπων στην περιοχή μελέτης εκτιμάται ότι δεν 

υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 6.2.2.2α: Θεσμοθετημένες οριακές τιμές αέριων ρύπων 

 Ωριαία οριακή τιμή Ημερήσια οριακή τιμή Ετήσια οριακή τιμή 

SO2 350 μg/m3 125 μg/m3  

ΝΟ2 200 μg/m3  40 μg/m3 

PM10  50 μg/m3 40 μg/m3 

Pb   0,5 μg/m3 

Βενζόλιο   5 μg/m3 

CO  10 mg /m3  

Υγρά Απόβλητα 

Η ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων υγρών αστικών αποβλήτων ενός ΟΤΑ Α’ βαθμού όπως ο 

Δήμος Σκιλλούντος, επιτελείται πλέον με ευθύνη των ίδιων των ΟΤΑ.  

Οι κατευθύνσεις, οι προτεραιότητες και οι υποχρεώσεις όσον αφορά τη συλλογή, επεξεργασία και 

διάθεση των ακαθάρτων καθορίζονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την 

επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Πιο συγκεκριμένα τα Κρέστενα ανήκουν στις οικιστικές ενότητες 

Γ’ Προτεραιότητας κατά την έννοια της προαναφερθείσας Οδηγίας (Ισοδύναμος Πληθυσμός >2.000 

κατ. &< 10.000 κατ.), για τις οποίες η καταληκτική ημερομηνία κατασκευής δικτύων αποχέτευσης και 

Ε.Ε.Λ. ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2005.  

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι σε επίπεδο Δήμου καλύπτονται οι απαιτήσεις της Οδηγίας 

91/271/ΕΟΚ και επιτελείται ικανοποιητική συλλογή και επεξεργασία των αστικών αποβλήτων.  

Γενικά, οι επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων στους επιφανειακούς 

αποδέκτες, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

 Αισθητικές επιπτώσεις από τη δημιουργία οπτικών οχλήσεων και οσμών στην περιοχή 

διάθεσης από επιπλέοντα σωματίδια, λίπη και έλαια τα οποία προκαλούν το χρωματισμό των 

νερών σε περίπτωση που η αραίωση είναι ανεπαρκής. Η ύπαρξη τέτοιων φαινομένων 

παρεμποδίζει τη διέλευση του ηλιακού φωτός και του οξυγόνου, δημιουργεί βενθικές 

αποθέσεις λόγω καθίζησης στερεών και φαινόμενα έντονης αισθητικής όχλησης. 

 Οικολογικές επιπτώσεις από τις επιπτώσεις που προκαλεί η διάθεση λυμάτων σε όλους τους 

τύπους των θαλάσσιων ή βενθικών οργανισμών λόγω τοξικών (όπως χλωριωμένοι 

υδρογονάνθρακες και μέταλλα), θρεπτικών (υπερανάπτυξη πλαγκτόν, ευτροφισμός) ή 

περιστατικών όπως τοξικές κόκκινες παλίρροιες και τοξική επίδραση στα ψάρια. 
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Προβλήματα τοξικότητας παρουσιάζονται κύρια εξαιτίας βιομηχανικών αποβλήτων ή επιφανειακής 

απορροής από εντατικά καλλιεργούμενες γεωργικές εκτάσεις και δεν σχετίζονται με αμιγώς αστικά 

λύματα όπως στην περίπτωση της περιοχής μελέτης. 

Ο ευτροφισμός αναφέρεται στην υπερβολική ανάπτυξη φυτοπλαγκτόν κάτω από συνθήκες 

περίσσειας θρεπτικών του αποδέκτη και προκαλείται από αύξηση της περιοριστικής τροφής (άζωτο ή 

φωσφόρος ανάλογα με τον αποδέκτη). Σε κλειστούς φυσικούς αποδέκτες (π.χ. λίμνες, ποτάμια) 

περιοριστική τροφή είναι συνήθως ο φώσφορος ενώ στη θάλασσα το άζωτο. Ο ευτροφισμός μπορεί 

να προκαλέσει : 

- αύξηση της θολότητας με συνέπεια τη μείωση της διείσδυσης του φωτός και τη δημιουργία 

δυσμενών συνθηκών για τη βλάστηση του πυθμένα (π.χ. Λιβάδια Ποσειδωνίας). 

- ανάπτυξη αποσυντιθέμενων αλγών τα οποία μπορεί να μεταφέρονται σε κολυμβητικές 

ακτές. 

- δημιουργία ανοξικών συνθηκών σε περιπτώσεις εξαιρετικά φτωχής ανακυκλοφορίας του 

νερού κάτω από στρώμα αλγών με αποξυγόνωση και επεισόδια ομαδικού θανάτου 

ψαριών. 

- τοξικά άλγη, ιδιαίτερα δινομαστιγωτά, τα οποία περιέχουν νευροτοξίνες και 

αναπτύσσονται λόγω υπερβολικής συγκέντρωσης θρεπτικών στον αποδέκτη και τα οποία 

εκτός από τον άμεσο θάνατο ψαριών προκαλούν συσσωρευτική συγκέντρωση σε 

θαλασσινά και μέσω της τροφικής αλυσίδας στον άνθρωπο. 

 Επιπτώσεις στην Δημόσια Υγεία. Οι λουόμενοι σε μολυσμένα νερά κινδυνεύουν από 

εντερικές, αναπνευστικές και δερματικές λοιμώξεις. Στην ακόλουθη γραφική παράσταση 

εμφαίνεται ο κίνδυνος που διατρέχει ένας λουόμενος σε μολυσμένα από εντερόκοκκους νερά, 

να εμφανίσει γαστρεντερίτιδα και αναπνευστικές νόσους. 

Σχήμα 2: Κίνδυνος γαστρεντερίτιδας (GI) και αναπνευστικών νόσων (AFRI) λόγω έκθεσης σε 

εντερόκοκκους (Πηγή: WHO, έκθεση Farnham, 2001) 
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Για τη Δημόσια Υγεία πάντως, σοβαρότερος θεωρείται ο κίνδυνος από την κατανάλωση μολυσμένων 

οστρακοειδών και μαλακίων όπως στρείδια και μύδια. Οι οργανισμοί αυτοί συσσωρεύουν 

μικροοργανισμούς σε υψηλά επίπεδα, καθώς "φιλτράρουν" μεγάλες ποσότητες θαλασσινού νερού και 
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προσφέρουν ιδανικό περιβάλλον για τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών αυτών. Εφόσον 

τρώγονται ωμά ή μερικώς μαγειρεμένα είναι επικίνδυνα για την πρόκληση βακτηριδιακών μολύνσεων 

(συχνά Ηπατίτιδα Α) δεδομένου ότι τα βακτήρια είναι ανθεκτικότερα από τους ιούς στις υψηλές 

θερμοκρασίες. 

Στην περιοχή μελέτης, οι μοναδικές πηγές ρύπανσης, που οφείλονται σε υγρά αστικά απόβλητα, 

προκύπτουν από: 

 Τους οικισμούς και μεμονωμένες κατοικίες που δεν είναι συνδεδεμένοι με δίκτυο 

αποχέτευσης και διαθέτουν τα λύματα τους σε απορροφητικούς βόθρους. Στην περίπτωση 

αυτή ή στην περίπτωση βόθρων που δεν εκκενώνται τακτικά, τα λύματα υπερχειλίζουν και 

διηθούνται μέσω του εδάφους προς τον υδροφόρο ορίζοντα και τη θάλασσα. Σε κάθε 

περίπτωση εκτιμάται ότι μετά την ολοκλήρωση των προγραμματιζόμενων έργων επέκτασης – 

συμπλήρωσης των δικτύων αποχέτευσης, το ποσοστό στο Δήμο Σκιλλούντος που θα 

συνεχίσει να χρησιμοποιεί ιδιωτικούς βόθρους θα είναι μικρότερο από 10%, ενώ το ποσοστό 

στο Δήμο που δεν θα διαθέτει κατάλληλη επεξεργασία των λυμάτων (σύνδεση με Ε.Ε.Λ. ή 

Φυσικό Σύστημα) θα είναι μικρότερο από 35%, περιορίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τις 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

 Τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων από τις υφιστάμενες μονάδες επεξεργασίας στους 

επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες της περιοχής και συγκεκριμένα στο ρέμα Σελινούντα – 

Ποταμός (Ε.Ε.Λ. Κρεστένων) και στο ρέμα Κόβιτσα (Φυσικό Σύστημα Πλουτοχωρίου). 

Σημειώνουμε ότι οι προαναφερθείσες μονάδες λειτουργούν ιδιαίτερα ικανοποιητικά, η 

ποιότητα της εκροής είναι πολύ καλή και πληρεί τα όρια διάθεσης που ορίζονται στις σχετικές 

νομαρχιακές αποφάσεις και στην κείμενη νομοθεσία και συνεπώς δεν προκαλούν δυσμενείς 

επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και στον άνθρωπο. Στο ιστοσελίδα 

http://astikalimata.ypeka.gr/Services/Pages/View.aspx?xuwcode=GR2330180112 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία λειτουργίας της υφιστάμενης ΕΕΛ Κρεστένων καθώς 

και η συμμόρφωση της εκροής με τα θεσμοθετημένα όρια και τους ισχύοντες 

περιβαλλοντικούς όρους. 

Όσον αφορά τα απόβλητα βιομηχανικής προέλευσης, στα όρια του Δήμου λειτουργούν 16 

ελαιοτριβεία (σε σύνολο 166 στο Ν. Ηλείας) με ετήσια παραγωγή 3.167 tn ελαιολάδου (ωριαία 

δυναμικότητα ~ 1.500kg) καθώς και μία τυροκομική μονάδα. Τα απόβλητα των τυροκομείων 

προέρχονται από την πλύση των δοχείων, του τυριού, και ιδίως από το τυρόγαλα και τον ορό 

λακτόζης και έχουν πολύ υψηλό οργανικό φορτίο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόβειο γάλα έχει 

BOD5=34.000 mg/l ενώ ο όγκος των αποβλήτων τους κυμαίνεται από 11,5 – 16,2 m3/tn προϊόντος. 

Σχετικά με τα απόβλητα ελαιοτριβείων σημειώνουμε ότι ο όγκος των παραγόμενων υγρών 

αποβλήτων είναι δύσκολο να υπολογιστεί µε ακρίβεια δεδομένου ότι εξαρτάται από: 

 Την ποικιλία προέλευσης του ελαιοκάρπου, το στάδιο ωριμότητας και τον χρόνο 

αποθήκευσης πριν την ελαιοποίηση. 

 Το χρόνο διαχωρισμού του ελαιολάδου από την ελαιοζύμη. Στάδιο όπου λαμβάνει χώρα 

εκπίεση της ελαιοζύμης σε υδραυλικό πιεστήριο µε φυγοκέντρησή της, αφού έχει προηγηθεί 

σχετική αραίωση µε χλιαρό νερό σε φυγοκεντρικό διαχωριστή µε οριζόντιο άξονα (decanter), 

κ.λπ. 

 Το διαθέσιμο νερό στο ελαιοτριβείο, καθώς και το κόστος προμήθειάς του. Σε πολλές 

περιοχές της Ισπανίας, της Εγγύς Ανατολής, της Β. Αφρικής καθώς και σε πολλά ελληνικά 
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νησιά, όταν το νερό είναι λιγοστό αλλά και ακριβό, το πλύσιμο του ελαιοκάρπου 

παραλείπεται. 

 Τις συνήθειες των διαφόρων ελαιοτριβείων. 

Με βάση την ετήσια προαναφερθείσα ωριαία δυναμικότητα των ελαιοτριβείων της περιοχής μελέτης 

και τα στοιχεία (συντελεστές) του Υπουργείου Γεωργίας και ΥΧΟΠ (1983), εκτιμάται ότι η μέση 

παροχή υγρών αποβλήτων είναι περίπου 23 m3/d, η μέγιστη περίπου 40 m3/d και η συνολική ετήσια 

περίπου 2.300 m3/yr. 

Μολονότι, τα απόβλητα των ελαιοτριβείων μπορεί να διαφέρουν από ελαιοτριβείο σε ελαιοτριβείο, 

όπως και από παρτίδα σε παρτίδα στο ίδιο ελαιοτριβείο, εν τούτοις, είναι απόβλητα µε αρκετά 

ιδιότυπη σύνθεση και περιέχουν ένα πλήθος χημικών ενώσεων, πολλές από τις οποίες απαντώνται 

σε εκχυλίσµατα άλλων φυτικών ειδών, αλλά και αρκετές οι οποίες είναι χαρακτηριστικές αυτού του 

είδους των αποβλήτων. Τα συστατικά αυτά μπορούν άμεσα ή/και έμμεσα να επηρεάσουν την αύξηση 

των φυτών µέσω των εδαφικών μικροοργανισμών, πολλοί εκ των οποίων είναι δυνατόν να τα 

χρησιμοποιήσουν ως υποστρώματα αυξήσεως ή/και να τα μετατρέψουν σε άλλα προϊόντα, όπως 

τοξίνες, ρυθμιστές αυξήσεως, αντιβιοτικά, σταθεροποιητές εδάφους και χημικές ενώσεις. Στον πίνακα 

που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αποβλήτων ελαιοτριβείων. 

Πίνακας 6.2.2.2β: Κύρια Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Αποβλήτων Ελαιοτριβείων9 

Παράμετρος Όρια Τιμών 

Νερό 83 – 94% 

Οργανικά συστατικά 4 – 16% 

Ανόργανα συστατικά 1 – 2% 

Αγωγιμότητα 800 – 16.000 μS 

pH 4,5 – 6,5 

BOD5 14.000 – 110.000 mg/l 

COD 41.400 – 130.000 mg/l 

 

Σχετικά με την επεξεργασία των αποβλήτων ελαιοτριβείων επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

 Η επεξεργασία με χημική μέθοδο (εξουδετέρωση µε υδράσβεστο και χημική κροκίδωση) 

αποτελεί μια επιλογή για την μείωση του ρυπαντικού φορτίου χωρίς όμως να προσεγγίζει τα 

αναφερόμενα στην Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/1965 όρια. 

 Επειδή πρόκειται για δύσκολα στο χειρισμό απόβλητα, θα πρέπει η επιλεγόμενη μέθοδος 

επεξεργασίας, πέραν της υψηλής αποδοτικότητας και λειτουργικότητας, να είναι και 

οικονομοτεχνικά συμφέρουσα ιδίως για μικρές επιχειρήσεις. 

 Ο τελικός αποδέκτης των επεξεργασμένων αποβλήτων ελαιοτριβείων θα καθορίζεται 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/65 και στην εγκύκλιο µε αρ. 

οικ. ΥΜ 2985/29-5-91 και οπωσδήποτε θα λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές συνθήκες. Η 

θάλασσα και γενικότερα οι υδάτινοι αποδέκτες θα πρέπει να αποφεύγονται και αποτελούν 

µόνο την αναπόφευκτη λύση, αφού αποκλεισθούν όλες οι άλλες δυνατότητες τελικής 

διάθεσης (υπεδάφιας, κλπ). 

 
9  Γεωργακάκης Δ. (1998). Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων πτηνοτροφικών μονάδων και γεωργικών βιομηχανιών. 

Πανεπιστημιακές παραδόσεις, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών 
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Στερεά Απόβλητα 

Τα βασικά προβλήματα στον τομέα των στερεών αποβλήτων προκύπτουν από την καθυστερημένη 

και εν γένει προβληματική υλοποίησης των έργων που προβλέπει ο ΠεΣΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδος. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα μόλις πρόσφατα να εντάχθηκε για χρηματοδότηση 

από το τρέχον ΕΣΠΑ 2007 – 2013 το έργο αποκατάστασης ΧΑΔΑ του τ. Δήμου Σκιλλούντος στη θέση 

Βαρκαριές (Απόφαση Ένταξης: 122400/19.02.2014) ενώ σε επίπεδο ανακύκλωσης και διαλογής στην 

πηγή δεν έχουν συντελεστεί ιδιαίτερα βήματα προόδου πέρα από κάποιες προσπάθειες σε επίπεδο 

Δήμου. 

Οι επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων είναι συνοπτικά οι ακόλουθες: 

Α. Επιπτώσεις στο Περιβάλλον.  

Αναφέρονται κύρια:  

 Στα νερά, τόσο τα επιφανειακά όσο και τα υπόγεια λόγω της ανάμειξής τους με τα 

στραγγίσματα των χωματερών που με τη σειρά τους επηρεάζουν άμεσα τη γεωργική 

οικονομία όσο και την εν γένει χλωρίδα που έρχεται σε επαφή μαζί τους.  

Ο υφιστάμενος ΧΑΔΑ βρίσκεται εντός της λεκάνης απορροής του ρέματος Λαγκαδάκια, το οποίο 

καταλήγει στο ρέμα Σελινούντα και από κει στον Αλφειό. 

 Στον αέρα, εξαιτίας των δυσοσμιών αλλά και των καπνών και της σκόνης που αναδύονται 

από τους χώρους ανεξέλεγκτης απόρριψης. Ιδιαίτερα επικίνδυνοι είναι οι αέριοι ρύποι των 

καιομένων χωματερών (διοξίνες, φουράνια και άλλες τοξικές ουσίες) Τα στερεά επίσης 

σωματίδια που περιέχονται στα καπναέρια και στη σκόνη αποτελούν και αυτά, κάτω από 

δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες, σοβαρό κίνδυνο για τα ζώα και τον άνθρωπο. 

Ειδικά για τον υφιστάμενο ΧΑΔΑ στη θέση Βαρκαριές επισημαίνουμε ότι πραγματοποιείται περιοδική 

κάλυψη των απορριμμάτων με υλικό επικάλυψης, περιορίζοντας της προαναφερθείσες επιπτώσεις. 

 Στο πράσινο, λόγω του συνεχούς κινδύνου πυρκαγιάς των γειτονικών εκτάσεων, που 

μεταδίδεται με τα ελαφρά καιόμενα υλικά (χαρτί, πλαστικό) που εύκολα παρασύρει ο αέρας, 

μέσω των πυκνών ξερόχορτων που μεταδίδουν τη φωτιά με μεγάλη ταχύτητα σε συνθήκες 

ισχυρών ανέμων. 

Ειδικά για τον υφιστάμενο ΧΑΔΑ στη θέση Βαρκαριές, επισημαίνουμε ότι έχει κατασκευαστεί 

αντιπυρική ζώνη και δεξαμενή πυρόσβεσης, περιορίζοντας σημαντικά τους κινδύνους πυρκαγιάς. 

 Στην οικολογική ισορροπία που ανατρέπεται ανεπανόρθωτα, στα πλαίσια του συγκεκριμένου 

ορατού οικοσυστήματος, αλλά και πλήττεται καίρια και σε ευρύτερη κλίμακα. 

 Στο τοπίο, τέλος, εξαιτίας της αισθητικής του υποβάθμισης που προκαλεί η ύπαρξη χώρου 

ανεξέλεγκτης απόρριψης, και η διασπορά λόγω του ανέμου των πλαστικών με άμεσες και 

δυσμενείς συνέπειες στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 

Β. Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. 

Εμμέσως προκύπτουν επιπτώσεις στην υγεία, μέσα από την προκαλούμενη υποβάθμιση έως 

καταστροφή του περιβάλλοντος από τη χημική ρύπανση των νερών και του αέρα και από τη μόλυνσή 

τους. 

Άμεσα προσβάλλεται η υγεία μέσα από διαφορετικούς μηχανισμούς. Αντικειμενική βάση της πιο 

πάνω λειτουργίας αποτελεί το γεγονός ότι τα απορρίμματα λόγω της σύνθεσής τους αποτελούν 
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ιδανικό υπόστρωμα για τη φιλοξενία και, σε σημαντικό βαθμό, τον πολλαπλασιασμό μιας μεγάλης 

ποικιλίας παθογόνων μικροοργανισμών. Έτσι μέσα στα απορρίμματα των ΧΑΔΑ, μπορούν να 

υπάρξουν μικρόβια, ιοί, μύκητες και παράσιτα καθώς και σπόροι τους και τοξικές τους ουσίες. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: Οι διάφορες σαλμονέλες (τυφοειδούς πυρετού, γαστρεντερίτιδας, 

δυσεντερίας), η ταινία (εντερικές λοιμώξεις), η βρουκέλλα (μελιταίος πυρετός), το μυκοβακτηρίδιο του 

ΚΟCH (φυματίωση), το κορινοβακτηρίδιο (διφθερίτιδα), ο πυογενής στρεπτόκοκκος (σηψαιμία), το 

κλωστηρίδιο του τετάνου και της αεριογόνου γάγραινας, ο ιός της πολιομυελίτιδας, διάφοροι 

εντεροϊοί, ο ιός της ηπατίτιδας Α κ.λπ. 

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί, ότι δεν πρέπει να είναι από μόνα τους, κατ΄ ανάγκη, μολυσμένα τα 

απορρίμματα, για να αποτελέσουν εστία, μετάδοσης ασθενειών. Κάποιο άρρωστο ζώο, που θα πάει 

σ’ ένα "ακίνδυνο" σωρό σκουπιδιών για αναζήτηση τροφής (σκύλος, γάτα, ποντικός κ.λπ.) μπορεί 

εύκολα να τον μετατρέψει με τα εκκρίματά του, σε μια επικίνδυνη εστία μόλυνσης. 

Από 'κει και πέρα οι μηχανισμοί μετάδοσης της νόσου δεν είναι δύσκολο να δράσουν :  

 Τα ζώα που τρέφονται ή απλά επισκέπτονται ένα μολυσμένο σωρό σκουπιδιών πολύ εύκολα 

μπορούν να μεταδώσουν τη νόσο με τα διάφορα εκκρίμματά τους, με το δάγκωμα (σκυλιά, 

έντομα, τρωκτικά), με την μόλυνση τροφών του ανθρώπου, είτε τέλος, μέσω των ιστών τους 

όσα από αυτά αποτελούν, τα ίδια, τροφή του ανθρώπου (κότες, πρόβατα, γουρούνια κ.λπ.). 

 Οι σκόνες των σκουπιδοσωρών που παρασύρονται από τον αέρα, μεταφέρουν τεράστιους 

αριθμούς παθογόνων μικροοργανισμών, σε πολύ μεγάλες αποστάσεις που μέσω της 

αναπνευστικής ή πεπτικής οδού καταλήγουν στο εσωτερικό του ανθρώπου, προσβάλλοντας 

τα αντίστοιχα όργανα. 

Γ. Επιπτώσεις την τοπική ανάπτυξη 

Από όσα, ήδη, αναφέρθηκαν προκύπτει μια ισχυρή σύνδεση των ανεξέλεγκτων χωματερών με το 

πρόβλημα της τοπικής ανάπτυξης. Καταρχήν έγινε φανερό ότι η σωστή διαχείρισή των 

απορριμμάτων και, πάνω απ΄ όλα, η σωστή υγειονομική τους ταφή, αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα 

προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, που είναι ουσιώδεις συντελεστές μιας 

ανάπτυξης προς όφελος των κατοίκων της περιοχής. 

Πέρα όμως από τη γενική αυτή σχέση, επισημαίνεται, ότι η σωστή διάθεση των απορριμμάτων 

επιδρά άμεσα και θετικά και σε μια σειρά σοβαρούς συντελεστές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης 

όπως είναι: 

 Η προστασία του υδατικού δυναμικού, επιφανειακού και υπόγειου. 

 Η προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής. 

 Η προστασία της γεωργικής παραγωγής. 

 Η προστασία της δασοκομικής δραστηριότητας. 

 Η ανάπτυξη του εξωτερικού και εσωτερικού τουρισμού. 

6.3 - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΛΙΜΑ 

6.3.1 - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Οι ορεινοί όγκοι του Ερύμανθου και τα Λάμπεια όρη που εκτείνονται στα βόρεια καθώς και τα όρη 

Φολόη και Αφροδίσιον που εκτείνονται ανατολικά του Νομού Ηλείας, επηρεάζουν καθοριστικά την 
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κίνηση των συστημάτων καιρού, ιδιαίτερα υφέσεων και μετώπων, τροποποιώντας την ισχύ των 

καιρικών φαινομένων που τα συνοδεύουν. Η παρουσία των ορεινών όγκων και της θάλασσας 

συντελεί στην δημιουργία χαρακτηριστικών τοπικών κυκλοφοριών. Οι κυκλοφορίες αυτές σε 

συνδυασμό με την ύπαρξη ποταμών και ρεμάτων στην περιοχή δημιουργούν ιδιαίτερες 

μικροκλιματικές συνθήκες. 

Στην περιοχή μελέτης, ο πλέον χαρακτηριστικός τύπος κυκλοφορίας είναι οι ετήσιοι βόρειοι έως 

βορειοδυτικοί άνεμοι. Ωστόσο, τα ιδιαίτερα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής ευνοούν την 

ανάπτυξη ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, τόσο μέσης όσο και τοπικής κλίμακας, η οποία γίνεται 

ιδιαίτερα αισθητή όταν οι μεγαλύτερης κλίμακας αντίστοιχες κυκλοφορίες είναι ασθενείς. Η κυρίαρχη, 

μέσης κλίμακας ατμοσφαιρική κυκλοφορία που αναπτύσσεται στη περιοχή είναι η θαλάσσια αύρα 

από τον Χελωνίτη Κόλπο, η οποία εμφανίζεται κυρίως το καλοκαίρι. Άλλες μέσης και μικρής κλίμακας 

κυκλοφορίες είναι οι αναβάτες και καταβάτες άνεμοι που αναπτύσσονται λόγω της ύπαρξης ορεινών 

σχηματισμών στην περιοχή. 

Τα μετεωρολογικά στοιχεία για την περιοχή προέρχονται από τον σταθμό της ΕΜΥ στον Πύργο 

(υψόμετρο 12m) για την περίοδο 1974 – 1993. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης 

χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές της μέσης μηνιαίας και ετήσιας απόλυτης μέγιστης και ελάχιστης 

θερμοκρασίας αέρος, της μέσης σχετικής υγρασίας, του μέσου ολικού ύψους υετού και χιονιού, 

καθώς και του μέσου αριθμού ημερών με βροχόπτωση. 

α. Θερμοκρασία 

Η μέση μηνιαία τιμή της θερμοκρασίας στο σταθμό του Σκιλλούντος κυμαίνεται, από 9,6°C τον 

Ιανουάριο έως 26,3°C τον Ιούλιο, με ετήσια μέση τιμή 17,4°C. Αντίστοιχα η απολύτως ελάχιστη 

θερμοκρασία ήταν -5,8°C και η απολύτως μέγιστη 42,4°C, αντιστοιχώντας σε ετήσιο εύρος 48,2°C 

(βλ. παρακάτω πίνακα και σχήμα). 

Πίνακας 6.3.1: Ετήσιες μέσες και ακραίες τιμές της θερμοκρασίας αέρα (σε °C) για το σταθμό 

Σκιλλούντος 

Μέση θερμοκρασία (°C)  Απόλυτη θερμοκρασία (°C) 

Μέση 17.4  Μέγιστη 42,4 

Μέγιστη μηνιαία 26.3  Ελάχιστη -5,8 

Ελάχιστη μηνιαία 9.6  Ετήσιο εύρος 48,2 

  

Σχήμα 3: Διακύμανση των μηνιαίων τιμών θερμοκρασίας Σκιλλούντος 
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β. Βροχόπτωση 

Το ολικό ετήσιο ύψος υετού στο σταθμό Σκιλλούντος είναι 920,9 mm, με μέγιστο κατά τους 

χειμερινούς μήνες, ενώ η θερινή περίοδος είναι ουσιαστικά ξηρή παρουσιάζοντας ελάχιστες 

βροχοπτώσεις οφειλόμενες κυρίως σε καταιγίδες τοπικού χαρακτήρα και μικρής διάρκειας, όπως 

φαίνεται και από τον αριθμό ημερών βροχόπτωσης κατά την περίοδο αυτή. Η μηνιαία διακύμανση 

του ύψους υετού παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. 

Σχήμα 4: Μηνιαία πορεία των τιμών του ύψους υετού 

 

γ. Άνεμος 

Οι άνεμοι στην περιοχή του σταθμού Σκιλλούντος πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η 

ένταση των ανέμων είναι σε ποσοστό 22% ασθενείς, 21% λεπτοί και 4.8% μέτριοι. Το ποσοστό 

νηνεμιών ανέρχεται σε 39.8%. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται το ροδόγραμμα διεύθυνσης και 

ταχύτητας του ανέμου για τον προαναφερθέντα σταθμό. 

Σχήμα 5: Ροδογράμματα διεύθυνσης και ταχύτητας ανέμου 
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Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης αναμένεται διαφοροποίηση του ανεμολογικού πεδίου. Ο ρόλος της 

θαλάσσιας αύρας, καθώς και των τοπικών αναβατών και καταβατών ανέμων που αναμένεται να 

αναπτύσσονται στην περιοχή, θα είναι σημαντικός όταν η συνιστώσα του ανέμου που οφείλεται στα 

μεγαλύτερης κλίμακας καιρικά συστήματα, είναι ασθενής. 

δ. Σχετική υγρασία 

Η μέση ετήσια σχετική υγρασία στο σταθμό Σκιλλούντος είναι 69% με μέγιστη τιμή το Νοέμβριο, 

Δεκέμβριο και Ιανουάριο (73,5 - 75,5%) και ελάχιστη τον Ιούλιο (60%) (βλέπε παρακάτω σχήμα). 

Σχήμα 6: Σχετική υγρασία στο σταθμό Σκιλλούντος 

 

ε. Ηλιοφάνεια – Παγετός – Ομίχλη – Χιόνι 

Από πλευράς νέφωσης το 39% των ημερών του χρόνου ο καιρός χαρακτηρίζεται αίθριος και το 15% 

νεφοσκεπής. Η εμφάνιση μερικού παγετού, στη περιοχή του σταθμού Σκιλλούντος περιορίζεται στους 

χειμερινούς μήνες και η χρονική του διάρκεια είναι περιορισμένη (βλέπε παρακάτω σχήμα). Η 

εμφάνιση ομίχλης και χιονιού είναι σπάνια φαινόμενα στην περιοχή. 

Σχήμα 7: Αριθμός ημερών με παγετό στο σταθμό Σκιλλούντος 
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6.3.2 - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Βιοκλιματικά η περιοχή του Δήμου Σκιλλούντος ανήκει στον ασθενή θερμο-μεσογειακό τύπο με 

100<X<125 (Χ= αριθμός βιολογικά ξηρών ημερών κατά την θερμή περίοδο) και στον ύφυγρο 

βιοκλιματικό όροφο με ήπιο χειμώνα 30C<m<70C (m=μέση ελάχιστη θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα).  

Για τον ακριβέστερο βιοκλιματικό χαρακτηρισμό της περιοχής χρησιμοποιήθηκε χάρτης κλιματικής 

ταξινόμησης της Ελλάδας κατά Thorntwaite (Καρράς, 1973). Κατά την ταξινόμηση αυτή, ο κλιματικός 

χαρακτήρας μιας περιοχής αναδεικνύεται από το συνδυασμό του δείκτη υγρασίας, της εποχικής 

μεταβολής της ενεργού υγρασίας (όπως προσδιορίζεται από τις τιμές των δεικτών ξηρότητας και 

υγρότητας), της θερμικής δραστηριότητας και του κατά θέρος αντιστοιχούντος ποσοστού της. 

Σύμφωνα με αυτόν το χάρτη, το βιοκλίμα της περιοχής αποδίδει ο τύπος C1sΒ3’a’ (ξηρό αποκλίνον 

προς ημίυγρο, με μέτριο πλεόνασμα ύδατος τον χειμώνα, μεσόθερμο, με σαφέστατη επίδραση της 

θάλασσας στη διαμόρφωση του θερμικού χαρακτήρα). Ωστόσο επειδή για τη βλάστηση της περιοχής 

δεν έχει σημασία μόνο ο βαθμός ξηρότητας του κλίματος αλλά και η διάρκεια της ξηρής περιόδου, το 

βροχοθερμικό διάγραμμα για την περιοχή της μελέτης παρέχει στοιχεία για την ξηρή περίοδο (σύνολο 

των μηνών που χαρακτηρίζονται ως ξηροί), πορεία της ετήσιας θερμοκρασίας, το ετήσιο 

θερμομετρικό εύρος, την μηνιαία και εποχιακή κατανομή της βροχής και διαχωρισμό της υγρής και 

ξηρής περιόδου (βλέπε παρακάτω σχήμα). 

Σχήμα 8: Κλιματογράμματα για το σταθμό Σκιλλούντος (α) κατά Gaussen (β) Ρ-Τα 

 

(α) (β) 
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Στο κλιματόγραμμα κατά Gaussen η περιοχή μεταξύ των δύο καμπυλών αντιπροσωπεύει τη 

Βιολογικά Ξηρή Περίοδο (ΒΞΠ). Στο κλιματόγραμμα Ρ-Τ το εσωτερικό του πολυγώνου 

αντιπροσωπεύει το κλιματικό προφίλ της περιοχής μελέτης. 

6.4 - ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

6.4.1 - ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

6.4.1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Ο Δήμος Σκιλλούντος βρίσκεται νότια του ποταμού Αλφειού, ο οποίος αποτελεί τη βόρεια οριογραμμή 

του, μεταξύ των νότιων απολήξεων του Ερύμανθου όρους (Λάμπεια όρη) και του όρους Μίνθη και 

Λαπίθας. 

Μορφολογικά χαρακτηρίζεται από ημιορεινό ανάγλυφο το οποίο έχει προέλθει από την διαβρωτική 

δράση των απορρεόντων υδάτων επί του αργιλοψαμμιτικού νεογενούς υποβάθρου, δημιουργώντας 

πυκνό υδρογραφικό δίκτυο με βαθιές κοιλάδες σε σχήμα “V” και αποδέκτη τον ποταμό Αλφειό βόρεια 

και τη θάλασσα δυτικά. Στις υψομετρικά ταπεινότερες περιοχές τα ρέματα αποκτούν πλατιές 

κοιλάδας. Ο π. Αλφειός εμφανίζει γενικά πολύ πλατιά κοίτη (>1km στην περιοχή της Αρχαίας 

Ολυμπίας) δημιουργώντας μαιάνδρους που υποδηλώνουν προχωρημένο στάδιο ωριμότητας. Η 

παράκτια περιοχή του Δήμου είναι επίπεδη, με εκτεταμένα πεδία άμμων και θίνες. 

Η σημαντικότερη ορεινή έξαρση της περιοχής είναι το όρος Λαπίθας (+776), που αναπτύσσεται κατά 

μήκος του νοτίου ορίου του Δήμου, με γενική διεύθυνση Α-Δ. Πρόκειται για ορεινό όγκο που δομείται 

από, ανθεκτικούς στη διάβρωση, αλπικούς γεωλογικούς σχηματισμούς ασβεστόλιθων και φλύσχη. 

Στην υπόλοιπη έκταση του Δήμου το μέσο υψόμετρο του φυσικού εδάφους κυμαίνεται από +20 έως 

+200 και τοπικά έως +300 και +400 κυρίως στο δυτικό τομέα του Δήμου (περιοχή οικισμών 

Σλιλλουντία, Γραίκας, Διάσελλα, Τρυπητή και Πλατιάνα). 

Οι μορφολογικές κλίσεις στις κεντρικές κοιλάδες των κλάδων ανωτέρας τάξης και στις παραθαλάσσια 

ζώνη είναι ήπια και κυμαίνεται από 0% έως 15%. Στα υψηλότερα υψόμετρα η επικρατέστερες κλίσεις 

κυμαίνονται από 15% έως 30% ενώ σημαντικές εκτάσεις παρουσιάζουν κλίσεις 30-50%. 

Μορφολογικές κλίσεις >50% παρατηρούνται στις πλέον ορεινές περιοχές νότια (όρος Λεπίθας), 

ανατολικά και βόρεια κεντρικά. 

Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων σε περιοχές που 

δομούνται από μεταλπικούς νεογενείς σχηματισμούς και οι μορφολογικές κλίσεις είναι >30%. 

Δυστυχώς σε τέτοιες περιοχές που είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε κατολισθητικά φαινόμενα, έχουν 

αναπτυχθεί οικισμοί οι οποίοι είτε έχουν μεταφερθεί σε περιοχές με ηπιότερο ανάγλυφο (π.χ. 

Σκιλλουντία, Πλουτοχώρι, Καλυβάκια, Λαδικό κ.λπ.), είτε πρόκειται να μεταφερθούν (π.χ. Φρίξα). 

6.4.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 

Ο παράγοντας που διαμόρφωσε αρχικά το ανάγλυφο στην εξεταζόμενη περιοχή, είναι η νεοτεκτονική 

που κατάτμησε το πλειοκαινικό και πλειστοκαινικό υπόβαθρο, καθορίζοντας αρχικά τις κύριες 

διευθύνσεις ροής των επιφανειακών ρεμάτων. Το σημερινό ανάγλυφο των νεογενών ιζημάτων είναι 

αποτέλεσμα συνδυασμένης δράσης από τη διάβρωση - απόθεση λόγω της κίνησης των 

επιφανειακών υδάτων και τις Νεοτεκτονικές μεταβολές πλειο-πλειστοκαινικής και πλειστοκαινικής 

ηλικίας.  



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Σ.Μ.Π.Ε.: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ (ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ)         142 

Το ημιορεινό και ορεινό ανάγλυφο της περιοχής οφείλεται κατά κύριο λόγω στην έξαρση του αλπικού 

υποβάθρου στο όρος Λαπίδας, που περιλαμβάνει ανθεκτικούς στη διάβρωση γεωλογικούς 

σχηματισμούς. 

Στις παράκτιες περιοχές οι σημαντικότεροι παράγοντες είναι η προσφορά υλικού από τους 

εκβάλοντες κλάδους και οι αιολική δράση (θίνες). 

6.4.1.3 ΑΠΑΝΤΩΜΕΝΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ 

Τα απαντώμενα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά οφείλουν κατά κύριο λόγο τον σχηματισμό τους 

στην λιθο-στρωματογραφική δομή του Νεογενούς - Τεταρτογενούς (μάργες, ψαμμίτες, κροκαλοπαγή, 

μαργαϊκοί και οργανογενείς ασβεστόλιθοι, Τεταρτογενείς εδαφικοί σχηματισμοί), στην 

ποταμοχειμάρρεια δράση, στις νεοτεκτονικές κινήσεις, καθώς και σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Τα 

κυριότερα είδη των γεωμορφών που βρίσκονται εντός της υπό μελέτη περιοχής, είναι τα εξής : 

 Κρημνοί Ρήγματος: Πρόκειται για ρηξιγενείς γεωμορφές οι οποίες προκύπτουν από την 

τεκτονική δράση και την ανύψωση μιας περιοχής σε σχέση με μία άλλη. Εντοπίζονται στο 

δυτικό περιθώριο της αποξηρανθείσας λίμνης Αγουλινίτσας επί νεογενών και τεταρτογενών 

σχηματισμών και στις παρυφές του όρου Λαπίδας, σε ρηξιγενείς ζώνες του αλπικού 

ασβεστολιθικού υποβάθρου. 

 Ποταμοχειμαρρώδεις αναβαθμίδες: αποτελούν έκφραση των κύκλων διάβρωσης – 

απόθεσης υλικών από τους υδρολογικούς κλάδους απορροής και αποτελούν την κυρίαρχη 

γεωμορφή – γεωμορφολογική ενότητα στην έκταση του Δήμου αφού καλύπτουν το μεγαλύτερο 

τμήμα της έκτασής του. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ποτάμιες αναβαθμίδες του Αλφειού ποταμού 

(κατώτερη αναβαθμίδα, αναβαθμίδα Λιναριάς). Οι αναβαθμίδες προκύπτουν από ανοδικές 

κινήσεις του αναγλύφου των Νεογενών, που φαίνεται να έχουν άμεση σχέση με διαπειρικές 

κινήσεις εβαποριτών. 

 Αιολικές αποθέσεις (θίνες): εντοπίζονται στις παράκτιες ζώνες του Δήμου, με μέγιστο ύψος 

4m. Οι θίνες υπήρξαν τα φυσικά αναχώματα (συστήματα φυσικών φραγμάτων) στην περιοχή 

της Αγουλινίτσας. 

 Λίμνες: Στα δυτικά παράλια σχηματίζεται η παραθαλάσσια λίμνη Αγουλινίτσα που οφείλει την 

δημιουργία της στην παρεμπόδιση της ροής από τους χαμηλούς παραλιακούς αμμόλοφους – 

θίνες. Η υπόψη λίμνη έχει αποξηρανθεί και σήμερα αποτελεί καλλιεργήσιμες εκτάσεις. 

 Γεωμορφές ανθρώπινων διεργασιών: Πρόκειται για μορφολογικές δομές που 

δημιουργούνται από την λειτουργία λατομείων, την επιχωμάτωση ή εκχωμάτωση περιοχών, 

την δημιουργία φραγμάτων, την δημιουργία αναβαθμίδων για την συγκράτηση εδαφών 

(ξηρολιθιές) κλπ. Οι σημαντικότερες τέτοιου είδους γεωμορφές στην περιοχή ενδιαφέροντος 

είναι το αρδευτικό φράγμα στον Αλφειό ποταμό στο ΒΔ/κό όριο του Δήμου και οι 

αποστραγγιστικές τάφροι (κανάλια) που έχουν διανοιχτεί για την αποξήρανση της λίμνης 

Αγουλινίτσας. Οι εν λόγω γεωμορφές είναι οριακά εκτός του Δήμου Σκιλλούντος. 

 Κρατήρες άμμου: άλλη μία σημαντική πλην όμως βραχύβια, κατηγορία γεωμορφών είναι η 

κατηγορία που σχετίζεται με την σεισμική δράση – κίνηση, δημιουργώντας εδαφικές 

διαρρήξεις, καταπτώσεις, καθιζήσεις και σε πιο ακραίες περιπτώσεις κρατήρες άμμου – ιλύος 

λόγω ρευστοποίησης. Τέτοιες γεωμορφές δύναται να δημιουργηθούν στις παραθαλάσσιες και 

γενικότερα περιοχές αμμώδους σύστασης και υψηλού υπόγειου υδάτινου ορίζοντα. 
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6.4.1.4 ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής του Δήμου Σκιλλούντος είναι χαρακτηριστικό αργιλοψαμμιτικών 

σχηματισμών με πολυάριθμα ρέματα χαμηλής τάξεως που συγκεντρώνονται σε σταδιακά ανώτερης 

τάξης κλάδους με σημαντικότερους το ρέμα Σελινούς ρ. ΒΔ/κά στο οποίο συμβάλουν τα ρέματα 

Βαρκό, Γεφύρια, Νηστά και Γούβιζα, το ρέμα Βουρλιά ανατολικά, το ρέμα Βαγένι βόρεια, το ρέμα 

Κυβίτσα ΒΑ/κά στο οποίο συμβάλλουν τα ρέματα Λουμπάρδος, Λαγκάδια, Καλαμάκι και Ποτισιώνα, 

το ρέμα Αριάς και το ρέμα Λαδικόν ανατολικά στο οποίο συμβάλλουν τα ρέματα Βοριάς και 

Φτερόρρεμα.  

Τελικός αποδέκτης της πλειονότητας των ρεμάτων είναι ο π. Αλφειός, ενώ ανατολικά τελικός 

αποδέκτης είναι η θάλασσα. Στην μεγαλύτερη έκταση του Δήμου όπου το ανάγλυφο είναι ημιορεινό 

και το υπέδαφος συνίσταται από σχηματισμούς ανθεκτικότερους στη διάβρωση, οι χείμαρροι είναι 

ορμητικοί δημιουργώντας τοπικά βαθιές κοιλάδες σε σχήμα “V”. Στις περιορισμένης έκτασης πεδινές 

περιοχές (κοίτη π. Αλφιού, ανατολικές παραθαλάσσιες περιοχές), τα ρέματα χαρακτηρίζονται από 

αβαθή και πλατιά κοίτη. Η κοίτη του π. Αλφειού δημιουργεί μαιάνδρους κάτι που υποδηλώνει ότι έχει 

περάσει διαδοχικά στάδια ωριμότητας σε αντίθεση με το υπόλοιπο υδρογραφικό δίκτυο το οποίο 

μάλλον βρίσκεται σε στάδιο αναγέννησης. Το πλάτος της κοίτης του π. Αλφειού σε ορισμένα σημεία 

είναι αρκετά ευρύ, οπότε η σχέση Η (πλάτος της κοίτης του) και L (μήκος) υποδηλώνουν 

προχωρημένο στάδιο ωριμότητας του ποταμού. 

Η ανατολικά πεδινή περιοχή οριακά εκτός του Δήμου αποστραγγίζεται από πυκνό δίκτυο τάφρων και 

καναλιών της αποξηρανθείσας λίμνης Αγουλινίτσα. Στην υπόψη περιοχή αλλά και στην παραποτάμια 

περιοχή του ποταμού Αλφειού αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα. Οι εν λόγω περιοχές που είναι 

επιρρεπείς σε πλημμυρικά φαινόμενα παρουσιάζονται στο σχετικό χάρτη. 

6.4.2 - ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

Η ευρύτερη περιοχή της μελέτης όπως διακρίνεται και στο ακόλουθο γεωλογικό σκαρίφημα της 

Πελοποννήσου, δομείται κυρίως από μεταλπικούς γεωλογικούς σχηματισμούς του Νεογενούς (Α. 

Πλειόκαινο) και του Τεταρτογενούς (Πλειστόκαινο - Ολόκαινο), ενώ το αλπικό υπόβαθρο εμφανίζεται 

στο νότιο τμήμα του Δήμου στο όρος Λαπίθας και περιλαμβάνει σχηματισμούς που γεωτεκτονικά 

ανήκουν στις ενότητες Γαβρόβου - Τριπόλεως και Ωλονού - Πίνδου. Σύμφωνα με στοιχεία βαθιών 

γεωτρήσεων πετρελαίου έχει διαπιστωθεί και η ύπαρξη της Ιόνιας ζώνης στην ευρύτερη περιοχή 

μελέτης. 
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Σχήμα 9: Γεωλογικό σκαρίφημα Πελοποννήσου 

 

 

Η επιφανειακή εξάπλωση των γεωλογικών σχηματισμών σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου 

Σκιλλούντος δίδονται στο σχετικό Γεωλογικό Χάρτη. Ο υπόψη χάρτης βασίζεται στους Γεωλογικούς 

Χάρτες ΙΓΜΕ 1:50.000, φύλλο Αρχαία Ολυμπία και Τροπαία, στον Νεοτεκτονικός Χάρτη ΟΑΣΠ 

1:100.000, φύλλο Τροπαία και τον γεωλογικό χάρτη 1:50.000 της «Γεωλογικής και Πετρογεωλογικής 

Μελέτης ΒΔ Πελοποννήσου, Ε.Γ. Καμπέρη, 1987». 

Αναλυτικά η στρωματογραφική ακολουθία των γεωλογικών σχηματισμών, από τους νεότερους 

(ανώτερους) προς τους αρχαιότερους (κατώτερους) είναι η ακόλουθη : 

Α. ΜΕΤΑΛΠΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΟΛΟΚΑΙΝΟ 

 Παραθαλάσσιες αποθέσεις σημερινής ακτής (H.cd), αποτελούμενες από άμμο και χάλικες 

θαλάσσιας απόθεσης. Η επιφανειακή τους εξάπλωση βρίσκεται κατά μήκος των ακτών 

 Σημερινό σύστημα φυσικών φραγμάτων (H.dn2),  πρόκειται για αιολικές αποθέσεις – θίνες 

που επικάθονται είτε των αποθέσεων παραλίας, είτε επί του παλαιότερου συστήματος θινών, 

αποτελούμενες από ασύνδετες άμμους και χάλικες. Η επιφανειακή τους εξάπλωση βρίσκεται 

κατά μήκος της ακτής. 

 Αλλουβιακές αποθέσεις (al). Πρόκειται για σύγχρονες ποταμοχειμάρριες αποθέσεις 

αποτελούμενες από χάλικες-κροκάλες και αμμοχάλικα ασύνδετα. Η επιφανειακή τους εξάπλωση 

περιορίζεται στην κοίτη των ποταμών (Αλφειός) και των σημαντικότερων ρεμάτων της περιοχής, 

ενώ το πάχους τους κυμαίνεται από 1m έως ολίγα μέτρα. 

 Αναβαθμίδα της Ολυμπίας (H.t2). Πρόκειται για παλαιές ποταμοχειμάρριες αποθέσεις που 

βρίσκονται 7m πάνω από την σημερινή στάθμη του ποταμού Κλαδέου και καλύπτουν τα ερείπια 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Σ.Μ.Π.Ε.: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ (ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ)         145 

της Αρχαίας Ολυμπίας (βόρεια του Δ. Σκιλλούντος). Αποτελούνται από ιλύ, αμμώδη και αργιλώδη 

ιλύ, αλλουβιακός πηλός από τη διάβρωση και μεταφορά νεογενών ιζημάτων. Η επιφανειακή 

εξάπλωση των εν λόγω αποθέσεων βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας. 

 Σύστημα φυσικών φραγμάτων Αγουλινίτσας (H.dn1),  πρόκειται για παλαιότερες αιολικές 

αποθέσεις – θίνες που επικάθονται επί αποθέσεων παραλίας και αποτελούνται από ασύνδετες 

άμμους και χάλικες. Η επιφανειακή τους εξάπλωση βρίσκεται κατά μήκος της ακτής όπισθεν του 

σημερινού συστήματος φυσικών φραγμάτων - θινών. 

 Λιμνοθαλάσσια ιζήματα αποξηρανθείσας λίμνης Αγουλινίτσας (H.lg), πρόκειται για άμμους 

ιλύες και αργίλους, υφάλμυρου περιβάλλοντος απόθεσης που επικάθονται σε θαλάσσιες 

αμμώδεις αποθέσεις. Η επιφανειακή εξάπλωση του σχηματισμού εκτείνεται στην περιοχή της 

αποξηρανθείσας λίμνης Αγουλινίτσας. Το ανατολικό όριο του εν λόγω λιμνοθαλάσσιου πεδίου 

είναι μάλλον ένας παλιός διαβρωσιγενής γκρεμός ο οποίος έχει επαναδραστηριοποιηθεί στο 

Ολόκαινο. 

 Υλικά αναβαθμίδων Αλφειού ποταμού (H.t1). Πρόκειται για παλαιές ποταμοχειμάρριες 

αποθέσεις που βρίσκονται 0.8-2.0m πάνω από την σημερινή στάθμη του ποταμού. Αποτελούνται 

από χάλικες, κυρίως ασβεστολιθικής σύστασης και σπανιότερα ψαμμιτικής ή κερατολιθικής 

σύστασης, άμμο και ιλυώδη άμμο, ενώ επιφανειακά καλύπτονται από στρώμα αλλουβιακού 

πηλού. Η επιφανειακή εξάπλωση των εν λόγω αποθέσεων βρίσκεται στα περιθώρια της κοίτης 

του ποταμού Αλφειού και στα χαμηλότερα υψόμετρα της κοίτης των κυριοτέρων ρεμάτων που 

καταλήγουν στον Αλφειό (Σελινούς ρ., Κυβίτσα ρ. κλπ.). Επίσης απαντάται διαμήκης εμφάνιση 

του σχηματισμού ανατολικά της παραθαλάσσίας ζώνης του Δήμου στα ανατολικά περιθώρια της 

αποξηρανθείσας λίμνης Αγουλινίτσας. 

 Κώνοι κορημάτων (H.cs), ποτάμιας ή χερσαίας προέλευσης, αποτελούμενη από αμμοχαλικώδη 

υλικά. Πρόκειται για περιορισμένες εμφανίσεις στις βόρειες παρειές του όρους Λαπίθας. Το 

πάχος του σχηματισμού ανέρχεται σε λίγα μέτρα. 

ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ 

 Αναβαθμίδα της Λιναριάς (Pt.t). Πρόκειται για αναβαθμίδα του Αλφειού ποταμού η οποία 

αποτελεί ένα διαβρωσιγενές επίπεδο 15m άνωθεν της σημερινής του στάθμης. Αποτελείται από 

χάλικες και αμμοχάλικα που καλύπτονται από καστανό πηλό από αποσάθρωση. Ο σχηματισμός 

απαντάται σε μεμονωμένη μικρή εμφάνιση σε παραποτάμια περιοχή του Αλφειού στην κεντρική 

περιοχή του Δήμου. 

 Κροκαλοπαγή του Λάλα (Pt.c), με κροκάλες ασβεστολιθικής, ψαμμιτικής, κερατολιθικής και 

χαλαζιτικής σύστασης, με αμμούχες ενστρώσεις τοπικά. Το πάχος του σχηματισμού κυμαίνεται 

από 12m έως 20m. Στο ανώτερο τμήμα του ο σχηματισμός εμφανίζεται έντονα αποσαθρωμένος 

υπό την μορφή ερυθρού πηλού με κροκάλες. Η επιφανειακή εξάπλωση του σχηματισμού είναι 

περιορισμένη σε μεμονωμένες εμφανίσεις στην ΒΔ/κή περιοχή του Δήμου. 

 Σχηματισμός Χελιδονιού – Κρυονερίου – Ερυμάνθου (Pl.s). Κροκαλοπαγή, λατυποπαγή, 

ψαμμίτες και άργιλοι ερυθρωπού χρώματος. Πλευρικά εξελίσσονται σε λιγότερο αδρομερείς 

αποθέσεις αποτελούμενες κυρίως από ιλύ και άργιλο. Τοπικά ο σχηματισμός εμφανίζει λεπτές 

ενστρώσεις λιγνίτη. Πρόκειται για χαρακτηριστικό σχηματισμό χαλαρών κροκαλοπαγών και 

αμμοχαλίκων ερυθρού χρώματος χερσαίας απόθεσης. Στην περιοχή του Δήμου Σκιλλουντος ο 

σχηματισμός έχει περιορισμένη επιφανειακή εξάπλωση ανατολικά του οικισμού Νέα Καλυβάκια 
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στην παραποτάμια περιοχή του Αλφειού όπου επικρατούν οι λεπτόκοκκες φάσεις του 

σχηματισμού, που προσομοιάζουν με τον υποκείμενο σχηματισμό Βούναργου.  

ΝΕΟΓΕΝΕΣ 

ΑΝ. ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΟ – Κ. ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ 

 Σχηματισμός Βούναργου (Pl). Ακολουθία από λεπτές άμμους, αμμώδεις, ιλυώδεις και 

αργιλώδεις αποθέσεις και σπανιότερα κροκαλοπαγή κυρίως στα περιθώρια της λεκάνης 

απόθεσης του σχηματισμού. Πρόκειται για τον βασικό σχηματισμό της πλειοκαινικής 

ιζηματογενούς ακολουθίας, αποτελούμενος από λέπτο- έως μεσοκοκκώδεις ασβεστιτικές άμμους 

συχνά υπό τη μορφή ασβεστιτικών ψαμμιτών - μαργών λευκοκίτρινου χρώματος. Στους 

κατώτερους ορίζοντες της ακολουθίας υπάρχουν αργιλικά ιζήματα αβαθών υδάτων τεφρού έως 

τεφροκύανου χρώματος. Ο ανώτερος ορίζοντας της ακολουθίας είναι υπό τη μορφή καλύμματος 

ο σχηματισμός «Ραχών» αποτελούμενος από ερυθροκίτρινες αργίλους και άμμους ελώδους 

απόθεσης. Ο υπόψη σχηματισμός έχει την μεγαλύτερη επιφανειακή εξάπλωση στο Δήμο 

Σκιλλούντος με χαρακτηριστικό την εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων. Το μέγιστο 

διαπιστωμένο πάχος του σχηματισμού από βαθιές γεωτρήσεις πετρελαίου είναι 940m. 

ΑΝ. ΜΕΙΟΚΑΙΝΟ – Κ. ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ 

 Σχηματισμός Πλατιάνας (Ms-Pti.m). Πρόκειται για τεφρούς, τεφροπράσινους, βαθύχρωμους, 

ερυθρωπούς, καστανόχρωμους άστρωτους, ή στρωματώδεις ηπειρωτικούς πηλούς, οι οποίοι 

εξελίσσονται σταδιακά σε τεφρές, τεφρόλευκες, στρωματώδεις λιμναίες μάργες στις οποίες 

παρεμβάλλονται λιγνίτες πάχους έως 2m. Πάνω από τις μάργες, αναπτύσσονται τεφροί, 

πρασινωποί, άστρωτοι και κατά θέσεις φυλλώδεις λιμναίοι αργιλοπηλοί, οι οποίοι εξελίσσονται 

σταδιακά σε λιμνοθαλάσσιους και στη συνέχεια σε αβαθούς θάλασσας αργιλιαμμούχα υλικά. Η 

επιφανειακή εξάπλωση του σχηματισμού βρίσκεται στο ΝΑ/κό τομέα του Δήμου Σκιλλούντος 

βόρεια του οικισμού Πλατιάνα. Το μέγιστο ορατό πάχος του σχηματισμού είναι 250m. 

Β. ΑΛΠΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΑΛΛΟΧΘΟΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 

Α. ΚΡΗΤΙΔΙΚΟ – Κ. ΗΩΚΑΙΝΟ (ΤΟΥΡΩΝΙΟ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΙΝΟ) 

 Ασβεστόλιθοι (Κ7-9.k). Πολύχρωμοι, λευκοί έως τεφροί, λεπτο- μέσο- αδρόκοκκοι κατά θέσεις 

λατυποπαγείς ασβεστόλιθοι, λέπτο- μέσο- στρωματώδεις, τοπικά παχυστρωματώδεις έως 

άστρωτοι και καρστικοποιημένοι, τοπικά πολυπτυχωμένοι και κατακερματισμένοι. Οι πλακώδεις 

ασβεστόλιθοι περιέχουν ενδιαστρώσεις, φακούς και κονδύλους πολύχρωμων κερατολίθων. Η 

επιφανειακή εξάπλωση του σχηματισμού απαντάται στον ΝΑ/κό τομέα του Δήμου στην ευρύτερη 

περιοχή του οικισμού Πλατιάνας. Το πάχος του σχηματισμού κυμαίνεται από 50 έως 120m. 

Κ. ΚΡΗΤΙΔΙΚΟ (ΒΕΡΡΙΑΣΙΟ - ΑΛΒΙΟ) 

 Αργιλίτες - Ασβεστόλιθοι (Κi.l,k). Οι αργιλίτες είναι ερυθρόχρωμοι, βυσσινόχρωμοι και κατά 

θέσεις πολύχρωμοι, με διαβασικά και ανδεσιτικά τεμάχη και πυροκλαστικά υλικά. Οι ασβεστόλιθοι 

είναι πολύχρωμοι, μαργαϊκοί και λεπτοστρωματώδεις και συχνά εναλλάσσονται με αργιλικούς 

σχιστόλιθους και μάργες. Η επιφανειακή εξάπλωση του σχηματισμού απαντάται στον ΝΑ/κό 
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τομέα του Δήμου στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Πλατιάνας. Το πάχος του σχηματισμού 

κυμαίνεται από 0 έως 60m. 

Α. ΙΟΥΡΑΣΙΚΟ – Κ. ΚΡΗΤΙΔΙΚΟ (ΜΑΛΜΙΟ – Κ. ΒΕΡΡΙΑΣΙΟ) 

 Σχιστοκερατόλιθοι (Ji-s-Ki.sch). Ερυθρόχρωμοι κατά θέσεις πολύχρωμοι, λεπτοστρωματώδεις, 

σπανιότερα άστρωτοι κερατόλιθοι, οι οποίοι εναλλάσσονται ρυθμικά με αργιλικούς σχιστόλιθους 

και λεπτομερείς πολύχρωμους τόφφους. Η επιφανειακή εξάπλωση του σχηματισμού απαντάται 

στον ΝΑ/κό τομέα του Δήμου στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Πλατιάνας. Το πάχος του 

σχηματισμού κυμαίνεται από 30 έως 70m. 

Κ. – Α. ΙΟΥΡΑΣΙΚΟ (ΛΙΑΣΙΟ – ΜΑΛΜΙΟ) 

 Ασβεστόλιθοι (Ji-s.k). Υπόλευκοι, πρασινωποί, ερυθρόχρωμοι, λεπτόκοκκοι, μεσόκοκκοι έως 

αδρόκοκκοι κατά θέσεις λατυποπαγείς λεπτοστρωματώδεις ασβεστόλιθοι, με ενστρώσεις, φακούς 

και κονδύλους πολύχρωμων κερατόλιθων. Εναλλάσσονται ρυθμικά με λεπτά στρώματα 

πολύχρωμων αργιλικών σχιστολίθων πηλιτών και κατά θέσεις στα ανώτερα μέλη τους με τοφφικά 

υλικά (Μίνθη). Η επιφανειακή εξάπλωση του σχηματισμού είναι περιορισμένη ανατολικά του 

οικισμού Πλατιάνα. Το πάχος του σχηματισμού κυμαίνεται από 0 έως 150m. 

Α. ΤΡΙΑΔΙΚΟ – Κ. ΙΟΥΡΑΣΙΚΟ (Κ. ΛΙΑΣΙΟ) 

 Στρώματα περιοχής Μίνθης (Ts-Ji.k,h,m). Εναλλαγές συνήθως ερυθρόχρωμων κυρίως 

κερατολίθων και σε μικρότερη αναλογία ασβεστολίθων, μαργών, πηλιτών, αργιλικών σχιστολίθων 

και λεπτομερών πυροκλαστικών υλικών. Η επιφανειακή εξάπλωση του σχηματισμού είναι 

περιορισμένη σε μικρές εμφανίσεις ανατολικά του οικισμού Πλατιάνα. Το πάχος του σχηματισμού 

κυμαίνεται από 4 έως 12m. 

Μ. – Α. ΤΡΙΑΔΙΚΟ 

 Κλαστικά ιζήματα (Τm-s.fl). Απαντώνται γενικά οι εξής φάσεις : α) ψαμμιτοπηλιτική φάση 

τεφρών, πρασινωπών, κιτρινωπών, φαιών, λεπτό-, μέσο- αδροκοκκώδεις, μεσο- 

παχυστρωματώδεις ψαμμίτες, οι οποίοι κατά θέσεις εναλλάσσονται με βαθύχρωμους 

πρασινωπούς πηλίτες ενώ τοπικά παρεμβάλλονται χαλαζιακά κροκαλοπαγή. Στη βάση 

απαντώνται τεμάχη χαλαρών έως συνεκτικών πολύμικτων κροκαλοπαγών, πάχους 0-120m. β) 

φλυσχοειδής φάση εναλλαγών σκουροπράσινων, λεπτοστρωματωδών κλαστικών 

ασβεστολίθων, μαργών, πηλιτών και ψαμμιτών, πάχους 0-20m. γ) Σώματα ροής από 

πολύχρωμα σχιστοποιημένα αργιλοπητικά υλικά με τεμάχη κερατολίθων, ψαμμιτών, μαργών και 

ασβεστολίθων, πάχους 0-50m. δ) Στρώματα με Daonellae, εναλλαγές από ασβεστόλιθους, 

μάργες, πηλίτες, αργιλικούς σχιστόλιθους και ψαμμίτες, πάχους 0-20m. ε) Πηλίτες Πετρωτού, 

τεφροί κυανοί λεπτομερείς πηλίτες, πάχους 0-5m. Η επιφανειακή εξάπλωση του σχηματισμού 

είναι περιορισμένη σε μικρές εμφανίσεις ανατολικά του οικισμού Πλατιάνα. 

ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΒΡΟΒΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 

Α. ΗΩΚΑΙΝΟ – ΟΛΙΓΟΚΑΙΝΟ 

 Φλύσχης (fl). Αποτελείται από εναλλαγές τεφρών, κιτρινωπών λέπτο- μεσοστρωματωδών 

ψαμμιτών, με τεφρούς λεπτοστρωματώδεις ιλυόλιθους. Στη βάση του σχηματισμού απαντώνται 

κιτρινωπές, φαιοπράσινες σχιστοποιημένες μάργες και μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι με τεμάχη 

ασβεστολίθων (στρώματα μετάβασης). 
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ΚΡΗΤΙΔΙΚΟ 

 Ασβεστόλιθοι Καϊάφα (Κ.k). Σκουρόχρωμοι συμπαγείς, εν μέρει παχυστρωματώδεις 

ασβεστόλιθοι με ρουδιστές. 

Σύμφωνα με βαθιές γεωτρήσεις πετρελαίου κάτωθεν της νεογενούς ιζηματογενούς ακολουθίας 

απαντώνται εβαπορίτες της Ιόνιας ενότητας από διαπειρικές κινήσεις που έλαβαν χώρα κατά το Κ. 

Πλειόκαινο. 

6.4.3 -  ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

Η ορογένεση του αλπικού γεωλογικού υποβάθρου λαμβάνει χώρα κατά το Αν. Ολιγόκαινο - Κατ. 

Μειόκαινο που είχε ως αποτέλεσμα την μερική ανάδυση των εξωτερικών ζωνών μεταξύ των οποίων 

και της Ιόνιας ζώνης. Κατά την αλπική ορογένεση στο Βουρδιγάλιο σχηματίζονται επιμέρους λεκάνες 

που δέχονται κλαστικά ιζήματα και αποτίθεται φλύσχης. 

Η μεταλπική ιζηματογένεση στην ΒΔ/κή Πελοπόννησο αρχίζει πιθανόν στο Αν. Βουρδιγάλιο - Κ. 

Τορτόνιο. Στη συνέχεια και έως το τέλος του Μέσου Μειόκαινου, η  ΒΔ/κή Πελοπόννησος είναι χώρος 

διάβρωσης αλπικών και νεογενών ιζημάτων όπου αυτά έχουν αποτεθεί. 

Στο Αν. Μειόκαινο εμφανίζονται λεκάνες στις περιοχές Αμαλιάδας - Πύργου, Κάτω Αλφειού ποταμού 

και Κυπαρισσίας, στις οποίες η ιζηματογένεση συνεχίζεται έως το Κατ. Πλειόκαινο. 

Κατά τη διάρκεια του Μ. Πλειοκαίνου η ΒΔ/κή Πελοπόννησος είναι χέρσος και παρατηρείται 

διάβρωση των νεογενών αποθέσεων. Ακολουθεί επίκλυση της θάλασσας και η ιζηματογένεση 

λαμβάνει χώρα στα όρια περίπου της σημερινής λεκάνης ως τις αρχές του Πλειστοκαίνου. Η 

ιζηματογένεση του Κ. Πλειστοκαίνου χαρακτηρίζεται από φάσεις χερσαίες και ρηχής θάλασσας. 

Το Αν. Πλειστόκαινο (Τυρρήνιο) πραγματοποιείται νέα επέκταση της θάλασσας. Κατά το Ολόκαινο 

ακολουθεί περίοδος έντονης και ευρείας διάβρωσης των αποθέσεων της προηγούμενης γεωλογικής 

περιόδου. 

Στην ευρύτερη περιοχή της ΒΔ/κής Πελοποννήσου, κατά το Νεογενές έλαβε χώρα ρηγματογόνος 

τεκτονισμός με ρήγματα μεγάλου άλματος (500-900m), που είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία 

αλλεπάλληλων βυθισμάτων και κεράτων. Τα νεοτεκτονικά ρήγματα μεγάλου άλματος συνήθως 

συμπίπτουν με παλαιότερα ρήγματα της αλπικής ορογένεσης. Τα ρήγματα του Νεογενούς έχουν 

κλίση 45°-65° και σπανιότερα 65°-75°. 

Τα νεότερα ρήματα του Αν. Πλειοκαίνου και του Πλειστοκαίνου έχουν κυρίως ΒΑ/κή - ΝΑ/κή 

διεύθυνση (ποσοστό 70%), ενώ σπανιότερα (ποσοστό 30%) έχουν διεύθυνση Β-Ν και εμφανίζουν 

άλμα 10 - 250m. 

Ειδικότερα η σημερινή μορφή της ευρύτερης περιοχής της λεκάνης του Πύργου (περιοχή μελέτης) 

είναι αποτέλεσμα ρηγματογόνου τεκτονισμού, ο οποίος εκδηλώνεται από το Αν Βουρδιγάλιο και μετά 

και εκτιμάται ότι ενεργοποίησε προϋπάρχουσες τεκτονικές δομές (αντίκλινα, τεκτονικά βυθίσματα 

κλπ.). Οι διαπειρικές κινήσεις των εβαποριτών του αλπικού υποβάθρου διευκολύνθηκαν από την 

αλπική και μεταλπική τεκτονική δράση, για να επιφορτίσουν την τεκτονική εικόνα της λεκάνης με 

τυπικές παραμορφώσεις τύπου δόμων άλατος. 

Κατά τη διάρκεια απόθεσης του Νεογενούς, διαφορικές κινήσεις των εβαποριτών βυθίζουν ή 

ανυψώνουν ακανόνιστα το ανάγλυφο του Νεογενούς, δημιουργώντας ανομοιομορφία για την 

κατακόρυφη και οριζόντια εξέλιξη και το πάχος των νεογενών αποθέσεων. 

Στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης του Πύργου έχουν εντοπιστεί οι κάτωθι τεκτονικές ενότητες : 
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 τεκτονικό κέρας «όρος Λαπίθας» 

 τεκτονικό βύθισμα «Αλφειού ποταμού» 

 αντίκλινο «Κουκάλα» 

 αντίκλινο «Κατάκολο» - «Περιστέρι» 

 αντίκλινο «Λάνθι» 

 τεκτονικό βύθισμα «Σιμόπουλο» 

 τεκτονική ενότητα «Σώστι» 

 αντίκλινο «Κυλλήνη» 

 σύγκλινο «Αμαλιάδα» 

Ο τεκτονικός τύπος της κάθε ενότητας αποδίδεται στον τύπο της τεκτονικής που επικρατεί στα 

βαθύτερα στρώματα του Νεογενούς στην επαφή με τα αλπικά ιζήματα. 

Στην περιοχή ενδιαφέροντος απαντώνται το τεκτονικό κέρας «όρος Λαπίθας» και το τεκτονικό 

βύθισμα «Αλφειού ποταμού».  

Το τεκτονικό κέρας «όρος Λαπίθας» δημιουργήθηκε από κανονικά αλπικά ρήγματα διεύθυνσης Α-Δ, 

που ανέδρασαν και αργότερα πιθανώς κατά το Κατ. Πλειόκαινο. Με τη σημερινή του μορφή  

εμφανίζεται  όμως από το Ανωτ. Πλειόκαινο.  

Το τεκτονικό βύθισμα «Αλφειού ποταμού» εμφανίστηκε στην κάτω περιοχή του Αλφειού ποταμού 

(περιοχή Δήμου Σκιλλούντος), λόγω ανάδρασης κανονικών ρηγμάτων της αλπικής τεκτονικής 

διεύθυνσης Α-Δ, από το Κατ. Πλειόκαινο. Με την ίδια διεύθυνση εμφανίστηκαν από το Α. Πλειόκαινο 

και κανονικά ρήγματα, κλιμακωτά, με άλμα από μερικές δεκάδες έως 300m. Το άλμα των ρηγμάτων 

του Νεογενούς είναι επίσης μεταβλητό από θέση σε θέση, όπως και το συνολικό πάχος των 

Νεογενών αποθέσεων (1300m έως 2500m περίπου).  

Η εμφάνιση εβαποριτών κάτω από τα νεογενή ιζήματα εκτιμάται ότι έγινε πριν το Κατ. Πλειόκαινο, 

από διαπειρικές κινήσεις. 

Σύμφωνα με τον Νεοτεκτονικό Χάρτη της Ελλάδος (ΟΑΣΠ), Φύλλο Τροπαία, στην περιοχή του Δήμου 

Σκιλλούντος σημειώνονται ενεργά ρήγματα τα οποία παρουσιάζονται στον σχετικό Γεωλογικό Χάρτη. 

Το σημαντικότερο ενεργό ρήγμα διέρχεται από τις βόρειες παρειές του όρους Λαπίθας και έχει 

διεύθυνση ΝΔ-ΝΑ και στη συνέχεια ΒΔ-ΝΑ, Το εν λόγω ρήγμα φέρνει σε επαφή το αλπικό υπόβαθρο 

της περιοχής με νεογενείς. Επίσης σε νεογενείς σχηματισμούς σημειώνονται στον ανατολικό τομέα 

του Δήμου ορατά και πιθανά ρήγματα με διεύθυνση ΑΒΑ-ΔΝΔ και Α-Δ. Δυτικά σημειώνεται ενεργό 

ρήγμα με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ στα ανατολικά περιθώρια της λίμνης Αγουλινίτσας. 

6.4.4 - ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

Ο Δήμος Σκιλλούντος, από υδρολογικής απόψεως ανήκει κατά την μεγαλύτερή του έκταση στη 

λεκάνη απορροής του ποταμού Αλφειού και πιο συγκεκριμένα στην υπολεκάνη του κάτω ρου του 

Αλφειού. Τα υδρολογικά όρια της λεκάνη του Αλφειού είναι τα εξής ׃ 

 Το ανατολικό όριο είναι ο υδροκρίτης των βουνών Χέλμου, Μαινάλου και Ταΰγετου από την 

πόλγη του Φενεού, το υψίπεδο της Τρίπολης και τον ποταμό Ευρώτα. 

 Το νότιο όριο είναι ο υδροκρίτης των βουνών Ταΰγετου, Τετράνζιο, Μίνθη, Λαπίθας που την 

οριοθετεί από τους ποταμούς Παμίσσου και Νέδα. 

Περιοχή μελέτης Δ. Σκιλλούντος 
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 Το δυτικό όριο είναι ο Κυπαρισσιακός κόλπος. 

 Το βόρειο όριο είναι ο υδροκρίτης των βουνών Λάμπεια, Αροάνεια, Χέλμου που την οριοθετεί 

με τους ποταμούς Πηνειού, Πύρρου. 

Είναι η μεγαλύτερη λεκάνη της Πελοποννήσου με συνολική έκταση 3.658km2 με μέση ετήσια 

απορροή 3.374km3 και δύναται να διαχωριστεί σε τρεις υπολεκάνες την Υπολεκάνη Αλφειού(έκταση 

2111km2), την Υπολεκάνη Λάδωνα (έκταση 1171km2) και την Υπολεκάνη Ερύμανθου (376km2). 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο της γεωμορφολογίας οι σημαντικότεροι άξονες αποστράγγισης 

είναι τα ρέματα Σελινούς ΒΔ/κά, Βουρλιά ανατολικά, Βαγένα βόρεια, Κυβίτσα ΒΑ/κά, το ρέμα Αριάς 

και το ρέμα Λαδικόν. Τελικός αποδέκτης όλων των ρεμάτων είναι ο π. Αλφειός, εκτός από το ρέμα  

Βουρλιά το οποίο ρέει ανατολικά με τελικό αποδέκτη τη θάλασσα. 

Οι υδρολογικές λεκάνες των ανωτέρω ρεμάτων αναπτύσσονται ως επί το πλείστον επί νεογενών 

σχηματισμών, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από χαμηλό συντελεστή κατείσδυσης και υψηλούς 

συντελεστές εξατμοδιαπνοής και απορροής. Στη συνέχεια δίδεται μία σύντομη εκτίμηση των 

υδρολογικών παραμέτρων της περιοχής. 

Εξατμισιδιαπνοή 

Η εξατμισιδιαπνοή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η κατανομή των βροχών στη διάρκεια 

του έτους, τη θερμοκρασία του αέρα, την υδατοπερατότητα του εδάφους, τη βλάστηση, το ανάγλυφο 

κλπ. Για την έκταση του Δήμου που απαντώνται μεταλπικοί σχηματισμοί του νεογενούς και του 

τεταρτογενούς η τιμή της εξατμισιδιαπνοής εκτιμάται σε 50%. Στις περιοχές με ασβεστόλιθους η τιμή 

της εξατμισιδιαπνοής εκτιμάται σε 35%. 

Κατείσδυση 

Το μέγεθος της κατείσδυσης Ι σε μια περιοχή εξαρτάται από την κατανομή, την ένταση  και το είδος 

των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις κλπ), την φύση του εδάφους 

που εξαρτάται από την περατότητά του, τη μορφολογία του ανάγλυφου, καθώς επίσης την έκταση και 

το είδος της βλάστησης. 

Σύμφωνα με διάφορους ερευνητές, η τιμή του συντελεστή κατείσδυσης για κάθε είδος γεωλογικού 

σχηματισμού, είναι : 

 για τους ημιπερατούς σχηματισμούς των νεογενών και τεταρτογενών αποθέσεων (άργιλοι, ιλύες 

άμμοι και χάλικες)  Ι = 10 - 18%, 

 για τους ημιπερατούς έως αδιαπέρατους αλπικούς και μεταλπικούς σχηματισμούς όπως φλύσχη, 

μόλασσα, μάργες αργιλικοί σχιστόλιθοι κλπ, Ι = 3 - 8%. 

 για τους καρστικούς σχηματισμούς (ασβεστόλιθοι, δολομίτες και μάρμαρα) Ι = 49 - 53%. 

Για την περιοχή του Δήμου Σκιλλούντος λόγω της μεγάλης εξάπλωσης των νεογενών και 

τεταρτογενών σχηματισμών η μέση τιμή της κατείσδυσης εκτιμάται σε Ι=17%. Στις ασβεστολιθικές 

περιοχές η τιμή της κατείσδυσης αυξάνεται σε Ι=45-50%. 

Επιφανειακή απορροή 

Η επιφανειακή απορροή R εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σύσταση των εδαφών, το ανάγλυφο, 

τη φυτοκάλυψη, την ένταση των βροχών, κλπ.  



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Σ.Μ.Π.Ε.: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ (ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ)         151 

Σύμφωνα με διάφορους ερευνητές, η τιμή του συντελεστή απορροής για κάθε είδος γεωλογικού 

σχηματισμού, είναι : 

 για τους ημιπερατούς σχηματισμούς των νεογενών και τεταρτογενών αποθέσεων (άργιλοι, 

ιλύες άμμοι και χάλικες), R = 5 - 25%, 

 για τους ημιπερατούς έως αδιαπέρατους αλπικούς και μεταλπικούς σχηματισμούς όπως 

φλύσχη, μόλασσα, μάργες αργιλικοί σχιστόλιθοι κλπ, R = 25 - 50%, 

 για τους καρστικούς σχηματισμούς (ασβεστόλιθοι, δολομίτες και μάρμαρα) R = 0 - 12%. 

Γενικά στην περιοχή του Δήμου Σκιλλούντος η τιμή της επιφανειακής απορροής είναι πολύ υψηλή, 

λόγω της μεγάλης επιφανειακής εξάπλωσης ημιπερατών και αδιαπέρατων σχηματισμών του 

νεογενούς και του τεταρτογενούς. Η μέση τιμή της επιφανειακής απορροής για εκτιμάται σε 33%. Στις 

περιοχές με ασβεστόλιθους η τιμή της επιφανειακής απορροής εκτιμάται σε 15-20%. 

Σχετικά με το υδρολογικό ισοζύγιο των υδρολογικών λεκανών του Δήμου Σκιλλούντος αξιοσημείωτες 

είναι οι εξής παρατηρήσεις : 

 Η συνολική ποσότητα των υδάτων που μέσω των ποταμών διέρχεται από τον Δήμο 

Σκιλλούντος, είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή που μπορεί να υπολογισθεί 

δεδομένου ότι ο σημαντικότερος ποταμός του υδρογραφικού δικτύου ο Αλφειός 

αποστραγγίζει ο ίδιος και οι παραπόταμοί του πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις. 

 Μεγάλο μέρος του νερού που κατ’αρχήν κατεισδύει στους νεογενείς σχηματισμούς 

επανεμφανίζεται στην επιφάνεια υπό τη μορφή πηγών, τροφοδοτώντας την ροή των 

ποταμών και πολλών χειμάρρων. 

 Οι πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές του 2007 αναμένεται λόγω της καταστροφής της 

βλάστησης να παρουσιάζουν αύξηση της επιφανειακής απορροής και μείωση της 

εξατμισιδιαπνοής και της κατείσδυσης. 

 

6.4.5 - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ  

6.4.5.1 - ΥΔΡΟΛΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 

Η αξιολόγηση των σχηματισμών που δομούν το υπέδαφος της περιοχής μελέτης, ως προς την 

υδρολιθολογική τους συμπεριφορά γίνεται με βάση την διαπερατότητα έκαστου γεωλογικού 

σχηματισμού, ο οποίος και αποτελεί ξεχωριστή υδρογεωλογική ενότητα. Η διαπερατότητα αποτελεί 

βασικό υδρολιθολογικό χαρακτηριστικό και έχει ιδιαίτερη σημασία διότι επιδρά αποφασιστικά στην 

βαθμό δυσκολίας εκτέλεσης πολλών κατασκευαστικών εργασιών, στον βαθμό στερεοποίησης των 

σχηματισμών, στην ανάπτυξη υδροστατικών δυνάμεων άνωσης. 

Η υδρολιθολογική συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών είναι συνάρτηση της λιθολογικής τους 

σύστασης, του βαθμού διαγένεσης, του τεκτονισμού και της αποσάθρωσης που έχουν υποστεί. Έτσι 

ανάλογα με την τιμή του συντελεστή περατότητάς (Πίνακας 3.26) τους k και τον τύπο του πορώδους 

τους, οι γεωλογικοί σχηματισμοί κατατάσσονται σε : 

 περατούς - μακροπερατούς σχηματισμούς, με συντελεστή περατότητας k > 10-5 m/sec και 

δευτερογενές πορώδες, κυρίως διακλάσεις και ρήγματα. 
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 περατούς - μικροπερατούς σχηματισμούς, με συντελεστή περατότητας k > 10-5 m/sec και 

πρωτογενές πορώδες (κοκκώδεις σχηματισμοί). 

 ημιπερατούς σχηματισμούς, με συντελεστή περατότητας 10-5  k  10-7 m/sec 

 πρακτικά αδιαπέρατους σχηματισμούς, με συντελεστή περατότητας k > 10-7 m/sec 

Πίνακας 6.4.5.1:  Υδραυλική Συμπεριφορά γεωλογικών σχηματισμών με βάση την τιμή του 

συντελεστή διαπερατότητάς k. 

Συντ. Διαπερατότητας k 

(m/sec) 
Στράγγιση 

Χαρακτηρισμός 

Διαπερατότητας με βάση την 

τιμή του k 

k  10-3 καλή Υψηλή 

10-5  k <10-3 Καλή – μέτρια Μέτρια 

10-7 k <10-5 Κακή Χαμηλή 

10-9  k< 10-7 
Πρακτικά αδιαπέρατος 

σχηματισμός 
πολύ χαμηλή 

k <10-9 
Πρακτικά αδιαπέρατος 

σχηματισμός 

πρακτικά αδιαπέρατος 

σχηματισμός 

 

Στην περιοχή ενδιαφέροντος η υδρολιθολογική συμπεριφορά των νεογενών και τεταρτογενών 

σχηματισμών είναι η ακόλουθη : 

 Οι παραθαλάσσιες αποθέσεις (H.cd) και οι σύγχρονες και παλαιότερες αιολικές 

αποθέσεις παραλίας (H.dn1, H.dn2, H.dn3) και οι κώνοι κορημάτων (H.cs) χαρακτηρίζονται 

ως πολύ περατοί - μικροπερατοί σχηματισμοί  

 Οι αλλουβιακές αποθέσεις (al) και τα λιμνοθαλάσσια ιζήματα της αποξηρανθείσας λίμνης 

Αγουλινίτσας (H.lg) χαρακτηρίζονται ως περατοί έως ημιπερατοί - μικροπερατοί 

σχηματισμοί. Αυξημένη περατότητα αναμένεται στις χαλικώδεις ενστρώσεις των υπόψη 

σχηματισμών. 

 Οι αποθέσεις των ολοκαινικών και πλειστοκαινικών αναβαθμίδων του Αλφειού (H.t1, Pt.t2) 

αν και συνίστανται από κοκκώδη υλικά (άμμους, χάλικες, κροκάλες) διαθέτουν σημαντικό 

κλάσμα λεπτόκοκκων (ιλύς και άργιλος), που φράσσει το πρωτογενές πορώδες τους και 

τις καθιστά ως ημιπερατό –μικροπερατό σχηματισμό. 

 Τα κροκαλοπαγή του Λάλα καθώς επίσης τα κροκαλοπαγή και λατυποπαγή και οι 

ψαμμίτες του σχηματισμού Χελιδονιού – Κρυονερίου – Ερυμάνθου (Pt.c1,  Pl.s) 

χαρακτηρίζονται γενικά ως περατός σχηματισμός, επιτρέποντας την κίνηση των υπογείων 

υδάτων, είτε διαμέσου του συστήματος των ασυνεχειών τους είτε διαμέσου του 

πρωτογενούς πορώδους τους. Ωστόσο η παρουσία αργιλικών ενστρώσεων προκαλεί 

έμφραξη των κενών των ασυνεχειών και του πορώδους τους, με αποτέλεσμα να 

συμπεριφέρονται τοπικά ως ημιπερατός σχηματισμός. 
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 Οι πλειοκαινικές αποθέσεις άμμων, αμμωδών αργίλων, ψαμμιτών και μαργών του 

σχηματισμού του Βούναργου (Pl) και Πλατιάνας (Ms-Pti.l,m,c), χαρακτηρίζονται γενικά ως 

ημιπερατός έως αδιαπέρατος σχηματισμός, επιτρέποντας την κυκλοφορία υπογείου 

ύδατος μόνον εντός αμμωδών - χαλικωδών και ψαμμιτικών ενστρώσεων τους. Η φάση 

των μαργών χαρακτηρίζεται ως αδιαπέρατος σχηματισμός. 

 Οι αλπικοί ασβεστόλιθοι (Κ7-9.k, Ji-s.k, Κ.k) χαρακτηρίζονται ως πολύ διαπερατοί – 

μακροπερατοί σχηματισμοί οι οποίοι επιτρέπουν την κυκλοφορία ύδατος διαμέσου του 

δικτύου ασυνεχειών και καρστ που διαθέτουν. 

 Οι κλαστικοί αλπικοί σχηματισμοί, δηλαδή οι σχιστοκερατόλιθοι (Ji-s-Ki.sch), τα στρώματα 

Μίνθης (Ji-s-Ki.sch), τα κλαστικά ιζήματα (Ji-s.k) και ο φλύσχης (fl) χαρακτηρίζονται ως 

πρακτικά αδιαπέρατοι σχηματισμοί. Αυξημένη διαπερατότητα αναμένεται σε 

ασβεστολιθικές ενστρώσεις των εν λόγω σχηματισμών (π.χ. στρώματα Μίνθης). 

6.4.5.2 - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

Σύμφωνα με την υδρολιθολογική συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών του δομούν το 

υπόβαθρο του Δήμου Σκιλλούντος, οι υδρογεωλογικές συνθήκες των νεογενών σχηματισμών 

«Βούναργου» και «Πλατιάνας» που έχουν την μεγαλύτερη επιφανειακή εξάπλωση είναι ο εξής : 

 Οι ημιπερατοί σχηματισμοί «Βούναργου» και «Πλατιάνας» παρουσιάζουν υπόγεια 

υδροφορία που τροφοδοτείται από την κατείσδυση των βροχοπτώσεων και την υπόγεια 

διήθηση των υδάτων του Αλφειού ποταμού. 

 Τα ύδατα που διηθούνται στα ιζήματα των σχηματισμών Βούναργου και Πλατιάνας 

δημιουργούν υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες σε διάφορα βάθη, πολλές φορές με 

αρτεσιανή ή υποαρτεσιανή ροή. Ο σχηματισμός Πλατιάνας παρουσιάζει πολύ μικρότερης 

δυναμικότητας υδροφορίες. 

 Η κίνηση των υπογείων υδάτων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη στρωματογραφική 

θέση και την κλίση των ψαμμιτικών/αμμωδών στρωμάτων τα οποία παρουσιάζουν την 

σημαντικότερη υδροφορία. 

 Γενικά οι νεογενείς σχηματισμοί «Βούναργου» και «Πλατιάνας» με εξαίρεση τα αργιλικά και 

μαργαϊκά στρώματα των εν λόγω σχηματισμών παρουσιάζουν σημαντική υδροφορία 

διαπιστωμένη από μεγάλο αριθμό γεωτρήσεων.  

 Γεωτρήσεις που έχουν ανορυχθεί στον σχηματισμό «Βούναργου» έχουν παροχή έως και 

40m3/h, η οποία παλαιότερα ήταν μεγαλύτερη και έχει μειωθεί λόγω έμφραξης του 

χαλικόφιλτρού του από ρέουσα άμμο του υδροφορέα. 

Στην περιοχή εμφάνισης του αλπικού υποβάθρου στον ορεινό όγκο Λαπίθας σημαντικό 

υδρογεωλογικό ενδιαφέρον έχει η επαφή των υδατοπερατών ασβεστόλιθων με τους αδιαπέρατους 

σχιστοκερατόλιθους ή και τον φλύσχη (όταν πρόκειται για εφιππεύσεις). 

Στις αλλουβιακές αποθέσεις των πεδινών περιοχών αναπτύσσεται φρεάτιος ορίζοντας. Στην 

παραθαλάσσια περιοχή της αποξηρανθείσας λίμνης Αγουλινίτσας τα υπόγεια ύδατα του υπόγειου 

ορίζοντας κινούνται προς τη θάλασσα. 

Στην περιοχή απαντάται μεγάλος αριθμός πηγών μικρής παροχής, οι περισσότερες από τις οποίες 

εμφανίζονται στον σχηματισμό Βούναργου. Οι εν λόγω πηγές εκφορτίζουν τα υπόγεια ύδατα είτε των 
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αμμωδών/ψαμμιτικών στρωμάτων είτε του επιφανειακού μανδύα αποσάθρωσης του σχηματισμού 

Βούναργου. 

6.4.5.3 - ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

Η ύδρευση των οικισμών του Δήμου Σκιλλούντος γίνεται με γεωτρήσεις, υδρομαστεύσεις πηγών και 

πηγάδια. Τα σημεία υδροληψίας σε κάθε οικισμό σημειώνονται στο σχετικό  Γεωλογικό Χάρτη και 

δίδονται συγκεντρωτικά στον ακόλουθο πίνακα 3.27. 

Πίνακας 6.4.5.3: Στοιχεία σημείων υδροληψίας 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΥΔΡΟΣΗΜΕΙΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

(m3/24h) 

ΒΑΘΟΣ 

(m) 

ΣΤΑΘΜΗ 

(m) 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΡΑΙΚΑ           

1 Υδρομάστευση πηγής Εντός του οικισμού 40       

2 Υδρομάστευση πηγής Αγριοσυκιές 40       

3.1 Υδρομάστευση πηγής Κάτω Λάκκα 40       

3.2 Υδρομάστευση πηγής Κάτω Λάκκα 10       

3.3 Υδρομάστευση πηγής Κάτω Λάκκα 2       

4 Υδρομάστευση πηγής Βράχος 40       

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΡΥΛΛΟΥ & ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑΣ         

5 Υδρομάστευση πηγής Στενό Διάσελλων 35     
Υδρεύει μόνο τον οικισμό 

Γρύλλου 

6.1 Υδρομάστευση πηγής Διυλιστήριο Σκιλλουντίας 60       

6.2 Υδρομάστευση πηγής Διυλιστήριο Σκιλλουντίας 60       

6.3 Υδρομάστευση πηγής Διυλιστήριο Σκιλλουντίας 60       

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΕΛΛΑ           

7.1 Υδρομάστευση πηγής Κρυόβρυση 30       

7.2 Υδρομάστευση πηγής Κρυόβρυση 30       

8 Υδρομάστευση πηγής Παλιό Χωριό 40       

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙ           

10 Πηγάδι 
Παριαμολάκκα ή 

Κάμπο Παπαδούς 
200       

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΡΙΞΑ           

11 Πηγάδι Κάμπος 150       

12 Γεώτρηση Κάμπος 200 20 10   

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ           

13 Υδρομάστευση πηγής Σκλιάβα 40       

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΙΣΙΑ           
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Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΥΔΡΟΣΗΜΕΙΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

(m3/24h) 

ΒΑΘΟΣ 

(m) 

ΣΤΑΘΜΗ 

(m) 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

14 Γεώτρηση Προφήτης Ηλίας 360 80 60   

15 Γεώτρηση Μαρμαράκι 500 70 45   

16 Γεώτρηση Μαρμαράκι 400 70 40   

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΑΧΕΣ           

17 Γεώτρηση Όμπρα 240 70 40   

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ           

18 Γεώτρηση Φραγκοκκλησιά 240 80 70   

19 Γεώτρηση Φραγκοκκλησιά 300 60 30   

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΙΑΝΑ           

20 Υδρομάστευση πηγής Κεφαλόβρυσο 200     

Το νερό συλλέγεται σε 

δεξαμενή και με άντληση 

καταλήγει στην κεντρική 

δεξαμενή του οικισμού 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΥΠΗΤΗ           

21 Υδρομάστευση πηγής Παλάτι 250     

Το νερό συλλέγεται σε 

δεξαμενή και με άντληση 

καταλήγει στην κεντρική 

δεξαμενή του οικισμού 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΑ           

22 Υδρομάστευση πηγής Ζαρώτη 120       

23 Υδρομάστευση πηγής Αγριοσυκιά 50       

24 Υδρομάστευση πηγής Ρεθι 70       

25 Υδρομάστευση πηγής Καμίνια 30     
Δεν δόθηκε η θέση του 

υδροσημείου σε χάρτη 

26 Γεώτρηση Λαγκαδάκια 400 60 50   

27 Γεώτρηση Λαγκαδάκια 120 60 40   

28 Γεώτρηση Διυλιστήριο 360 120 80   

29 Γεώτρηση 
Διυλιστήριο  

Σταυρόπουλου 
240 80 60   

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟ           

30 Γεώτρηση Εντός του οικισμού 600 80 55   

31 Γεώτρηση 
Εντός του οικισμού 

(είσοδος) 
480 70 50   

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΡΙΝΑ           

32 Γεώτρηση Προς Κάτω Σαμικό 480 120 50   
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Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΥΔΡΟΣΗΜΕΙΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

(m3/24h) 

ΒΑΘΟΣ 

(m) 

ΣΤΑΘΜΗ 

(m) 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΜΙΚΟ           

33 Γεώτρηση Κυδωνιές 480 90 65   

 

6.4.5.4 - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ 

Η ποιότητα των υδάτων του κυρίου τμήματος του Αλφειού, και ειδικότερα στη θέση του φράγματος 

Φλόκα, όπου υπάρχουν πληρέστερα στοιχεία (μετρήσεις θρεπτικών), φαίνεται ότι καταρχήν καλύπτει 

τις προϋποθέσεις της κατηγορίας ΑΙ για απόληψη νερού για πόση μετά από επεξεργασία (Οδηγία 

75/440/ΕΟΚ). 

Επισημαίνεται επίσης το χαμηλό επίπεδο μικροοργανικών (εκτός φυτοφαρμάκων) στον ποταμό 

Αλφειό, που για καμία από τις εξεταζόμενες ουσίες δεν υπερβαίνει τα όρια της ελληνικής νομοθεσίας 

(Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2/1-2-2001) και για τις περισσότερες βρίσκεται σε πρακτικά μη 

ανιχνεύσιμα επίπεδα. Χαμηλό είναι και το επίπεδο των βαρέων μετάλλων που έχουν μετρηθεί στα 

ύδατα του Αλφειού. Ωστόσο, ορισμένα μέταλλα όπως το αργίλιο, ο σίδηρος και το μαγγάνιο έχουν 

μετρηθεί σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από τις ενδεικτικές τιμές που καθορίζονται από την ελληνική 

νομοθεσία (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2/1-2-2001). 

Παρατηρείται ότι οι ποταμοί παρουσιάζουν σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις θειικών. Ειδικότερα 

στον Αλφειό, οι συγκεντρώσεις που έχουν καταγραφεί υπερβαίνουν τις επιτακτικές τιμές που 

καθορίζονται από την Οδηγία 75/440/ΕΟΚ για επιφανειακά ύδατα που προορίζονται για απόληψη 

πόσιμου ύδατος. Το γεγονός αυτό (ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ, 1982, ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ et al 2000), εκτιμάται ότι 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη φύση των πετρωμάτων της περιοχής, και δεν υποδηλώνει κατ' 

ανάγκην ρύπανση της περιοχής. 

Όσον αφορά στην ποιότητα των υπόγειων υδάτων, γενικά στο Νομό Ηλείας είναι εξαιρετικά 

περιορισμένη η καταγραφή συγκεντρώσεων νιτρικών υψηλότερων από το ανώτατο συνιστώμενο όριο 

των 25 mg/l. Φαίνεται λοιπόν, ότι παρά την παρουσία πλήθους πηγών ρύπανσης στην περιοχή του 

Πύργου, τα υπόγεια νερά δεν επιβαρύνονται σημαντικά, καθώς η πλειονότητα των ρυπαντικών 

φορτίων καταλήγει στον Αλφειό και μεγάλο τμήμα των ρυπογόνων ουσιών προσροφάτε λόγω της 

αυξημένης παρουσίας αργιλικών πετρωμάτων η οποία εμποδίζει και την εξάπλωση φαινομένων 

υφαλμύρωσης, τα οποία περιορίζονται σε μία στενή παράκτια ζώνη (ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΚΡΗΣ 

1994). Σε ορισμένες μόνο περιοχές της λεκάνης Αλφειού εμφανίζονται προβλήματα ποιότητας λόγω 

παρουσίας νιτρικών και αμμωνιακών, που οφείλονται κυρίως σε σηπτόμενη οργανική ύλη 

(λιγνιτογένεση). 

6.4.6 -  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ– ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Η περιοχή του Δήμου Σκιλλούντος παρουσιάζει έντονη σεισμική δραστηριότητα καθώς ανήκει σε 

ζώνη που γενικά επηρεάζεται από κέντρα αυξημένης σεισμικότητας (ζώνη καταβύθισης Αφρικανικής 

πλάκας, Κορινθιακός), τα οποία έχουν πληγεί στο παρελθόν από σχετικά μεγάλους σεισμούς, με 

αρκετές καταστροφές στις κατασκευές. Ειδικότερα η γεωγραφική θέση της περιοχής μελέτης 

(Σκιλλούντος) προδικάζει την άμεση εκδήλωση σχετικά αυξημένης σεισμικότητας, καθώς βρίσκεται 

όπως και όλη η περιοχή των δυτικών ακτών της Πελοποννήσου πολύ κοντά στη ζώνη καταβύθισης 

της αφρικανικής πλάκας κάτω από την Ευρασιατική. 
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Σχήμα 10: Κύριες σεισμοτεκτονικές ιδιότητες του χώρου του Αιγαίου και των γύρω περιοχών  

 
 

Πηγή: Papazachos et al 1986. 

 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ), ΦΕΚ 2184Β/20.12.1999, όπως 

τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση αριθμ. Δ17α/115/9/φν275 (ΦΕΚ 1154Β/12.8.2003), από 

την άποψη της γεωγραφικής κατανομής της σεισμικής επικινδυνότητας στην Ελλάδα (Σχ. 3.13), η 

ευρύτερη περιοχή του Πύργου Ηλείας βρίσκεται στη Ζώνη ΙI σεισμικής επικινδυνότητας. Η μέγιστη 

οριζόντια σεισμική επιτάχυνση του εδάφους (Α) δίνεται από τη σχέση A = α x g, όπου α είναι η 

εδαφική επιτάχυνση ανηγμένη στην επιτάχυνση της βαρύτητας g. Για τη Ζώνη ΙΙ η εδαφική 

επιτάχυνση ισούται με α = 0.24 και συνεπώς η μέγιστη σεισμική επιτάχυνση εδάφους είναι Α = 0.24g 

με πιθανότητα υπέρβασης 10% στα επόμενα 50 χρόνια. 
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Σχήμα 11: Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδος 

 

Από την άποψη της σεισμικής επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον ΕΑΚ, τα εδάφη που δομούν το 

υπόβαθρο της ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντος της μελέτης εντάσσονται ως εξής : 

 τα λιμνοθαλάσσια ιζήματα της αποξηρανθείσας λίμνης Αγουλινίτσας (H.lg) στη κατηγορία Δ 

«έδαφος με μαλακές αργίλους υψηλού δείκτη πλαστικότητας (Ιp > 50) συνολικού πάχους 

μεγαλύτερου των 10 m», με τιμές των χαρακτηριστικών περιόδων Τ1 = 0.20 sec και Τ2 = 1.20 

sec. 

 Οι αλλουβιακές αποθέσεις (al) και οι αποθέσεις ολοκαινικών και πλειστοκαινικών αναβαθμίδων 

Αλφειού (H.t1, H.t2, H.t3, Pt.t1, Pt.t2), οι σύγχρονες και παλαιότερες αιολικές αποθέσεις 

παραλίας (H.dn1, H.dn2, H.dn3) πάνω από τον υδάτινο ορίζοντα και τα πλευρικά κορήματα 

(H.cs) σε ήπιες μορφολογικές κλίσεις, στη κατηγορία Γ, «στρώσεις κοκκώδους υλικού μικρής 

σχετικής πυκνότητας πάχους μεγαλύτερου των 5m ή μέσης πυκνότητας πάχους μεγαλύτερου 

των 70m» και «ιλυοαργιλικά εδάφη, μικρής αντοχής σε πάχος μεγαλύτερο των 5 m», με τιμές 

των χαρακτηριστικών περιόδων Τ1 = 0.20 sec και Τ2 = 0.80 sec. 

 Τα κροκαλοπαγή του Λάλα καθώς επίσης τα κροκαλοπαγή και λατυποπαγή και οι ψαμμίτες 

του σχηματισμού Χελιδονιού – Κρυονερίου – Ερυμάνθου (Pt.c1,  Pl.s) και οι σχηματισμοί 

Βούναργου (Pl) και Πλατιάνας (Ms-Pti.l,m,c) στη κατηγορία Β, «εντόνως αποσαθρωμένα 

βραχώδη εδάφη ή εδάφη που από μηχανική άποψη μπορούν να εξομοιωθούν με κοκκώδη» 

και «στρώσεις κοκκώδους υλικού μέσης πυκνότητας πάχους μεγαλύτερου των 5m ή μεγάλης 
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πυκνότητας πάχους μεγαλύτερου των 70m», με τιμές των χαρακτηριστικών περιόδων Τ1 = 

0.15 sec και Τ2 = 0.60. 

 Οι μη αποσαθρωμένοι βραχώδεις και ημιβραχώδεις αλπικοί σχηματισμοί, αλπικοί ασβεστόλιθοι 

(Κ7-9.k, Ji-s.k, Κ.k), σχιστοκερατόλιθοι (Ji-s-Ki.sch), στρώματα Μίνθης (Ji-s-Ki.sch), κλαστικά 

ιζήματα (Ji-s.k) και φλύσχης (ft), στη κατηγορία Α, «βραχώδεις έως ημιβραχώδεις σχηματισμοί», 

με τιμές των χαρακτηριστικών περιόδων Τ1 = 0.10 sec και Τ2 = 0.40 sec 

 Οι παραθαλάσσιες αποθέσεις (H.cd) και οι σύγχρονες και παλαιότερες αιολικές αποθέσεις 

παραλίας (H.dn1, H.dn2, H.dn3) υπό τον υδάτινο ορίζοντα, τα πλευρικά κορήματα (H.cs) και ο 

μανδύας αποσάθρωσης των σχηματισμών Βούναργου (Pl), Πλατιάνας Ms-Pti.l,m,c) και Φλύσχη 

(ft) σε επικλινές έδαφος, στη κατηγορία Χ, «χαλαρά λεπτόκοκκα αμμοϊλυώδη εδάφη υπό τον 

υδάτινο ορίζοντα που ενδέχεται να ρευστοποιηθούν», «απότομες κλιτείς καλυπτόμενες με 

προϊόντα χαλαρών πλευρικών κορημάτων», «εδάφη της κατηγορίας Γ σε επικίνδυνα απότομη 

κλίση», στην κατηγορία Χ που πρέπει να γίνει λεπτομερής έρευνα και μελέτη ώστε να ληφθούν 

κατάλληλα μέτρα βελτίωσης των ιδιοτήτων του εδάφους και να αντιμετωπισθούν ειδικώς τα 

συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν. 

Οι ισχυρότεροι σεισμοί (Μ>4.5), που έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή κατά τη χρονική 

περίοδο 1900 – 2008 παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα 3.28. 

Πίνακας 6.4.6: Κατάλογος σεισμών μεγέθους Ms  4.5 της κλίμακας RICHTER. 

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΛΕΠΤΟ ΔΕΥ/ΠΤΟ Γ. ΠΛΑΤΟΣ Γ. ΜΗΚΟΣ ΒΑΘΟΣ (km) ΜΕΓΕΘΟΣ (Ms) 

1901 ΔΕΚ 24 23 18 0 37.20 22.20 < 60 5.80 
1903 ΜΑΡ 15 19 3 30 37.80 21.20 < 60 5.50 
1904 ΑΠΡ 5 9 33 30 37.80 22.20 < 60 5.50 
1909 ΙΟΥΛ 15 0 34 42 37.90 21.50 < 60 5.70 
1910 ΔΕΚ 27 3 54 30 37.90 21.20 < 60 5.60 
1911 ΑΥΓ 6 16 52 46 37.70 21.20 < 60 5.20 
1911 ΙΑΝ 6 8 30 30 37.90 21.20 < 60 5.10 
1911 ΟΚΤ 8 1 28 30 37.00 22.00 < 60 4.90 
1911 ΦΕΒ 25 10 26 55 37.80 22.00 < 60 5.00 
1911 ΜΑΡ 4 8 32 5 38.00 22.00 < 60 4.90 
1911 ΜΑΡ 4 8 43 20 37.70 22.20 < 60 5.00 
1911 ΜΑΡ 5 19 55 58 37.70 22.20 < 60 5.30 
1911 ΜΑΡ 5 22 8 30 37.70 22.20 < 60 4.90 
1912 ΜΑΡ 14 14 11 32 37.50 21.50 < 60 4.90 
1913 ΙΑΝ 5 4 34 28 37.50 22.20 < 60 5.30 
1914 ΣΕΠ 17 13 5 55 37.70 21.00 < 60 5.60 
1914 ΔΕΚ 24 12 46 54 37.80 21.20 < 60 5.10 
1915 ΜΑΙ 17 10 39 23 38.00 21.00 < 60 5.60 
1915 ΙΟΥΝ 4 13 57 45 37.80 21.20 < 60 5.00 
1919 ΦΕΒΡ 24 1 56 0 36.70 21.00 < 60 6.30 
1919 ΑΥΓ 18 11 23 56 37.20 21.30 < 60 4.90 
1920 ΙΟΥΝ 12 1 19 54 37.50 21.10 < 60 5.30 
1920 ΔΕΚ 10 18 35 21 37.70 21.20 < 60 5.10 
1921 ΑΥΓ 2 3 17 27 38.00 21.00 < 60 4.90 
1922 ΙΟΥΛ 12 5 12 1 37.30 21.50 < 60 4.90 
1923 ΑΠΡ 3 7 7 20 37.20 21.10 < 60 4.90 
1925 ΟΚΤ 13 9 29 39 36.70 22.00 < 60 5.00 
1925 ΙΟΥΛ 6 12 15 55 37.80 22.10 80 6.60 
1926 ΦΕΒΡ 26 15 46 36 37.80 21.10 < 60 5.60 
1926 ΦΕΒΡ 26 16 8 23 37.80 21.10 < 60 5.70 
1926 ΙΟΥΝ 18 18 29 46 37.70 21.20 < 60 4.90 
1927 ΟΚΤ 7 14 19 30 38.00 21.00 < 60 5.10 
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ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΛΕΠΤΟ ΔΕΥ/ΠΤΟ Γ. ΠΛΑΤΟΣ Γ. ΜΗΚΟΣ ΒΑΘΟΣ (km) ΜΕΓΕΘΟΣ (Ms) 

1927 ΟΚΤ 7 15 28 14 38.00 21.00 < 60 4.90 
1928 ΙΟΥΛ 1 16 50 50 37.00 21.70 < 60 5.10 
1930 ΣΕΠ 23 20 35 38 36.70 22.00 < 60 4.90 
1932 ΜΑΙ 23 6 0 5 37.70 22.20 < 60 4.90 
1939 ΣΕΠ 20 0 19 26 38.00 21.00 60 6.30 
1939 ΜΑΙ 31 0 24 5 37.80 22.10 < 60 5.30 
1939 ΙΟΥΝ 2 14 11 29 37.80 22.10 < 60 5.10 
1942 ΜΑΡ 11 22 33 54 37.80 22.10 < 60 5.00 
1942 ΑΠΡ 20 1 35 40 37.80 22.10 < 60 5.00 
1943 ΜΑΙ 22 22 5 38 38.00 21.00 < 60 5.20 
1943 ΙΟΥΝ 14 7 46 48 38.00 21.00 < 60 5.10 
1943 ΙΟΥΛ 21 2 6 49 38.00 21.00 < 60 4.90 
1943 ΜΑΙ 23 12 22 7 38.00 22.00 < 60 4.90 
1945 ΑΠΡ 21 14 16 18 37.70 21.50 < 60 5.10 
1947 ΜΑΡ 11 17 5 30 36.70 22.00 < 60 5.20 
1947 ΟΚΤ 6 19 55 34 36.90 22.00 < 60 7.00 
1947 ΟΚΤ 7 19 15 28 36.90 22.00 < 60 5.00 
1948 ΔΕΚ 28 5 23 39 38.00 21.00 < 60 4.90 
1948 ΙΟΥΛ 22 6 46 55 36.90 22.00 < 60 5.10 
1948 ΙΟΥΝ 17 6 52 27 37.80 22.10 < 60 5.20 
1949 ΦΕΒΡ 4 15 44 42 38.00 21.00 < 60 5.00 
1949 ΦΕΒΡ 5 15 24 17 38.00 22.00 < 60 5.10 
1950 ΜΑΡ 18 0 10 25 36.70 22.00 < 60 4.50 
1950 ΝΟΕ 1 8 10 34 36.90 22.00 < 60 4.50 
1951 ΑΥΓ 24 10 27 29 36.90 21.60 < 60 5.40 
1952 ΔΕΚ 31 22 26 37 37.20 21.00 < 60 4.60 
1952 ΜΑΡ 9 4 45 29 38.00 21.00 < 60 5.40 
1952 ΜΑΡ 28 21 20 37 38.00 21.00 < 60 4.50 
1952 ΑΠΡ 3 3 20 0 38.00 21.00 < 60 4.90 
1952 ΑΠΡ 9 13 11 10 37.60 21.20 < 60 4.60 
1952 ΣΕΠ 2 23 20 7 37.20 21.60 < 60 4.90 
1952 ΙΟΥΝ 13 1 7 22 37.30 22.10 < 60 5.20 
1953 ΔΕΚ 5 19 34 15 37.30 21.00 < 60 4.80 
1953 ΙΟΥΝ 1 20 17 33 37.50 21.00 < 60 4.60 
1953 ΝΟΕ 18 15 20 0 37.80 21.00 < 60 4.70 
1953 ΙΑΝ 16 15 10 0 37.90 21.00 < 60 4.60 
1953 ΑΥΓ 12 12 5 21 38.00 21.00 < 60 6.30 
1953 ΑΥΓ 12 13 39 20 38.00 21.00 < 60 5.30 
1953 ΑΥΓ 12 16 8 30 38.00 21.00 < 60 5.30 
1953 ΝΟΕ 28 20 17 32 38.00 21.00 < 60 5.50 
1953 ΑΠΡ 2 18 59 55 37.70 21.10 < 60 4.60 
1953 ΦΕΒΡ 22 18 26 23 37.70 21.20 < 60 4.80 
1953 ΝΟΕ 3 22 29 25 37.80 21.20 < 60 5.20 
1953 ΜΑΡ 30 13 54 43 37.60 21.30 < 60 4.90 
1954 ΜΑΡ 3 19 47 50 37.70 21.00 < 60 4.80 
1954 ΦΕΒΡ 9 13 17 54 38.00 21.00 < 60 4.60 
1954 ΔΕΚ 15 23 35 59 38.00 21.00 < 60 4.70 
1954 ΔΕΚ 23 16 27 18 37.90 21.10 < 60 5.80 
1954 ΙΟΥΛ 18 13 18 55 37.60 21.20 < 60 5.00 
1954 ΙΟΥΛ 18 14 42 30 37.60 21.20 < 60 5.40 
1954 ΙΑΝ 18 14 16 10 37.70 21.20 < 60 5.30 
1954 ΙΑΝ 21 11 41 12 37.70 21.20 < 60 4.60 
1954 ΑΠΡ 11 20 30 26 37.40 21.60 < 60 4.50 
1954 ΜΑΙ 4 8 33 44 37.70 21.90 < 60 5.00 
1954 ΜΑΙ 12 2 16 33 37.70 21.90 < 60 4.90 
1954 ΜΑΡ 30 4 30 35 36.70 22.20 < 60 4.90 
1955 ΜΑΙ 25 0 55 23 38.00 21.00 < 60 4.60 
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ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΛΕΠΤΟ ΔΕΥ/ΠΤΟ Γ. ΠΛΑΤΟΣ Γ. ΜΗΚΟΣ ΒΑΘΟΣ (km) ΜΕΓΕΘΟΣ (Ms) 

1955 ΝΟΕ 1 7 44 30 38.00 21.00 < 60 4.60 
1955 ΜΑΡ 28 14 45 50 37.70 21.20 < 60 5.70 
1955 ΑΥΓ 14 21 40 19 38.00 21.20 < 60 4.60 
1957 ΙΑΝ 23 17 26 51 36.70 21.60 < 60 5.30 
1958 ΝΟΕ 15 5 42 40 37.70 22.00 < 60 5.40 
1958 ΟΚΤ 23 6 41 58 37.80 22.10 < 60 4.70 
1959 ΦΕΒ 7 20 8 17 37.80 21.20 < 60 5.00 
1959 ΟΚΤ 1 4 37 47 37.30 21.90 < 60 4.60 
1959 ΙΟΥΝ 7 14 17 28 37.20 22.00 < 60 4.50 
1959 ΑΥΓ 16 18 41 59 37.20 22.00 < 60 5.30 
1960 ΜΑΙ 7 19 40 42 38.00 21.00 < 60 4.60 
1960 ΑΥΓ 14 12 52 48 37.50 22.00 < 60 4.80 
1961 ΟΚΤ 2 7 21 44 37.00 22.00 < 60 5.70 
1963 ΔΕΚ 16 13 47 53 37.00 21.00 < 60 5.90 
1963 ΝΟΕ 10 18 37 23 38.00 21.00 < 60 4.60 
1964 ΑΠΡ 24 3 49 52 38.00 21.30 44 4.50 
1964 ΝΟΕ 27 20 2 34 36.90 22.00 - 4.50 
1965 ΜΑΡ 8 23 2 56 37.80 21.00 55 4.60 
1965 ΔΕΚ 25 15 10 30 37.30 21.10 4 4.50 
1965 ΑΠΡ 5 3 12 55 37.70 22.00 34 6.10 
1966 ΑΥΓ 11 0 23 41 37.60 21.00 48 4.60 
1966 ΙΟΥΝ 11 12 5 3 37.40 21.10 47 4.90 
1966 ΑΠΡ 7 3 25 45 37.80 21.10 25 5.00 
1966 ΙΟΥΝ 5 20 52 2 37.20 21.90 35 4.50 
1966 ΜΑΙ 24 9 39 26 37.30 21.90 34 5.20 
1966 ΜΑΙ 14 23 0 45 37.00 22.00 40 4.60 
1966 ΜΑΙ 24 11 9 25 37.40 22.00 43 4.90 
1966 ΑΠΡ 19 12 26 51 38.00 22.00 - 4.50 
1966 ΣΕΠ 1 14 22 57 37.50 22.10 15 6.00 
1966 ΑΥΓ 6 18 32 32 37.90 22.20 25 4.50 
1967 ΟΚΤ 22 5 38 5 36.90 21.10 - 4.50 
1967 ΦΕΒΡ 28 14 21 51 37.50 21.20 46 4.80 
1967 ΜΑΙ 14 4 16 0 37.70 21.20 48 4.90 
1967 ΙΟΥΛ 5 16 49 36 36.80 21.30 46 4.50 
1967 ΙΟΥΛ 6 8 21 51 36.70 21.40 43 4.70 
1967 ΙΟΥΛ 5 0 53 17 36.70 21.50 50 4.90 
1968 ΑΥΓ 4 23 24 22 37.80 21.00 62 4.50 
1968 ΙΟΥΛ 31 9 21 56 37.80 21.10 34 4.50 
1969 ΙΟΥΝ 14 13 53 35 37.20 21.00 - 4.60 
1970 ΑΥΓ 8 12 13 20 37.80 21.80 77 4.50 
1971 ΜΑΙ 26 7 9 26 37.10 21.70 33 4.60 
1971 ΣΕΠ 26 5 44 32 37.80 22.00 48 4.50 
1972 ΟΚΤ 15 22 2 54 38.00 21.00 67 4.80 
1972 ΔΕΚ 10 12 13 30 37.40 21.30 42 4.50 
1972 ΙΟΥΛ 5 18 4 58 37.00 21.90 51 4.70 
1973 ΙΟΥΛ 14 12 38 19 37.90 21.20 42 4.80 
1973 ΙΑΝ 10 3 24 12 37.70 21.40 45 5.10 
1973 ΜΑΙ 22 15 26 7 36.70 22.10 - 4.60 
1974 ΜΑΙ 26 13 6 50 37.20 21.00 35 4.50 
1974 ΑΥΓ 24 10 20 23 37.70 21.50 43 4.50 
1974 ΦΕΒΡ 17 5 3 9 38.00 21.90 39 4.50 
1974 ΦΕΒΡ 23 1 28 47 38.00 22.00 40 4.60 
1975 ΜΑΙ 3 3 16 2 37.70 21.20 - 4.50 
1975 ΔΕΚ 24 17 4 52 36.80 21.80 65 4.50 
1975 ΟΚΤ 25 7 25 22 37.60 22.10 36 4.50 
1976 ΙΑΝ 21 22 18 0 37.80 21.00 33 4.50 
1976 ΟΚΤ 2 12 45 27 36.90 21.20 61 4.50 
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ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΛΕΠΤΟ ΔΕΥ/ΠΤΟ Γ. ΠΛΑΤΟΣ Γ. ΜΗΚΟΣ ΒΑΘΟΣ (km) ΜΕΓΕΘΟΣ (Ms) 

1976 ΜΑΙ 13 20 44 53 36.80 21.40 60 4.60 
1976 ΙΟΥΛ 23 20 50 58 37.70 21.40 10 4.50 
1977 ΑΥΓ 31 8 22 13 37.70 21.20 49 4.90 
1977 ΙΟΥΛ 30 19 51 37 36.80 21.60 49 5.00 
1977 ΙΟΥΝ 6 4 32 59 37.10 21.60 48 4.50 
1977 ΦΕΒΡ 23 20 21 15 36.80 21.80 63 4.60 
1978 ΣΕΠ 7 4 53 55 37.80 21.00 43 4.90 
1978 ΜΑΡ 16 5 58 11 36.70 21.50 50 4.50 
1978 ΜΑΡ 16 5 51 56 36.70 21.60 49 5.10 
1979 ΙΑΝ 8 2 11 35 37.80 21.00 12 4.60 
1979 ΜΑΙ 27 3 20 51 36.70 21.50 58 5.00 
1979 ΑΠΡ 3 10 30 36 37.60 21.60 40 4.50 
1979 ΜΑΡ 26 1 57 2 37.70 21.60 35 4.50 
1979 ΜΑΡ 26 8 6 2 37.70 21.60 46 4.90 
1979 ΔΕΚ 1 13 34 30 37.30 21.70 43 5.00 
1980 ΑΥΓ 14 2 52 20 37.20 21.20 56 4.50 
1980 ΔΕΚ 25 5 48 57 36.90 21.40 - 4.80 
1980 ΦΕΒΡ 7 19 4 9 37.70 21.40 46 4.50 
1981 ΣΕΠ 14 18 45 17 38.00 21.00 52 4.60 
1981 ΟΚΤ 31 10 46 45 37.70 21.40 23 4.80 
1981 ΣΕΠ 23 20 18 39 36.90 22.20 45 4.50 
1982 ΙΟΥΝ 22 3 4 30 37.20 21.30 41 5.70 
1982 ΝΟΕ 20 7 36 43 36.80 21.50 37 5.00 
1982 ΑΠΡ 26 6 24 32 37.70 21.50 35 4.80 
1982 ΜΑΙ 5 22 53 24 37.70 21.60 43 4.70 
1983 ΣΕΠ 2 5 30 42 37.70 21.00 55 4.90 
1983 ΦΕΒΡ 20 12 42 30 37.80 21.10 26 5.40 
1983 ΦΕΒΡ 20 5 45 12 37.70 21.30 27 4.90 
1983 ΦΕΒΡ 19 15 55 11 37.10 21.50 20 4.50 
1983 ΑΠΡ 11 17 23 7 38.00 21.90 16 4.60 
1984 ΟΚΤ 2 11 2 45 37.70 21.10 5 4.70 
1984 ΙΑΝ 12 3 44 52 37.20 21.50 50 4.70 
1984 ΟΚΤ 9 8 12 13 37.00 21.70 5 4.60 
1984 ΟΚΤ 9 2 12 23 37.10 21.80 5 4.50 
1984 ΟΚΤ 9 4 30 43 37.10 21.80 5 5.20 
1984 ΟΚΤ 25 9 49 19 37.20 21.90 5 5.00 
1985 ΣΕΠ 7 10 20 50 37.50 21.20 33 5.60 
1985 ΑΥΓ 13 13 49 14 37.90 21.20 60 5.00 
1986 ΙΟΥΛ 24 17 44 27 37.45 21.03 5 5.00 
1986 ΙΟΥΛ 5 21 24 27 37.23 21.61 9 5.00 
1986 ΣΕΠ 15 11 41 31 37.08 22.07 5 5.30 
1986 ΣΕΠ 13 17 24 34 37.10 22.19 5 6.00 
1987 ΙΟΥΝ 10 14 50 12 37.17 21.46 12 5.50 
1987 ΜΑΙ 29 18 40 33 37.53 21.60 29 5.50 
1988 ΣΕΠ 22 12 5 40 37.99 21.11 5 5.50 
1989 ΑΥΓ 20 18 32 30 37.24 21.12 5 5.90 
1989 ΜΑΙ 1 21 3 40 37.18 21.18 5 5.10 
1989 ΙΟΥΝ 7 19 45 53 37.99 21.65 5 5.30 
1990 ΙΟΥΛ 31 6 49 33 37.18 21.49 42 5.10 
1992 ΜΑΙ 30 18 55 40 37.97 21.42 12 5.10 
1993 ΜΑΡ 26 11 45 15 37.64 21.39 5 5.00 
1993 ΜΑΡ 26 11 56 15 37.78 21.43 5 5.10 
1993 ΜΑΡ 26 11 58 18 37.65 21.44 5 5.50 
1993 ΜΑΡ 5 6 55 6 37.07 21.46 5 5.80 
1993 ΣΕΠ 2 14 10 9 37.07 21.51 5 5.00 
1995 ΟΚΤ 1 6 22 40 36.88 21.40 3 5.10 
1996 ΙΟΥΝ 6 16 25 36 37.55 21.11 2 5.40 
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ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΛΕΠΤΟ ΔΕΥ/ΠΤΟ Γ. ΠΛΑΤΟΣ Γ. ΜΗΚΟΣ ΒΑΘΟΣ (km) ΜΕΓΕΘΟΣ (Ms) 

1996 ΟΚΤ 24 3 19 2 36.74 21.35 5 5.00 
1996 ΟΚΤ 9 9 46 34 36.78 21.46 33 5.20 
1997 ΝΟΕ 27 4 29 34 37.32 21.01 14 5.20 
1997 ΝΟΕ 18 22 59 41 37.26 21.04 7 5.10 
1997 ΝΟΕ 18 15 23 32 37.25 21.16 16 5.50 
1997 ΝΟΕ 18 13 56 24 37.41 21.25 1 5.30 
1997 ΑΠΡ 26 22 18 35 37.16 21.39 9 5.00 
1998 ΟΚΤ 6 12 27 43 37.19 21.13 5 5.70 
1999 ΙΟΥΝ 11 7 50 15 37.56 21.11 58 5.60 
1999 ΝΟΕ 4 2 8 11 37.45 21.32 12 5.40 
2008 ΙΟΥΝ 8 15 25 - 37.94 21.54 3 6.50 

Η κατανομή των επικέντρων των επιφανειακών σεισμών οι οποίοι έγιναν στον ελληνικό χώρο τον 20ο 

αιώνα, παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί. 

Σχήμα 12: Κατανομή επικέντρων επιφανειακών σεισμών οι οποίοι έγιναν στον ελληνικό 

χώρο τον 20ο αιώνα) 

 

Πηγή: Comninakis and Papazachos 1986. 

6.4.7 - ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

Ο Δήμος Σκιλλούντος είναι περιοχή με έντονα και εκτεταμένα προβλήματα κατολισθήσεων. Οι 

παράγοντες που ευνοούν τα κατολισθητικά φαινόμενα είναι η σύσταση του υπεδάφους (μεταλπικοί 

σχηματισμοί χαλαρής δομής), το έντονο ανάγλυφο και οι υψηλές βροχοπτώσεις. Στους δυσμενείς 

παράγοντες προστέθηκαν και οι πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή, οι οποίες κατέστρεψαν την 

βλάστηση αυξάνοντας την διαβρωσιμότητα των νεογενών γεωλογικών σχηματισμών. 

Περιοχή μελέτης 
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Έντονα κατολισθητικά φαινόμενα έχουν εκδηλωθεί ως επί το πλείστον σε περιοχές με έντονες 

μορφολογικές κλίσεις (>30%) και γεωλογικό υπόβαθρο τον γεωλογικό σχηματισμό Βούναργου. Οι 

αστοχίες / θραύσεις εδάφους που αναφέρονται σε προγενέστερες γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες 

σημειώνονται στον γεωλογικό χάρτη του Σχεδίου Α.3.4.2. 

Εξαιτίας των κατολισθήσεων έχει γίνει μεταφορά ολόκληρων οικισμών μεταξύ των οποίων είναι οι 

οικισμοί Λαδικό, Κρουνοί, Διάσελλα, Σκιλλουντία, Πλουτοχώρι και Καλυβάκια. Ο οικισμός Φρίξας 

παρουσιάζει επίσης έντονα κατολισθητικά φαινόμενα και βρίσκεται σε διαδικασία μεταφοράς σε 

έκταση κοντά στα Κρέστενα. 

Σημαντικά κατολισθητικά φαινόμενα έχουν εκδηλωθεί σε πολλά σημεία του Δήμου Σκιλλούντος όπως 

στους οικισμούς Ράχες και Γραίκας και σε πρανή ορυγμάτων κατά μήκος της επαρχιακής οδού 

Κρέστενα – Ανδρίτσαινα. 

Σύμφωνα με όλα τα τεχνικογεωλογικά και γεωτεχνικά δεδομένα, στο Δήμο Σκιλλουντίας οι περιοχές 

με μορφολογικές κλίσεις >30% είναι επιρρεπείς σε κατολισθητικά φαινόμενα. Για το λόγο αυτό οι 

περιοχές με μορφολογικές κλίσεις >30% χαρακτηρίζονται κατ’ αρχήν γεωλογικά ακατάλληλες. 

6.4.8 -  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας γεωλογικής μελέτης οι περιοχές του Δήμου που 

χαρακτηρίζονται ως κατ’ αρχήν γεωλογικά κατάλληλες ή ακατάλληλες για δόμηση, παρουσιάζονται 

στο Σχέδιο Α.3.4.3. κλίμακας 1:25.000. 

Ολόκληρη η περιοχή του Δήμου χαρακτηρίζεται ως κατ’ αρχήν γεωλογικά κατάλληλη εκτός από 

γενικά τις κάτωθι περιπτώσεις οι οποίες κρίνονται κατ’ αρχήν ως γεωλογικά ακατάλληλες: 

 τις περιοχές σε εύρος 20m εκατέρωθεν της κοίτης των ρεμάτων – αξόνων αποστράγγισης  

 τις περιοχές σε εύρος 10m εκατέρωθεν των υφιστάμενων καναλιών αποστράγγισης 

 τις περιοχές με μορφολογική κλίση >30%, 

 τις περιοχές πού υπάρχουν κατολισθαίνοντα εδάφη και ορατές αστοχίες, 

 την παραποτάμια περιοχή του ποταμού Αλφειού (εσωτερικά υφιστάμενων αναχωμάτων - 

κοίτη ποταμού βάσει αεροφωτογραφίας), 

 την ανατολική παραθαλάσσια ζώνη του Δήμου πλάτους 40m. 

Τα ακριβή όρια καταλληλότητας για δόμηση του Δήμου Σκιλλούντος θα καθορισθούν μετά την 

εκπόνηση υδραυλικών μελετών οριοθέτησης όλων των ρεμάτων που υπάρχουν εντός των ορίων των 

οικισμών του Δήμου. 

Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως κατ’ αρχήν κατάλληλες για δόμηση είναι κατάλληλες υπό την τις 

παρακάτω προϋποθέσεις : 

 Για τις περιοχές οι οποίες πρόκειται να πολεοδομηθούν, εκτός από τις απαιτούμενες μελέτες 

γεωλογικής καταλληλότητας, θα πρέπει να εκπονούνται και υδραυλικές μελέτες διαχείρισης 

των ομβρίων υδάτων. Ειδικότερα για τις προς πολεοδόμηση περιοχές σε πεδινές εκτάσεις, 

θα πρέπει απαραιτήτως να εκπονούνται υδραυλικές μελέτες δικτύων αποχέτευσης ομβρίων 

υδάτων, ώστε να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα. 

 Σε περίπτωση ανέγερσης μεμονωμένων κατοικιών σε πεδινές εκτάσεις εκτός εγκεκριμένου 

σχεδίου πόλεως, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, ήτοι να 
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γίνεται υπερύψωση του ισογείου ορόφου και να μην γίνεται παρεμπόδιση της κίνησης των 

επιφανειακά απορρεόντων υδάτων με μάνδρες κλπ. 

 Αν και γενικά δεν αναμένονται σοβαρά γεωτεχνικά προβλήματα κατά την θεμελίωση νέων 

κατασκευών, προτείνονται τα εξής: 

- Οι θεμελιώσεις να πραγματοποιούνται σε βάθος τουλάχιστον 1.50m από την επιφάνεια 

του φυσικού εδάφους 

- Η θεμελίωση των κτιρίων να γίνεται με εσχάρα πεδιλοδοκών για την αποφυγή 

διαφορικών καθιζήσεων και τη βελτιστοποίηση της συμπεριφοράς της κατασκευής σε 

σεισμική φόρτιση. 

- Να λαμβάνονται μέτρα προστασίας των υπογείων κατασκευών έναντι εισροής υδάτων 

σε παραθαλάσσιες και παραποτάμιες περιοχές. Ενδεικτικά προτείνεται σφράγιση των 

υπόγειων με γεωμεμβράνες, ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται φρέατα μόνιμων 

αντλήσεων, εκ των οποίων δύναται να υπάρξει διακύμανση της στάθμης των υπογείων 

υδάτων με συνέπεια την εμφάνιση διαφορικών καθιζήσεων σε γειτονικές κατασκευές. 

- Να εκτελείται εδαφοτεχνική έρευνα - μελέτη που θα περιλαμβάνει ελέγχους 

ρευστοποίησης και προτάσεις θεμελίωσης που θα βασίζονται σε τουλάχιστον μία 

δειγματοληπτική γεώτρηση, επιτόπου δοκιμές και εργαστηριακές μετρήσεις και δοκιμές ή 

πενετρομετρήσεις, για δομήματα των περιπτώσεων που αναφέρονται στην υπουργική 

απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αριθμ. Δ17α/115/9/φν275 (ΦΕΚ 1154Β/12.8.2003). 

- Στη παραθαλάσσια πεδινή περιοχή του Δήμου (περιοχή αποξηρανθείσας λίμνης 

Αγουλινίτσας και παραθαλάσσια ζώνη) προτείνεται η υποχρεωτική εκτέλεση 

εδαφοτεχνική έρευνα – μελέτη, λόγω των προβλημάτων ρευστοποίησης που 

αναμένονται  

Ο οριστικός χάρτης γεωλογικής καταλληλότητας και οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την 

γεωλογική καταλληλότητα των περιοχών του Δήμου Σκιλλούντος θα παρουσιάζονται αναλυτικά στην 

Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας που θα συνταχθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 

37691/12.9.2007 (ΦΕΚ 1902/Β/14.9.2007) περί έγκρισης προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών 

Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ  

6.5 - ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

6.5.1 - ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ- ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 

Στην παρούσα ενότητα αναλύονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του Δήμου Σκιλλούντος. Όπου 

κατέστη δυνατόν εξήχθησαν συγκριτικά αποτελέσματα σε σχέση με τα στοιχεία των παλαιότερων 

απογραφών, προκειμένου να αποδίδεται μια ολοκληρωμένη εικόνα της δημογραφικής εξέλιξης του 

Δήμου και των Δημοτικών του Διαμερισμάτων. Τα αποτελέσματα της παρούσας ανάλυσης των 

δημογραφικών στοιχείων στην περιοχή μελέτης, θα συμβάλλουν στην σκιαγράφηση της ταυτότητας 

του Ο.Τ.Α. και θα βοηθήσουν στην ανίχνευση των τάσεων και συνεπώς των παρόντων αλλά και των 

μελλοντικών αναγκών (τεχνικών και κοινωνικών υποδομών) του πληθυσμού του Δήμου.  

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν διατέθηκαν από τις κύριες πηγές δημογραφικών στοιχείων, όπως 

είναι η Ε.Σ.Υ.Ε., ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η επεξεργασία τους και η περαιτέρω μηχανογραφική 

τους οργάνωση από την ομάδα μελέτης. 
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Προκειμένου να αποδοθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η υπάρχουσα πληθυσμιακή κατανομή 

αλλά και οι μελλοντικές τάσεις και εξελίξεις, τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των στατιστικών 

δεδομένων πινακοποιούνται και αποδίδονται και με τη μορφή διαγραμμάτων. 

Τα θεματικά αντικείμενα στα οποία δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα, προκειμένου να μελετηθεί η 

πληθυσμιακή εξέλιξη και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του Δήμου Σκιλλούντος, παρατίθενται 

παρακάτω και είναι τα εξής: 

 Πληθυσμιακή εξέλιξη του Δήμου Σκιλλούντος κατά τις δεκαετίες 1981, 1991 και 2001 

 Ηλικιακή διάρθρωση πληθυσμού  

 Αριθμός νοικοκυριών 

 Επίπεδο εκπαίδευσης 

 Οικογενειακή κατάσταση 

6.5.2 - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Σύμφωνα με την απογραφή του 1991 ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου Σκιλλούντος 

απογράφεται σε 14.449 κατοίκους, ενώ ο μόνιμος πληθυσμός σε 14.096 κατοίκους. Αντιστοίχως, 

στην απογραφή του 2001 ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου απογράφεται σε 15.931 κατοίκους 

ενώ ο μόνιμος σε 15.799 κατοίκους.  

Στον πίνακα, που παρατίθεται, απεικονίζεται ο μόνιμος και ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου 

Σκιλλούντος, ανά Δημοτικό Διαμέρισμα, αλλά και ανά οικισμό, με βάση τα στοιχεία της απογραφής 

του 1991 και 2001 αντίστοιχα. Στον πίνακα επίσης περιλαμβάνεται ο συνολικός του Νομού Ηλείας, 

προκειμένου να αποδίδεται μια πληρέστερη εικόνα του συνόλου των χωρικών επιπέδων στα οποία 

εντάσσεται η υπό μελέτη περιοχή. 

Σύμφωνα με τους επίσημους ορισμούς της ΕΣΥΕ: 

Μόνιμος πληθυσμός: ο αριθμός των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε κάθε 

περιφέρεια, νομό, δήμο / κοινότητα, δημοτικό/ κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό. 

Πραγματικός πληθυσμός: ο αριθμός των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την ημέρα της 

απογραφής, σε κάθε δήμο, κοινότητα και οικισμό. 

Πίνακας 6.5.2: Μόνιμος και Πραγματικός Πληθυσμός της περιοχής μελέτης 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2011 2001 1991 2011 2001 1991 

ΔΕ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 10.303 15.799 14.096 10.374 15.931 14.449 

Δ.Κ. Κρεστένων 2.356 5.794 5.266 2.353 5.783 5.422 

τα Κρέστενα  1.995 4.927 5.266 1.980 4.903 5.422 

η Μοσχούλα  186 568 0 199 581 0 

ο Πόρος 175 299 0 174 299 0 

Τ.Κ. Βρίνας 721 729 495 714 741 501 

η Βρίνα 721 729 495 714 741 501 

Τ.Κ. Γραίκα 307 412 297 313 406 338 

ο Γραίκας 307 412 297 313 406 338 

Τ.Κ. Γρύλλου 300 447 348 294 450 337 

ο Γρύλλος 208 307 348 206 306 337 
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2011 2001 1991 2011 2001 1991 

το Χάνι Γρύλλου 92 140 0 88 144 0 

Τ.Κ. Διασέλλων 595 685 500 604 680 521 

τα Διάσελλα 525 591 428 533 586 444 

το Λαδικάκι 12 25 25 12 25 25 

τα Παπά Χάνια 27 32 22 27 32 22 

η Σκάλα 31 37 25 32 37 30 

Τ.Κ. Καλλικώμου 1.105 1.307 1.174 1.054 1.318 1.179 

το Καλλίκωμον 1.008 1.199 996 965 1.213 1.003 

οι Κρουνοί 97 108 156 89 105 155 

το Λαδικόν 0 0 22 0 0 21 

Τ.Κ. Καλυβακίων 399 494 484 403 519 512 

τα Νέα Καλυβάκια 396 494 484 403 519 512 

τα Καλυβάκια 3 0 0 0 0 0 

Τ.Κ. Κάτω Σαμικού 494 520 496 493 531 515 

το Κάτω Σαμικόν 428 461 496 428 475 515 

το Κλειδί 38 25 0 38 22 0 

η Φραγκοκκλησιά 28 34 0 27 34 0 

Τ.Κ. Μακρισίων 1.720 1.969 2.138 1.745 1.965 2.158 

τα Μακρίσια 1.720 1.969 2.138 1.745 1.965 2.158 

Τ.Κ. Πλατιάνας 426 578 437 431 603 468 

η Πλατιάνα 426 578 437 431 603 468 

Τ.Κ. Πλουτοχωρίου 249 338 209 250 347 219 

το Νέο Χωριό 249 338 209 250 347 219 

το Πλουτοχώριον 0 0 0 0 0 0 

Τ.Κ. Ραχών 383 369 374 387 361 376 

αι Ράχαι 383 369 374 387 361 376 

Τ.Κ. Σαμικού 389 544 563 387 563 540 

το Σαμικόν 389 544 563 387 563 540 

Τ.Κ. Σκιλλουντίας 341 542 392 356 550 402 

η Νέα Σκιλλουντία 321 508 347 336 522 357 

η Σκιλλουντία 20 34 45 20 28 45 

Τ.Κ. Τρυπητής 209 587 523 220 591 531 

η Τρυπητή 206 571 517 217 575 525 

η Λεκάνη 3 16 6 3 16 6 

Τ.Κ. Φρίξης 309 484 400 370 523 430 

η Φρίξα 200 328 400 236 319 430 

το Ανεμοχωράκι 109 156 0 134 204 0 

Πηγή: Στοιχεία απογραφών Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία μελετητή 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί, ότι το μέγεθος του πληθυσμού που χρησιμοποιήθηκε ως 

βάση, προκειμένου να εξετασθεί η πληθυσμιακή εξέλιξη και να εξαχθούν συμπεράσματα για τα 

πληθυσμιακά δεδομένα του Δήμου και όχι μόνο, είναι ο πραγματικός πληθυσμός. 

6.5.3 - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Επί του παρόντος κεφαλαίου, διερευνάται η εξέλιξη του πληθυσμού του Δήμου Σκιλλούντος και των 

Δημοτικών του Διαμερισμάτων κατά τα έτη των απογραφών 1981, 1991 και 2001, καθώς επίσης και 
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οι μεταβολές που συντελέστηκαν τις δεκαετίες 1981-1991, 1991-2001, 1991- 2001 αλλά και την 

περίοδο 1981 – 2001. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα πληθυσμιακά μεγέθη και η εξέλιξή τους συνολικά για τον 

Δήμο Σκιλλούντος και αναλυτικά για τα Δημοτικά Διαμερίσματα που τον συγκροτούν. Επιπλέον, 

παρουσιάζεται ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού και στις πέντε τελευταίες του 

στήλες απεικονίζεται η ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού που παρατηρείται μεταξύ των 

απογραφών 1981 - 1991, 1991- 2001, 2001 - 2011 και τέλος 1981 - 2011. 

Στον πίνακα, επίσης, παρατίθενται τα συνολικά πληθυσμιακά στοιχεία για το σύνολο της χώρας, της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Νομού Ηλείας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική ανάλυση 

των πληθυσμιακών δεδομένων σε πολλά επίπεδα.  

Αντίστοιχα, στο Διάγραμμα, παρουσιάζεται η εξέλιξη του πληθυσμού των Δημοτικών / Τοπικών 

Κοινοτήτων ως ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού της ΔΕ Σκιλλούντος. 
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Πίνακας 6.5.3α: Εξέλιξη Πληθυσμού, Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής & Μεταβολή 1981 – 2011 

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

(ΜΕΡΜ) 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

1981 1991 2001 2011 ‘81-‘91 ‘91-‘01 ‘01-‘11 ‘81-‘11 ‘81-‘91 ‘91-‘01 ‘01-‘11 ‘81-‘11 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 9.740.417 10.259.900 10.964.020 10.939.727 0,52 0,67 -0,02 0,39 5,33% 6,86% -0,22% 10,96% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 537.984 582.212 605.329 682.604 0,79 0,39 1,21 0,80 8,22% 3,97% 12,77% 21,19% 

ΠΕ (τ. νομός) ΗΛΕΙΑΣ 161.995 171.274 178.771 161.226 0,56 0,43 -1,03 -0,02 5,73% 4,38% -9,81% -0,48% 

Δ.Ε.(τ. Δήμος) ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 11.716 14.449 15.931 10.374 2,12 0,98 -4,20 -0,40 23,33% 10,26% -34,88% -12,94% 

Δ.Κ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 3.539 5.422 5.783 2.353 4,36 0,65 -8,60 -1,35 53,21% 6,66% -59,31% -50,40% 

Τ.Κ. ΒΡΙΝΑΣ 542 501 741 714 -0,78 3,99 -0,37 0,92 -7,56% 47,90% -3,64% 24,09% 

Τ.Κ. ΓΡΑΙΚΑ 420 338 406 313 -2,15 1,85 -2,57 -0,98 -19,52% 20,12% -22,91% -34,19% 

Τ.Κ. ΓΡΥΛΛΟΥ 374 337 450 294 -1,04 2,93 -4,17 -0,80 -9,89% 33,53% -34,67% -27,21% 

Τ.Κ. ΔΙΑΣΕΛΛΩΝ 497 521 680 604 0,47 2,70 -1,18 0,65 4,83% 30,52% -11,18% 17,72% 

Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ 1.080 1.179 1.318 1.054 0,88 1,12 -2,21 -0,08 9,17% 11,79% -20,03% -2,47% 

Τ.Κ. ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ 367 512 519 403 3,39 0,14 -2,50 0,31 39,51% 1,37% -22,35% 8,93% 

Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ 416 515 531 493 2,16 0,31 -0,74 0,57 23,80% 3,11% -7,16% 15,62% 

Τ.Κ. ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ 1.788 2.158 1.965 1.745 1,90 -0,93 -1,18 -0,08 20,69% -8,94% -11,20% -2,46% 

Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 490 468 603 431 -0,46 2,57 -3,30 -0,43 -4,49% 28,85% -28,52% -13,69% 

Τ.Κ. ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙΟΥ 214 219 347 250 0,23 4,71 -3,23 0,52 2,34% 58,45% -27,95% 14,40% 

Τ.Κ. ΡΑΧΩΝ 287 376 361 387 2,74 -0,41 0,70 1,00 31,01% -3,99% 7,20% 25,84% 

Τ.Κ. ΣΑΜΙΚΟΥ 540 540 563 387 0,00 0,42 -3,68 -1,10 0,00% 4,26% -31,26% -39,53% 

Τ.Κ. ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑΣ 383 402 550 356 0,49 3,18 -4,26 -0,24 4,96% 36,82% -35,27% -7,58% 

Τ.Κ. ΤΡΥΠΗΤΗΣ 429 531 591 220 2,16 1,08 -9,41 -2,20 23,78% 11,30% -62,77% -95,00% 

Τ.Κ. ΦΡΙΞΑΣ 350 430 523 370 2,08 1,98 -3,40 0,19 22,86% 21,63% -29,25% 5,41% 

Πηγή: Απογραφές Ε.Σ.Υ.Ε 1981,1991 και 2001, επεξεργασία μελετητή 
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Πίνακας 6.5.3β: Δήμος Σκιλλούντος - Εξέλιξη Πληθυσμού, ΜΕΡΜ & Μεταβολή ανά Δ.Δ. και οικισμό 1981 – 2001 

Ονομασίες 
Π λ η θ υ σ μ ό ς Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Μεταβολή 

1981 1991 2001 ΄81-΄91 ΄91-΄01 ΄81-΄01 ΄81-91 ΄91-01 ΄81-01 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 9.740.417 10.259.900 10.964.020 0,52 0,67 0,40 5,3% 6,9% 12,6% 

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 537.984 582.212 605.329 0,79 0,39 0,39 8,2% 4,0% 12,5% 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 161.995 171.274 178.771 0,56 0,43 0,33 5,7% 4,4% 10,4% 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤOΣ 11.716 14.449 15.931 2,12 0,98 1,03 23,3% 10,3% 36,0% 

Δ.Δ. Κρεστένων 3.539 5.422 5.783 4,36 0,65 1,65 53,2% 6,7% 63,4% 

τα Κρέστενα 3.539 5.422 4.903 4,36 -1,00 1,09 53,2% -9,6% 38,5% 

η Μοσχούλα 0 0 581       

ο Πόρος  0 0 299       

Δ.Δ. Βρίνας  542 501 741 -0,78 3,99 1,05 -7,6% 47,9% 36,7% 

η Βρίνα 542 501 741 -0,78 3,99 1,05 -7,6% 47,9% 36,7% 

Δ.Δ. Γραίκα  420 338 406 -2,15 1,85 -0,11 -19,5% 20,1% -3,3% 

ο Γραίκας 420 338 406 -2,15 1,85 -0,11 -19,5% 20,1% -3,3% 

Δ.Δ. Γρύλλου   374 337 450 -1,04 2,93 0,62 -9,9% 33,5% 20,3% 

ο Γρύλλος 374 337 306 -1,04 -0,96 -0,67 -9,9% -9,2% -18,2% 

το  Χάνι Γρύλλου 0 0 144       

Δ.Δ. Διασέλλων  497 521 680 0,47 2,70 1,05 4,8% 30,5% 36,8% 

τα Διάσελλα 478 444 586 -0,74 2,81 0,68 -7,1% 32,0% 22,6% 

το Λαδικάκι 0 25 25  0,00  #DIV/0! 0,0%  

τα Παπά Χάνια 19 22 32 1,48 3,82 1,75 15,8% 45,5% 68,4% 

η Σκάλα 0 30 37  2,12   23,3%  

Δ.Δ. Καλλικώμου 1080 1179 1318 0,88 1,12 0,67 9,2% 11,8% 22,0% 

το Καλλίκωμο  792 1.003 1213 2,39 1,92 1,43 26,6% 20,9% 53,2% 
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Ονομασίες 
Π λ η θ υ σ μ ό ς Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Μεταβολή 

1981 1991 2001 ΄81-΄91 ΄91-΄01 ΄81-΄01 ΄81-91 ΄91-01 ΄81-01 

οι Κρουνοί 252 155 105 -4,74 -3,82 -2,88 -38,5% -32,3% -58,3% 

το Λαδικό 36 21 0 -5,25 -100,00 -100,00 -41,7% -100,0% -100,0% 

Δ.Δ. Καλυβακίων 367 512 519 3,39 0,14 1,16 39,5% 1,4% 41,4% 

τα Νέα Καλυβάκια 179 512 519 11,08 0,14 3,61 186,0% 1,4% 189,9% 

τα Καλυβάκια 188 0 0 -100,00  -100,00 -100,0%  -100,0% 

Δ.Δ. Κάτω Σαμικού 416 515 531 2,16 0,31 0,82 23,8% 3,1% 27,6% 

το Κάτω Σαμικό  416 515 475 2,16 -0,81 0,44 23,8% -7,8% 14,2% 

το Κλειδί 0 0 22       

η Φραγκοκκλησιά 0 0 34       

Δ.Δ. Μακρισίων 1.788 2.158 1.965 1,90 -0,93 0,32 20,7% -8,9% 9,9% 

τα Μακρίσια 1788 2.158 1965 1,90 -0,93 0,32 20,7% -8,9% 9,9% 

Δ.Δ. Πλατιάνας 490 468 603 -0,46 2,57 0,69 -4,5% 28,8% 23,1% 

η Πλατιάνα  490 468 603 -0,46 2,57 0,69 -4,5% 28,8% 23,1% 

Δ.Δ. Πλουτοχωρίου 214 219 347 0,23 4,71 1,62 2,3% 58,4% 62,1% 

το Νέο Χωριό 208 219 347 0,52 4,71 1,72 5,3% 58,4% 66,8% 

το Πλουτοχώρι  6 0 0 -100,00  -100,00 -100,0%  -100,0% 

Δ.Δ. Ραχών 287 376 361 2,74 -0,41 0,77 31,0% -4,0% 25,8% 

οι Ράχες 287 376 361 2,74 -0,41 0,77 31,0% -4,0% 25,8% 

Δ.Δ. Σαμικού 540 540 563 0,00 0,42 0,14 0,0% 4,3% 4,3% 

το Σαμικό 540 540 563 0,00 0,42 0,14 0,0% 4,3% 4,3% 

Δ.Δ. Σκιλλουντίας 383 402 550 0,49 3,18 1,21 5,0% 36,8% 43,6% 

η Νέα Σκιλλουντία  247 357 522 3,75 3,87 2,53 44,5% 46,2% 111,3% 

η Σκιλλουντία 136 45 28 -10,47 -4,63 -5,13 -66,9% -37,8% -79,4% 

Δ.Δ. Τρυπητής 429 531 591 2,16 1,08 1,07 23,8% 11,3% 37,8% 

η Τρυπητή 429 525 575 2,04 0,91 0,98 22,4% 9,5% 34,0% 
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Ονομασίες 
Π λ η θ υ σ μ ό ς Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Μεταβολή 

1981 1991 2001 ΄81-΄91 ΄91-΄01 ΄81-΄01 ΄81-91 ΄91-01 ΄81-01 

η Λεκάνη 0 6 16     166,7%  

Δ.Δ. Φρίξας 350 430 523 2,08 1,98 1,35 22,9% 21,6% 49,4% 

η Φρίξα 350 430 319 2,08 -2,94 -0,31 22,9% -25,8% -8,9% 

το Ανεμοχωράκι 0 0 204       

Πηγή: Απογραφές Ε.Σ.Υ.Ε 1981,1991, 2001 και 2011 - επεξεργασία μελετητή 
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Διάγραμμα 6.5.3: Πληθυσμιακή Εξέλιξη (% επί του συνόλου του πληθυσμού του Δήμου) ανά Δημοτικό Διαμέρισμα για τις δεκαετίες 1981-2011 
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Πηγή: Απογραφές Ε.Σ.Υ.Ε  1981,1991, 2001 και 2011 -  επεξεργασία μελετητή 
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Πίνακας 6.5.3γ: Πίνακας Κατανομής Πληθυσμού για το 2011 

Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμός Σύνολο 

Τ.Κ. Τρυπητής 2,1% 220 

5.222 

Τ.Κ. Πλουτοχωρίου 2,4% 250 

Τ.Κ. Γρύλλου  2,8% 294 

Τ.Κ. Γραίκα  3,0% 313 

Τ.Κ. Σκιλλουντίας 3,4% 356 

Τ.Κ. Φρίξας 3,6% 370 

Τ.Κ. Σαμικού 3,7% 387 

Τ.Κ. Ραχών 3,7% 387 

Τ.Κ. Καλυβακίων 3,9% 403 

Τ.Κ. Πλατιάνας 4,2% 431 

Τ.Κ. Κάτω Σαμικού 4,8% 493 

Τ.Κ. Διασέλλων  5,8% 604 

Τ.Κ. Βρίνας  6,9% 714 

Τ.Κ. Καλλικώμου 10,2% 1.054 1.054 

Τ.Κ. Μακρισίων 16,8% 1.745 1.745 

Δ.Κ. Κρεστένων 22,7% 2.353 2.353 

Πηγή: Απογραφή Ε.Σ.Υ.Ε 2011, επεξεργασία μελετητή 
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6.5.4 - ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Η ανάλυση της διάρθρωσης του πληθυσμού του Δήμου Σκιλλούντος κατά ηλικιακές ομάδες μπορεί να 

δώσει χρήσιμα στοιχεία για την υπό εξέταση περιοχή αναφορικά κυρίως με την κοινωνική της δομή. 

Μέσω της ανάλυσης αυτής μελετάται διεισδυτικότερα η ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού κατά φύλο 

καθώς και οι ηλικιακές ομάδες που βρίσκονται σε μεγαλύτερη αναλογία στον Δήμο Σκιλλούντος. Έτσι, 

σχηματίζεται μια εικόνα της κοινωνικής δομής του Δήμου κατά ηλικιακές ομάδες και φύλο. Οι 

ηλικιακές ομάδες που περιλαμβάνονται στους πίνακες, ακολουθούν την επίσημη κατάταξη της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Η διαχρονική εξέλιξη αυτής της διάρθρωσης από το 1991 έως το 2011 αποτυπώνεται ποσοτικά και 

παραστατικά στη συνέχεια.  

Πίνακας 6.5.4: Ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού του Δήμου Σκιλλούντος το έτος 2011 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 

 Σύνολο Άρρενες Θήλεις ΣΥΝΟΛΟ Θήλεις Άρρενες 

0-4 299 161 138 2,9% 3,0% 2,8% 

5-9 301 147 154 2,9% 2,7% 3,2% 

10-14 336 176 160 3,3% 3,2% 3,3% 

15-19 415 212 203 4,0% 3,9% 4,2% 

20-24 491 288 203 4,8% 5,3% 4,2% 

25-29 591 333 258 5,7% 6,1% 5,3% 

30-34 702 424 278 6,8% 7,8% 5,7% 

35-39 666 375 291 6,5% 6,9% 6,0% 

40-44 670 358 312 6,5% 6,6% 6,4% 

45-49 660 356 304 6,4% 6,5% 6,2% 

50-54 713 395 318 6,9% 7,3% 6,5% 

55-59 675 378 297 6,6% 7,0% 6,1% 

60-64 738 390 348 7,2% 7,2% 7,2% 

65-69 657 358 299 6,4% 6,6% 6,1% 

70-74 720 340 380 7,0% 6,3% 7,8% 

75-79 718 332 386 7,0% 6,1% 7,9% 

80-84 565 255 310 5,5% 4,7% 6,4% 

85 και άνω 386 160 226 3,7% 2,9% 4,6% 

Πηγή : Στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011 
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Διάγραμμα 6.5.4α:  Ηλικιακή διάρθρωση απογραφής 2011, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 

Νομού Ηλείας και Δήμου Σκιλλούντος 
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Πηγή: Στοιχεία απογραφής 2001, Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία μελετητή 

Διάγραμμα 6.5.4β: Ηλικιακή διάρθρωση απογραφής 2011, Δήμου Σκιλλούντος 
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Πηγή: Στοιχεία απογραφής 2011, ΕΛ.ΣΤΑΤ., επεξεργασία μελετητή 
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Διάγραμμα 6.5.4γ: Ηλικιακή διάρθρωση απογραφής 2001, Δήμου Σκιλλούντος 
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Πηγή: Στοιχεία απογραφής 2001, Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία μελετητή 

 

Διάγραμμα 6.5.4δ: Ηλικιακή διάρθρωση απογραφής 1991, Δήμου Σκιλλούντος 
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Πηγή: Στοιχεία απογραφής 1991, Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία μελετητή 
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Ειδικότερα, με βάση τα παραπάνω διαπιστώνονται τα εξής: 

 Ο πληθυσμός του Δήμου, σε σχέση με τον πληθυσμό της ΠΕ (τ. Νομού) Ηλείας και της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα κατανομής στις ηλικιακές 

ομάδες άνω των 55 ετών. Το γεγονός αυτό πρακτικά συνεπάγεται ότι ο πληθυσμός της 

περιοχής μελέτης είναι πιο γηρασμένος έναντι των άλλων διοικητικών επιπέδων. 

 Η τρέχουσα ηλικιακή διάρθρωση της περιοχής μελέτης (στοιχεία απογραφής 2011) απέχει 

σημαντικά από την μορφή της πυραμίδας (που είναι το ιδανικό σχήμα), καθώς οι ηλικιακές 

ομάδες της βάσης (ομάδες ηλικιών από 0-4 έως 15-19) υστερούν σημαντικά έναντι των 

υπολοίπων. Και αυτό το χαρακτηριστικό έρχεται να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι ο πληθυσμός 

της περιοχής μελέτης είναι αισθητά γηρασμένος. 

 Συγκρίνοντας τις πυραμίδες ηλικιών από το 1991 έως το 2011 προκύπτει ότι η γήρανση του 

πληθυσμού της περιοχής μελέτης επήλθε σταδιακά, με ιδιαίτερη ένταση κατά την τελευταία 

10ετία. 

6.5.5 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της Ε.Σ.Υ.Ε, το νοικοκυριό ορίζεται ως η ενότητα της κατοικίας και 

οριοθετείται από το σύνολο των κατόχων του ίδιου καταλύματος (κύριας κατοικίας), ανεξαρτήτων των 

δεσμών που τους ενώνουν. 

Οι παρακάτω πίνακες και τα αντίστοιχα διαγράμματα απεικονίζουν τη διάρθρωση των νοικοκυριών 

τόσο στο σύνολο του Δήμου Σκιλλούντος, όσο και στα Δημοτικά Διαμερίσματα που τον συγκροτούν, 

δίνοντας έτσι μια εικόνα της κατάστασης που επικρατεί μέσω των δεικτών: 

 Μέσος αριθμός μελών  

 Μέσος αριθμός δωματίων ανά νοικοκυριό  

Επισημαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία για την τελευταία απογραφή (2011) δεν είναι διαθέσιμα σε 

επίπεδο ΔΕ / οικισμών και ως εκ τούτου η ανάλυση της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν είναι εφικτό να 

επικαιροποιηθεί. 

Πίνακας 6.5.5α: Διάρθρωση των νοικοκυριών Δήμου Σκιλλούντος (1991) 
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ΜΕΛΩΝ 

ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ 

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 

ΜΕΣΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΩΜΑΤΙΩΝ 
ΑΝΑ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ 
1 2 3 4 5 

6 
και 

άνω 

Δ. ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ                                                                                        3.558 13.498 3,79 37 250 671 1.344 835 421 4,11 

Δ.Δ.Κρεστένων                                                                                                           1.099 4.888 4,45 4 59 169 320 322 225 4,43 

Δ.Δ.Βρίνας                                      147 476 3,24 2 5 33 49 47 11 4,14 

Δ.Δ.Γραίκα                                                                                                              123 311 2,53 4 16 37 39 22 5 3,60 

Δ.Δ.Γρύλλου                                                                                                             124 327 2,64 1 8 29 48 23 15 4,04 

Δ.Δ.Διασέλλων                                                         154 489 3,18 2 11 33 74 30 4 3,85 

Δ.Δ.Καλλικώμου                                                                                                          349 1.158 3,32 1 14 101 160 61 12 3,87 

Δ.Δ.Καλυβακίων                 84 477 5,68 0 3 20 39 13 9 4,06 

Δ.Δ.Κάτω Σαμικού                                                                                               133 487 3,66 0 6 18 64 29 16 4,23 
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ΔΗΜΟΣ, 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

ΜΕΛΗ 
ΜΕΣΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΛΩΝ 

ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ 

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 

ΜΕΣΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΩΜΑΤΙΩΝ 
ΑΝΑ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ 
1 2 3 4 5 

6 
και 

άνω 

Δ.Δ.Μακρισίων                                                                                                           555 2.115 3,81 6 30 79 237 143 60 4,19 

Δ.Δ.Πλατιάνας                                     136 444 3,26 7 33 42 32 10 12 3,30 

Δ.Δ.Πλουτοχωρίου                                                                                                        68 210 3,09 1 3 2 32 26 4 4,34 

Δ.Δ.Ραχών                                                                                                               93 308 3,31 1 2 22 29 23 16 4,28 

Δ.Δ.Σαμικού                                                                                      149 529 3,55 3 16 28 68 27 7 3,81 

Δ.Δ.Σκιλλουντίας                                                                                                        131 394 3,01 1 15 23 63 19 10 3,87 

Δ.Δ.Τρυπητής                            89 491 5,52 0 6 10 42 19 12 4,24 

Δ.Δ.Φρίξης                                                                                                              124 394 3,18 4 23 25 48 21 3 3,55 

Πηγή: Στοιχεία απογραφής 1991, Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία μελετητή 

 

Πίνακας 6.5.5β: Διάρθρωση των νοικοκυριών Σκιλλούντος (2001) 

ΔΗΜΟΣ, 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

ΜΕΛΗ 
ΜΕΣΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΛΩΝ 

ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ 

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 

ΜΕΣΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΩΜΑΤΙΩΝ 
ΑΝΑ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ 1 2 3 4 5 
6 

και 
άνω 

Δ. ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ                                                                                                       4.072 15.391 3,78 35 221 721 1.606 1.028 461 4,17 

Δ.Δ.Κρεστένων                      1.104 5.405 4,90 12 58 135 382 371 146 4,34 

Δ.Δ.Βρίνας                                                                                             221 740 3,35 1 3 30 87 78 22 4,38 

Δ.Δ.Γραίκα                                                                                                              139 406 2,92 0 11 37 59 20 12 3,89 

Δ.Δ.Γρύλλου                                   166 450 2,71 0 11 52 57 35 11 3,90 

Δ.Δ.Διασέλλων                                                                                                           205 680 3,32 0 10 28 100 61 6 4,12 

Δ.Δ.Καλλικώμου                                                                                                          395 1.313 3,32 1 6 96 190 71 31 4,06 

Δ.Δ.Καλυβακίων                                                                       122 499 4,09 0 2 13 52 24 31 4,57 

Δ.Δ.Κάτω Σαμικού                                                                                                        163 489 3,00 1 10 35 62 32 23 4,12 

Δ.Δ.Μακρισίων               566 1.954 3,45 1 18 95 273 129 50 4,17 

Δ.Δ.Πλατιάνας                                                                                                           175 582 3,33 8 14 51 60 38 4 3,67 

Δ.Δ.Πλουτοχωρίου                                                                                                        91 345 3,79 0 0 5 35 34 17 4,69 

Δ.Δ.Ραχών                                                            103 359 3,49 2 11 14 42 20 14 4,06 

Δ.Δ.Σαμικού                                                                                                             169 553 3,27 2 19 30 74 29 15 3,91 

Δ.Δ.Σκιλλουντίας                 171 538 3,15 4 29 50 48 28 12 3,60 

Δ.Δ.Τρυπητής                                                                                                  132 586 4,44 3 8 16 17 28 60 4,81 

Δ.Δ.Φρίξης                                                                                                              150 492 3,28 0 11 34 68 30 7 3,92 

Πηγή: Στοιχεία απογραφής 2001, Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία μελετητή 
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Πηγή: Στοιχεία απογραφής 1991, Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία μελετητή 
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Πηγή: Στοιχεία απογραφής 2001, Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία μελετητή 
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Δήμος Σκιλλούντος: Στον Δήμο Σκιλλούντος καταγράφεται μικρή αύξηση του αριθμού των 

νοικοκυριών από 3.558 σε 4.072 και αύξηση των μελών των νοικοκυριών από 13.498 σε 15.391 

μέλη. Έτσι, ο μέσος αριθμός μελών ανά νοικοκυριό παρουσιάζει πολύ μικρή μείωση από 3,79 άτομα 

σε 3,78.   

Δημοτικό Διαμέρισμα Κρεστένων: Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κρεστένων καταγράφεται μικρή αύξηση 

του αριθμού των νοικοκυριών από 1.099 σε 1.104 και μείωση των μελών των νοικοκυριών από 4.888 

σε 5.405 μέλη. Έτσι, ο μέσος αριθμός μελών ανά νοικοκυριό παρουσιάζει μικρή αύξηση από 4,45 

άτομα σε 4,90.   

Για το έτος 1991 τον μικρότερο δείκτη μέσου αριθμού μελών στον Δήμο Σκιλλούντος έχει το Δημοτικό 

Διαμέρισμα Γραίκα με 2,53 και τον μεγαλύτερο το Δημοτικό Διαμέρισμα Καλυβακίων με 5,68.   

Για το έτος 2001 τον μικρότερο δείκτη μέσου αριθμού μελών  στον Δήμο Σκιλλούντος έχει το Δημοτικό 

Διαμέρισμα Γρύλλου με 2,71 και τον μεγαλύτερο το Δημοτικό Διαμέρισμα Κρεστένων με 3,90.  

Οι ανωτέρω δείκτες σχετίζονται με την ποιότητα διαβίωσης των κατοίκων στην υπό μελέτη περιοχή.  

6.5.6 - ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

Η ανάλυση που ακολουθεί αναφέρεται σε ηλικιακές ομάδες άνω των 10 ετών, στο σύνολο του Δήμου 

στα Δημοτικά του Διαμερίσματα. Γίνεται μία προσπάθεια, έτσι ώστε να καταγραφεί η δυναμικότητα 

της περιοχής μελέτης αναφορικά με το ποιοτικό κριτήριο της εκπαίδευσης, ενώ μέσω της σύγκρισης 

των στοιχείων από τις δύο τελευταίες απογραφές (1991 και 2001) εξετάζεται η αναβάθμιση ή μη του 

εκπαιδευτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής με την πάροδο των ετών και βάσει των νέων 

αναγκών που απαιτεί η σύγχρονη δομή της κοινωνίας.  

Επισημαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία για την τελευταία απογραφή (2011) δεν είναι διαθέσιμα σε 

επίπεδο ΔΕ / οικισμών και ως εκ τούτου η ανάλυση της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν είναι εφικτό να 

επικαιροποιηθεί. 

Στους πίνακες του επιπέδου εκπαίδευσης περιλαμβάνονται όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης και 

ειδικότερα αναλύονται οι εξής κατηγορίες: αγράμματοι, άτομα που δεν τελείωσαν το δημοτικό (αλλά 

γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση), απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης, άτομα που τελείωσαν τη Γ΄ 

γυμνασίου, απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης, απόφοιτοι Ανώτερων Σχολών, απόφοιτοι ΤΕΙ, απόφοιτοι 

Ανώτατων Σχολών και τέλος, κάτοχοι Μεταπτυχιακού/ Διδακτορικού Πτυχίου. 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν, απεικονίζεται το επίπεδο εκπαίδευσης του Δήμου και των 

Δημοτικών Διαμερισμάτων συγκρινόμενο με τα αντίστοιχα μεγέθη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

και του Νομού Ηλείας το 1991 και το 2001 αντίστοιχα.  

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Κάτοχοι Μεταπτυχιακού - Διδακτορικού Τίτλου, πτυχιούχοι Ανωτάτων 

Σχολών, Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ) 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης, τελείωσαν τη Γ' τάξη Λυκείου 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Απόφοιτοι Στοιχειώδους Εκπαίδευσης, δεν τελείωσαν το Δημοτικό αλλά 

γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

Αναλφάβητοι: Αγράμματοι (μη γνωρίζοντας γραφή και ανάγνωση) 
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Πίνακας 6.5.6α: Επίπεδο Εκπαίδευσης σε Επίπεδο Περιφέρειας, Νομού, Δήμου και Δ.Δ. για το έτος 1991 σε ποσοστά επί τοις εκατό  

Γεωγραφική Ενότητα 

1991 Πραγματικός Πληθυσμός 

Σύνολο 

ηλικίας 10 

ετών και 

άνω 

Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 

Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση 
Αναλφάβητοι 

Αριθμός % Αριθμός % Αριθμός % Αριθμός % 

Δ.Δ.Κρεστένων                                                                                               4.837 422 8,72% 2.191 45,30% 2.135 44,14% 89 1,84% 

Δ.Δ.Βρίνας                                                                                                              438 4 0,91% 86 19,63% 340 77,63% 8 1,83% 

Δ.Δ.Γραίκα                                                                                                              315 20 6,35% 51 16,19% 221 70,16% 23 7,30% 

Δ.Δ.Γρύλλου                                                                                                            303 6 1,98% 47 15,51% 246 81,19% 4 1,32% 

Δ.Δ.Διασέλλων                                                                                                           457 8 1,75% 59 12,91% 374 81,84% 16 3,50% 

Δ.Δ.Καλλικώμου                                                        1.035 26 2,51% 214 20,68% 750 72,46% 45 4,35% 

Δ.Δ.Καλυβακίων                                                                                                          456 14 3,07% 123 26,97% 313 68,64% 6 1,32% 

Δ.Δ.Κάτω Σαμικού                                                                                                        462 18 3,90% 124 26,84% 314 67,97% 6 1,30% 

Δ.Δ.Μακρισίων                                                                       1.916 62 3,24% 414 21,61% 1.364 71,19% 76 3,97% 

Δ.Δ.Πλατιάνας                                                                                                           423 9 2,13% 49 11,58% 292 69,03% 73 17,26% 

Δ.Δ.Πλουτοχωρίου                                                                                                        191 5 2,62% 26 13,61% 152 79,58% 8 4,19% 

Δ.Δ.Ραχών                                                                   326 3 0,92% 97 29,75% 225 69,02% 1 0,31% 

Δ.Δ.Σαμικού                                                                                                             453 6 1,32% 88 19,43% 330 72,85% 29 6,40% 

Δ.Δ.Σκιλλουντίας                                                                                                        366 8 2,19% 61 16,67% 296 80,87% 1 0,27% 

Δ.Δ.Τρυπητής                                                                                      432 18 4,17% 87 20,14% 293 67,82% 34 7,87% 

Δ.Δ.Φρίξης                                                                                                              383 4 1,04% 79 20,63% 285 74,41% 15 3,92% 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ                                                                                                       12.793 633 4,95% 3.796 29,67% 7.930 61,99% 434 3,39% 

Νομός Ηλείας 156.163 6.294 4,03% 44.079 28,23% 97.953 62,72% 7.837 5,02% 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 613.694 35.684 5,81% 184.187 30,01% 343.710 56,01% 50.113 8,17% 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 9.039.479 785.954 8,69% 3.091.862 34,20% 4.544.017 50,27% 617.646 6,83% 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 6.5.6β:  Επίπεδο Εκπαίδευσης σε Επίπεδο Περιφέρειας, Νομού, Δήμου και Δ.Δ. για το έτος 2001 σε ποσοστά επί τοις εκατό του συνόλου 

του πληθυσμού. 

Γεωγραφική Ενότητα 

2001 Πραγματικός Πληθυσμός 

Σύνολο 

ηλικίας 10 

ετών και 

άνω 

Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 

Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση 
Αναλφάβητοι 

Αριθμός % Αριθμός % Αριθμός % Αριθμός % 

Δ.Δ.Κρεστένων                                                                                                           5.097 445 8,73% 2.429 47,66% 2.060 40,42% 163 3,20% 

Δ.Δ.Βρίνας                                                                     692 35 5,06% 278 40,17% 363 52,46% 16 2,31% 

Δ.Δ.Γραίκα                                                                                                              374 21 5,61% 114 30,48% 222 59,36% 17 4,55% 

Δ.Δ.Γρύλλου                                                                                                             424 24 5,66% 131 30,90% 232 54,72% 37 8,73% 

Δ.Δ.Διασέλλων                                                          645 19 2,95% 179 27,75% 388 60,16% 59 9,15% 

Δ.Δ.Καλλικώμου                                                                                                          1.200 39 3,25% 388 32,33% 747 62,25% 26 2,17% 

Δ.Δ.Καλυβακίων                                                                                                          474 18 3,80% 208 43,88% 190 40,08% 58 12,24% 

Δ.Δ.Κάτω Σαμικού                                                                  482 38 7,88% 122 25,31% 283 58,71% 39 8,09% 

Δ.Δ.Μακρισίων                                                                                                           1.796 69 3,84% 531 29,57% 1.113 61,97% 83 4,62% 

Δ.Δ.Πλατιάνας                                                                                                           552 13 2,36% 149 26,99% 357 64,67% 33 5,98% 

Δ.Δ.Πλουτοχωρίου                                                                            314 6 1,91% 76 24,20% 211 67,20% 21 6,69% 

Δ.Δ.Ραχών                                                                                                               325 12 3,69% 122 37,54% 180 55,38% 11 3,38% 

Δ.Δ.Σαμικού                                                                                                             521 30 5,76% 127 24,38% 332 63,72% 32 6,14% 

Δ.Δ.Σκιλλουντίας                                                                                            512 17 3,32% 179 34,96% 278 54,30% 38 7,42% 

Δ.Δ.Τρυπητής                                                                                                            541 6 1,11% 213 39,37% 303 56,01% 19 3,51% 

Δ.Δ.Φρίξης                                                                                                              489 11 2,25% 151 30,88% 297 60,74% 30 6,13% 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ                                                                                                       14.438 803 5,56% 5.397 37,38% 7.556 52,33% 682 4,72% 

Νομός Ηλείας 174.233 13.304 7,64% 63.006 36,16% 87.354 50,14% 10.569 6,07% 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 664.283 71.172 10,71% 248.799 37,45% 306.930 46,20% 37.382 5,63% 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 9.887.737 1.627.529 16,46% 3.869.335 39,13% 4.016.682 40,62% 374.191 3,78% 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 6.5.6γ: Επίπεδο εκπαίδευσης, Μεταβολή και ΜΕΡΜ ανά δημοτικό διαμέρισμα 1991-2001 (% Μεταβολή και ΜΕΡΜ) 

Όνομα Περιφέρειας, 

Νομού, Δήμου & 

Δημοτικού Διαμερίσματος 

% Μεταβολής 1991-2001 ΜΕΡΜ 1991-2001 

Σύνολο 

ηλικίας 

10 ετών 

και άνω 

Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 

Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση 
Αναλφάβητοι 

Σύνολο 

ηλικίας 

10 ετών 

και άνω 

Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 

Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση 
Αναλφάβητοι 

Δ.Δ.Κρεστένων                                                                                                           12,86 26,86 42,18 -4,72 57,14 1,22 2,41 3,58 -0,48 4,62 

Δ.Δ.Βρίνας                                                         5,38 5,45 10,86 -3,51 83,15 0,52 0,53 1,04 -0,36 6,24 

Δ.Δ.Γραίκα                                                                                                              57,99 775,00 223,26 6,76 100,00 4,68 24,22 12,45 0,66 7,18 

Δ.Δ.Γρύλλου                                                                                                             18,73 5,00 123,53 0,45 -26,09 1,73 0,49 8,38 0,05 -2,98 

Δ.Δ.Διασέλλων                               39,93 300,00 178,72 -5,69 825,00 3,42 14,87 10,79 -0,58 24,91 

Δ.Δ.Καλλικώμου                                                                                                      41,14 137,50 203,39 3,74 268,75 3,51 9,04 11,74 0,37 13,94 

Δ.Δ.Καλυβακίων                                                                                                          15,94 50,00 81,31 -0,40 -42,22 1,49 4,14 6,13 -0,04 -5,34 

Δ.Δ.Κάτω Σαμικού                 3,95 28,57 69,11 -39,30 866,67 0,39 2,54 5,39 -4,87 25,47 

Δ.Δ.Μακρισίων                                                                          4,33 111,11 -1,61 -9,87 550,00 0,42 7,76 -0,16 -1,03 20,58 

Δ.Δ.Πλατιάνας                                                                                                           -6,26 11,29 28,26 -18,40 9,21 -0,64 1,08 2,52 -2,01 0,88 

Δ.Δ.Πλουτοχωρίου                                                                                                        30,50 44,44 204,08 22,26 -54,79 2,70 3,75 11,76 2,03 -7,63 

Δ.Δ.Ραχών                                                 64,40 20,00 192,31 38,82 162,50 5,10 1,84 11,32 3,33 10,13 

Δ.Δ.Σαμικού                                                                                                             -0,31 300,00 25,77 -20,00 1.000,00 -0,03 14,87 2,32 -2,21 27,10 

Δ.Δ.Σκιλλουντίας                                                                                                        15,01 400,00 44,32 0,61 10,34 1,41 17,46 3,74 0,06 0,99 

Δ.Δ.Τρυπητής                                   39,89 112,50 193,44 -6,08 3700,00 3,41 7,83 11,37 -0,63 43,87 

Δ.Δ.Φρίξης                                                                                       25,23 -66,67 144,83 3,41 -44,12 2,28 -10,40 9,37 0,34 -5,65 

Δ. ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ                                                                                                       27,68 175,00 91,14 4,21 100,00 2,47 10,65 6,69 0,41 7,18 

Νομός Ηλείας 11,57 111,38 42,94 -10,82 34,86 1,10 7,77 3,64 -1,14 3,04 

Περ. Δυτ. Ελλάδας 8,24 99,45 35,08 -10,70 -25,40 0,80 7,15 3,05 -1,13 -2,89 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ  9,38 107,08 25,15 -11,61 -39,42 0,90 7,55 2,27 -1,23 -4,89 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Ιδία επεξεργασία 
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Διάγραμμα 6.5.6α: Επίπεδο εκπαίδευσης Περιφέρειας, Νομού, Δήμου, και Δ.Δ. (1991) 
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Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Αναλφάβητοι

 

Πηγή: Στοιχεία απογραφής 1991, Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία μελετητή 
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Διάγραμμα 6.5.6β: Επίπεδο εκπαίδευσης Περιφέρειας, Νομού, Δήμου, και Δ.Δ. (2001) 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Δ.Δ
.Κ

ρε
στέ

νω
ν 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Δ.Δ
.Β

ρί
να

ς 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Δ.Δ
.Γ

ρα
ίκ

α 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Δ.Δ
.Γ

ρύ
λλ

ου
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Δ.Δ
.Δ

ια
σέλ

λω
ν 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Δ.Δ
.Κ

αλ
λικ

ώ
μο

υ 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Δ.Δ
.Κ

αλ
υβ

ακ
ίω

ν 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Δ.Δ
.Κ

άτ
ω

 Σ
αμ

ικ
ού

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

Δ.Δ
.Μ

ακ
ρι

σίω
ν 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Δ.Δ
.Π

λα
τιά

να
ς  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

Δ.Δ
.Π

λο
υτ

οχ
ω

ρί
ου

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

Δ.Δ
.Ρ

αχ
ώ

ν 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

Δ.Δ
.Σ

αμ
ικο

ύ 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

Δ.Δ
.Σ

κιλ
λο

υν
τία

ς 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Δ.Δ
.Τ

ρυ
πητ

ής
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

Δ.Δ
.Φ

ρί
ξη

ς 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

ΔΗ
Μ

Ο
Σ Σ

ΚΙΛ
ΛΟ

ΥΝ
ΤΟ

Σ   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

Ν
ομ

ός
 Η

λε
ία

ς

Π
ερ

ιφ
έρ

εια
 Δ

υτ
ική

ς 
Ελλ

άδ
ας

ΣΥΝΟ
ΛΟ

 Χ
ΩΡΑΣ

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Αναλφάβητοι

 

Πηγή: Στοιχεία απογραφής 2001, Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία μελετητή 
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Το έτος 1991, το ποσοστό αναλφάβητων στον Δήμο Σκιλλούντος είναι μικρότερο (3,39%) από αυτό 

του Νομού Ηλείας (5,02%) και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (8,17%). Το ίδιο ποσοστό στο 

Δημοτικό Διαμέρισμα Κρεστένων είναι ακόμα μικρότερο (1,84%). Ο Δήμος Σκιλλούντος παρουσιάζει 

καλή εικόνα και στους τελειόφοιτους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (61,99%), ποσοστό μικρότερο από 

αυτό του Νομού Ηλείας (62,72%), αλλά μεγαλύτερο της Περιφέρειας (56,01%). Σχετικά με την 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση ο Δήμος Σκιλλούντος σημειώνει επίσης υψηλότερα 

ποσοστά από τον Ν. Ηλείας αλλά όχι από την Περιφέρεια.  

Στην απογραφή του έτους 2001, ο Δήμος Σκιλλούντος κινείται σε δυσμενέστερο επίπεδο 

συγκρινόμενος με ανώτερα χωρικά επίπεδα. Έτσι, ενώ κατέχει το μικρότερο ποσοστό αναλφάβητων 

(4,72%) και μεγαλύτερο ποσοστό αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (37,38%) από αυτό του 

Νομού, έχει το μικρότερο ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 5,56%.   

Διάγραμμα 6.5.6γ: Επίπεδο εκπαίδευσης Δήμου Σκιλλούντος, 1991 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
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Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αναλφάβητοι

 

Διάγραμμα 6.5.6δ: Επίπεδο εκπαίδευσης Δήμου Σκιλλούντος, 2001 
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Πηγή: Στοιχεία απογραφής 1991, 2001 - Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία μελετητή 
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6.5.7 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

6.5.7.1 - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Στην ενότητα αυτή αναλύεται η κατανομή της απασχόλησης του Δήμου Σκιλλούντος και των 

Δημοτικών Διαμερισμάτων του, ανά τομέα παραγωγικής δραστηριότητας. Με αυτόν τον τρόπο, 

εξειδικεύεται και αποσαφηνίζεται η οικονομική φυσιογνωμία της περιοχής που μελετάται, μέσα από το 

πρίσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Ο ενεργός πληθυσμός του μελετώμενου Δήμου κατηγοριοποιείται σε τρεις τομείς: πρωτογενή 

(γεωργία – κτηνοτροφία – δασοκομία – αλιεία - θήρα), δευτερογενή (βιοτεχνία – βιομηχανία) και 

τριτογενή τομέα απασχόλησης (υπηρεσίες – εξυπηρετήσεις). 

Από τον παρακάτω Πίνακα παρατηρούμε για το έτος 1991 ότι το 47,00% του πληθυσμού του Δήμου 

απασχολείται στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, το 11,87% απασχολείται στον δευτερογενή τομέα 

παραγωγής και το 35,29% στον τριτογενή τομέα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον Νομό Ηλείας 

διαφέρουν πολύ, με την απασχόληση στον πρωτογενή τομέα να έχει σχεδόν ίδιο ποσοστό με την 

απασχόληση στον τριτογενή τομέα παραγωγής 41,98% και 41,81% αντίστοιχα.  

Για το έτος 2001, τα ποσοστά απασχόλησης μεταβλήθηκαν αρνητικά σχετικά με την απασχόληση 

στον πρωτογενή τομέα η οποία ανέρχεται σε 39,37% επί του συνόλου των απασχολούμενων στον 

Δήμο, θετικά αναφορικά με την απασχόληση στον δευτερογενή (12,34%) και θετικά σχετικά με την 

απασχόληση στον τριτογενή τομέα (37,76%). 

Στην συνέχεια αναλύεται διεξοδικά ο πρωτογενής τομέας, ενώ αντίστοιχα στοιχεία για τον πρωτογενή 

και δευτερογενή τομέα παραγωγής δεν προκύπτουν πέρα από εκείνα που στο επόμενο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται και αποτελούν επεξεργασία της ομάδας μελέτης, μετά από την ειδική απογραφή 

χρήσεων που πραγματοποιήθηκε.  

Επισημαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία για την τελευταία απογραφή (2011) δεν είναι διαθέσιμα σε 

επίπεδο ΔΕ / οικισμών και ως εκ τούτου η ανάλυση της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν είναι εφικτό να 

επικαιροποιηθεί. 
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Πίνακας 6.5.7α: Οικονομική φυσιογνωμία10 της περιοχής μελέτης ανά παραγωγικό τομέα απασχόλησης, 1991 

Χωρική Ενότητα 
ΣΥΝΟΛΟ Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομέας Τριτογενής Τομέας 

Αριθμός Αριθμός % Αριθμός % Αριθμός % 

Δήμος Σκιλλούντος 4.860 2.284 47,00% 577 11,87% 1.715 35,29% 

Νομός Ηλείας 55.806 23.427 41,98% 9.044 16,21% 23.335 41,81% 

Πηγή: Στοιχεία απογραφής 1991, Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία μελετητή 

Διάγραμμα 6.5.7α: Απασχόληση στον Δήμο Σκιλλούντος, 1991 
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Πηγή: Στοιχεία απογραφής 1991, Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία μελετητή 

 

10 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον πίνακα δεν συμπεριλαμβάνονται οι ηλικιακές ομάδες από 0-6 ετών σε καμία κατηγορία πληθυσμού (οικονομικώς ενεργοί – οικονομικώς μη ενεργοί) 
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Πίνακας 6.5.7β: Οικονομική φυσιογνωμία της περιοχής μελέτης ανά παραγωγικό τομέα απασχόλησης, 2001 

Χωρική Ενότητα 
ΣΥΝΟΛΟ Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομέας Τριτογενής Τομέας 

Αριθμός Αριθμός % Αριθμός % Αριθμός % 

Δήμος Πύργου 4.661 1.835 39,37% 575 12,34% 1.760 37,76% 

Νομός Ηλείας 53.583 20.738 38,70% 8.902 16,61% 23.943 44,68% 

Πηγή: Στοιχεία απογραφής 2001, Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία μελετητή 

Διάγραμμα 6.5.7β: Απασχόληση στον Δήμο Σκιλλούντος, 2001 
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Πηγή: Στοιχεία απογραφής 2001, Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία μελετητή 
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Πίνακας 6.5.7γ:  Οικονομική φυσιογνωμία της περιοχής μελέτης ανά παραγωγικό τομέα 

απασχόλησης και ανά Δημοτικό Διαμέρισμα, 2001 

 

Απασχολούμενοι 

Πρωτογενής 

Τομέας 
Δευτερογενής Τομέας 

Τριτογενής 

Τομέας 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                            38,70% 16,61% 44,69% 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 39,37% 12,34% 37,76% 

Δ.Δ.Κρεστένων 18,23% 15,90% 56,49% 

Δ.Δ.Βρίνας 23,78% 4,86% 39,46% 

Δ.Δ.Γραίκα 26,05% 21,85% 47,06% 

Δ.Δ.Γρύλλου 26,50% 14,53% 47,01% 

Δ.Δ.Διασέλλων 35,27% 16,96% 24,11% 

Δ.Δ.Καλλικώμου 69,98% 6,18% 18,98% 

Δ.Δ.Καλυβακίων 32,58% 11,24% 51,12% 

Δ.Δ.Κάτω Σαμικού 60,10% 7,21% 29,81% 

Δ.Δ.Μακρισίων 66,89% 9,31% 22,34% 

Δ.Δ.Πλατιάνας 51,18% 11,02% 13,39% 

Δ.Δ.Πλουτοχωρίου 42,17% 15,66% 28,92% 

Δ.Δ.Ραχών 63,83% 7,80% 20,57% 

Δ.Δ.Σαμικού 59,06% 13,39% 22,83% 

Δ.Δ.Σκιλλουντίας 29,71% 9,42% 28,26% 

Δ.Δ.Τρυπητής 23,53% 7,35% 11,76% 

Δ.Δ.Φρίξης 29,41% 19,12% 35,29% 

Πηγή: Στοιχεία απογραφής 2001, Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία μελετητή 

Η κατανομή της απασχόλησης διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό στα Δημοτικά Διαμερίσματα 

του Δήμου Σκιλλούντος (βλ. Πίνακα 2.14). Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Διαμέρισμα με το 

μεγαλύτερο ποσοστό απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα είναι το Δ.Δ. Καλλικώμου με 

69,98% και το Δημοτικό Διαμέρισμα με το μικρότερο ποσοστό απασχολούμενων στον 

πρωτογενή τομέα είναι το Δ.Δ. Κρεστένων με 18,23%. Αντιστρόφως ανάλογα είναι τα ποσοστά 

απασχόλησης στον τριτογενή τομέα με 56,49% στο Δ.Δ. Κρεστένων και 11,76% στο Δ.Δ. 

Τρυπητής. 
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Πίνακας 6.5.7δ: Μεταβολή οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά τομέα απασχόλησης την δεκαετία 1991-2001 

Χωρική Ενότητα 
Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομέας Τριτογενής Τομέας ΣΥΝΟΛΟ 

1991 2001 Μεταβολή % 1991 2001 Μεταβολή % 1991 2001 Μεταβολή % 1991 2001 Μεταβολή % 

Δήμος Σκιλλούντος 2.284 1.835 -19,66% 577 575 -0,35% 1.715 1.760 2,62% 4.860 4.661 -4,09% 

Νομός Ηλείας 23.427 20.738 -11,48% 9.044 8.902 -1,57% 23.335 23.943 2,61% 55.806 53.583 -3,98% 

Πηγή: Στοιχεία απογραφής 1991-2001, Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία μελετητή 
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6.5.7.2 - ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Στην παρούσα ενότητα αναλύονται διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του πρωτογενούς τομέα παραγωγής 

στον Δήμο Σκιλλούντος. 

Σύμφωνα με τη Γεωργική Στατιστική της ΕΣΥΕ του 2006, τα συνοπτικά στοιχεία των καλλιεργειών και 

των εκτροφών στα 16 Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Σκιλλούντος είναι τα ακόλουθα: 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η καλλιεργούμενη έκταση ανάγεται σε 124.000 στρέμματα περίπου. Η ακριβής αποτύπωση αυτών 

έχει ως εξής:  

Πίνακας 6.5.7.2α:Φυτική παραγωγή στον Δήμο Σκιλλούντος 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (σε στρ.)  ΠΑΡΑΓΩΓΗ (σε τόνους) 

Δενδρώδεις  

Ακρόδρυα 169 139 

Ελαιόδεντρα βρώσιμης ελιάς 28.066 51.245 

Ελαιόδεντρα ελαιοποιήσιμης ελιάς  51.600 20.600 (2.170 ελαιόλαδο) 

Εσπεριδοειδή 3.661 8.818 

Οπωροφόρα  74 333 

 83.570  

Άμπελοι 

Επιτραπέζιες  31 20 

Οινοποιίας  3.921 2.707 (μούστος) 

Σταφιδάμπελοι Κορινθιακής  4.691 662 

Σταφιδάμπελοι Σουλτανίνας 20 4 

 8.663  

Κηπευτικά 3.951 8.124 

Αροτραίες  

Αραβόσιτος 12.920 12.559 

Βαμβάκι  6.500 2.770 

Κτηνοτροφικά φυτά 209 333 

Σανοδοτικά φυτά 5.305 2.176 

Σιτηρά  2.805 1.115 

 27.739  

Σύνολο  123.923  

Οι δενδρώδεις καλλιέργειες καταλαμβάνουν το 67,4% της καλλιεργούμενης έκτασης του Δήμου. Η 

ελαιοκαλλιέργεια κυριαρχεί 64,3% (βρώσιμες ελιές 22,6%, ελαιοποιήσιμες 41,7%), ακολουθούν τα 

εσπεριδοειδή με 3% και τα ακρόδρυα με τα λοιπά οπωροφόρα συμπληρώνουν το υπόλοιπο 0,1%. 

Οι άμπελοι καλύπτουν το 7%. Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες ανέρχονται στο 3,2% και στις 

σταφιδάμπελους κυριαρχεί η Κορινθιακή με ποσοστό 3,8% επί του συνόλου της καλλιεργήσιμης 
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έκτασης του Δ. Σκιλλούντος. Οι καλλιέργειες της σουλτανίνας, καθώς και αυτή των επιτραπέζιων 

ποικιλιών είναι αμελητέες.  

Με κηπευτικά καλλιεργείται το 3,2%. 

Τέλος, οι αροτραίες καλλιέργειες καλύπτουν το 22,4% της καλλιεργούμενης έκτασης του Δ. 

Σκιλλούντος, ποσοστό που επιμερίζεται σε βαμβάκι στο 5,2%, κτηνοτροφικά φυτά στο 0,2%, 

σανοδοτικά στο 4,3%, αραβόσιτο στο 10,4% και σιτηρά στο 2,3%.  

Ως προς την φυτική παραγωγή, η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί την κυρίαρχη καλλιέργεια στην 

αγροτική περιοχή του Δήμου Σκιλλούντος. Η ποικιλία που καλλιεργείται, ως προς τις ελαιοποιήσιμες 

ποικιλίες, σε συντριπτικό ποσοστό είναι η Κορωνέϊκη. Το 1995 υπήρχαν 26 ελαιοτριβεία, το 2007 

λειτούργησαν 16 ελαιοτριβεία, το 80% των οποίων έχει μηχανολογικό εξοπλισμό άνω της δεκαετίας 

και τα υπόλοιπα πλέον πρόσφατο. Κανένα δεν είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 

22000:2005, δηλαδή το σύγχρονο σύστημα HACCP. Σημειωτέων ότι το 30% των ελαιοτριβείων του 

Νομού έχει εκσυγχρονιστεί και το 10% είναι πιστοποιημένο κατά  σύστημα HACCP (Ανάλυση 

Κινδύνων-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου). 

Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων, με  PH ≈ 5, καταλήγουν στους χείμαρρους, με ότι συνεπάγεται  αυτό 

για το περιβάλλον. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυμάτων είναι δύσκολο να δημιουργηθούν στην 

περιοχή, λόγω του μικρού μεγέθους των ελαιοτριβείων και της διασποράς τους. 

Το παραγόμενο ελαιόλαδο, διατίθεται κατά 99% σε χύμα συσκευασία των 16κιλων τενεκέδων και 

ελάχιστες ποσότητες τυποποιούνται. 

Παρ’ ότι είναι αναγνωρισμένο ως Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), εν τούτοις δεν έχει 

υπάρξει πιστοποίηση μέχρι σήμερα. 

Με βιολογικό τρόπο παραγωγής καλλιεργούνται ελάχιστα στρέμματα (περί τα 660). Οι βρώσιμες 

ελιές αφορούν, κατά συντριπτικό ποσοστό, την ποικιλία Καλαμών. 

Ως προς τα Εσπεριδοειδή, καλλιεργούνται οι ποικιλίες VALENCIA, NAVEL και ΜΕΡΛΙΝ. Υπάρχει 

ένα συσκευαστήριο στο Σαμικό. Οι μεγάλες ποσότητες οδεύουν στην χυμοποίηση.  

Όσον αφορά την αμπελοκαλλιέργεια, οι σταφίδες καλλιεργούνται μόνο για τη στρεμματική 

ενίσχυση, με διαφαινόμενο τον κίνδυνο να επέλθει μελλοντικά σημαντική μείωση των 

καλλιεργούμενων στρεμμάτων.   

Από τις οινοποιήσιμες ποικιλίες καλλιεργούνται κυρίως Ροδίτης, Φιλέρι και διάφορες έγχρωμες. 

Υπάρχει ένα οινοποιείο που παράγει εμφιαλωμένο κρασί, αλλά και χύμα, που απευθύνεται σε 

καταναλωτές κάποιων ποσοτήτων (μικρά ή μεγαλύτερα βαρέλια). 

Τα κηπευτικά δεν καλλιεργούνται με πρότυπο παραγωγής και δεν υπάρχει καμία πιστοποίηση. 

Από τις ζωοτροφές κυριαρχούν ο αραβόσιτος και τα σανοδοτικά φυτά. Ο αραβόσιτος διατίθεται από 

τους παραγωγούς στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και δεν τον ξηραίνουν. 

Σαν τελευταία παρατήρηση στη φυτική παραγωγή αναφέρεται ότι η μέση έκταση ιδιοκτησίας στο 

Δήμο ανέρχεται σε 25 στρ. περίπου, έναντι 31 στρ. στο Νομό και 35 στη Χώρα. 

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Ο αριθμός των εκτρεφόμενων ζώων ανάγεται ως εξής, ανά είδος εκτροφής: 
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Πίνακας 6.5.7.2β: Εκτροφές ζώων στον Δήμο Σκιλλούντος 

Είδος εκτροφής Αριθμός ζώων  

Αίγες εκτατικής εκτροφής 1.262 
5.121 

Αίγες οικόσιτες 3.759 

Βοοειδή 131 

Ινδιάνοι 309 

Ιπποειδή 55 

Κουνέλια 8.805 

Μέλισσες (κυψέλες)  952 

Όρνιθες χωρικής εκτροφής  29.912 

Πάπιες 584 

Πρόβατα εκτατικής εκτροφής 15.211 
19.628 

Πρόβατα οικόσιτα 4.417 

Χήνες  193 

Χοίροι κρεοπαραγωγής 1400 

 

Ως προς τα προϊόντα: 

Πίνακας 6.5.7.2γ: Προϊόντα 

Είδος προϊόντος Βάρος (σε τόνους)  

Γάλα 

Αγελάδες  490 

Αίγες εκτατικής εκτροφής 147 

Αίγες οικόσιτες 597 

Πρόβατα εκτατικής εκτροφής 1.390 

Πρόβατα οικόσιτα 510 

Κρέας 

Αίγες  115 

Κουνέλια 27 

Μοσχάρια 12 

Πουλερικά 76 

Πρόβατα 374 

Χοιρίδια 6 

Χοίροι 112 

Λοιπά προϊόντα 

Δέρματα νωπά (βοοειδών)  15 

Κερί  0,3 

Μαλλιά προβάτων 21 

Μέλι 10 

Τρίχες αιγών 0,9 

Αυγά 2.904.000 (σε τεμάχια) 
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Μεταποιημένα προϊόντα 

Τυρί μαλακό  119 

Μυζήθρα 3 

Λίπος χοιρινό 7 

Βούτυρο 4 

 

Σύμφωνα με τους Πίνακες που παρατίθενται για την ζωική παραγωγή, παρατηρείται αύξηση της 

εκτροφής των βοοειδών τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω συμβολαίων πώλησης του γάλακτος στις 

μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες  ΔΕΛΤΑ και ΦΑΓΕ. Ανεπίσημα στοιχεία, ανεβάζουν τον αριθμό των 

εκτρεφόμενων ζώων σε 2700. 

Αντίθετα συρρικνώθηκε ο αριθμός των ορνίθων χωρικής εκτροφής, λόγω μείωσης του πληθυσμού 

των εκτός κέντρου Δημοτικών Διαμερισμάτων. 

Οι βιολογικές εκτροφές είναι ελάχιστες και οι κτηνοτρόφοι των εκτροφών αυτών προμηθεύονται 

βιολογικές ζωοτροφές από το Άργος, την Αιτωλοακαρνανία, καθώς και εισαγόμενες. 

Η μοναδική γαλακτοκομική μονάδα που υπήρχε και παρήγαγε τυρί και γιαούρτι σταμάτησε 

πρόσφατα την λειτουργία της. Προκαλούσε πάντως έντονο περιβαλλοντικό πρόβλημα, λόγω της 

δυσοσμίας των αποβλήτων της, που οφειλόταν στη ζύμωση της λακτόζης σε γαλακτικό οξύ.   

6.5.7.3 -  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ 2007  

Μετά την λήψη των στοιχείων από τον ΕΛΓΑ ως προς το μέγεθος των ζημιών σε φυτικό κεφάλαιο 

ανά Δημοτικό Διαμέρισμα στο Δ. Σκιλλούντος, επισημαίνονται συνοπτικά τα εξής: 

Στις δενδρώδεις καλλιέργειες, ζημιές (μεγαλύτερες ή μικρότερες) αποτυπώθηκαν στα 14 από τα 16 

Δημοτικά Διαμερίσματα (εκτός αυτών των Ραχών και Σαμικού). 

Ως προς την ελαιοκαλλιέργεια, η οποία καταλαμβάνει το 95,3% των καλλιεργούμενων με 

δενδρώδεις καλλιέργειες εκτάσεων, από τα 670.041 ελαιόδενδρα, ολοκληρωτική ζημιά υπέστησαν τα 

117.886 (17,6%), τα οποία χρήζουν εκρίζωσης, σοβαρή ζημιά τα 74.915 (11,2%), τα οποία θα 

υποστούν κορμοτόμηση προς αναβλάστηση και μερική ζημιά τα 38.892 (5,8%), στα οποία θα γίνουν 

επεμβάσεις κοπής των πρωτευόντων κλάδων. Τα ζημιωθέντα δένδρα, δηλαδή, στο σύνολό τους 

ανέρχονται σε 231.693 άτομα, ήτοι ποσοστό 34,6 % επί του συνόλου των δένδρων. 

Τα Δημοτικά Διαμερίσματα που επλήγησαν παρατίθενται κατωτέρω, κατά φθίνοντα ποσοστά ζημιάς: 

1.   Δ.Δ. Πλατιάνας  52,6% 

2.   >>   Τρυπητής  42,0% 

3.   >>   Γραίκας  40,9% 

4.   >>   Γρύλλου  39,5% 

5.   >>   Καλυβακίων  29,8% 

6.   >>   Φρίξης  28,9% 

7.   >>   Διασέλλων  27,3% 
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8.   >>   Πλουτοχωρίου 27,2% 

9.   >>   Κ. Σαμικού  25,4% 

10.   >>   Μακρισίων  20,7% 

11.   >>   Βρίνας  19,1% 

12.   >>   Σκιλλουντίας  17,8% 

13.   >>   Κρεστένων   17,2% 

14.   >>   Καλλικώμου  16,3% 

Όσον αφορά τα εσπεριδοειδή, επί συνόλου 15.005 δένδρων, τα 492 υπέστησαν ολοκληρωτική 

καταστροφή (3,35%), τα 68 σοβαρή ζημιά (0.5%) και τα 239 μερική ζημιά (1,6%). Υπήρξε δηλαδή 

ζημιά 5,4% στο σύνολο της καλλιέργειας, αφού τα πληγέντα δένδρα ανέρχονται σε 799 άτομα. 

Τα ακρόδρυα (αμυγδαλιές, καρυδιές) υπέστησαν ζημιές σε ποσοστό 28,3%, αφού σε σύνολο 1473 

δένδρων, 416 υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τα 324 (22%) κατεστράφησαν πλήρως, τα 76 (5,2%) 

υπέστησαν σοβαρή ζημιά και 16 (1,1%) εξ αυτών υπέστησαν μερική ζημιά. 

Οι υπόλοιπες καλλιέργειες (οινάμπελοι, σταφίδες, κηπευτικά, αροτραίες ) εθίγησαν ελάχιστα, με 

περισσότερο ζημιωθείσα αυτή των οιναμπέλων σε ορισμένα από τα Δημοτικά Διαμερίσματα 

(Διασέλλων, Πλατιάνας, Τρυπητής). 

Μετά την λήψη των στοιχείων από τον ΕΛΓΑ ως προς το μέγεθος των ζημιών σε ζωικό και πάγιο 

κεφάλαιο ανά Δημοτικό Διαμέρισμα στο Δ. Σκιλλούντος, επισημαίνουμε συνοπτικά τα εξής: 

Υπέστησαν άμεση ζημιά (πληγέντα ζώα) 373 αιγοπρόβατα. Όμως, 1.361 αιγοπρόβατα υπέστησαν 

έμμεση ζημιά, αφού κατεστράφησαν οι βοσκότοποι όπου εκτρέφονται. 

Σημαντική ζημιά υπέστησαν οι πλαισιοκυψέλες, αφού κατεστράφησαν 279 από τις 1007 (27,7%). 

Τα λοιπά ζώα (βοοειδή, χοίροι) υπέστησαν ελάχιστες ζημιές. 

Τέλος ολοκληρωτική υπήρξε η καταστροφή των οικόσιτων ορνίθων, κουνελιών κλπ. (9.846 ζώα), 

χωρίς περαιτέρω σχόλιο για το απόλυτο αυτό ποσοστό (100%!!). 

Πάγιο κεφάλαιο 

Μικρή αναφορά γίνεται και στις ζημιές του παγίου κεφαλαίου. Σημαντικότερες ζημιές είναι αυτές των 

μονίμων κατασκευών (αποθήκες, στάβλοι, υπόστεγα με μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό, περιφράξεις) και 

ακολουθούν αυτές του μηχανολογικού και μη εξοπλισμού (αντλητικά συγκροτήματα, σωλήνες 

άρδευσης, αλυσοπρίονα, ταΐστρες, ποτίστρες, ελαιοραβδιστικά, φρέζες, ψεκαστικά κλπ.)  

Σημειολογικά, αναφέρονται ζημιές περίπου 820.000 Ευρώ σε πάγιο κεφάλαιο. 

Εκτός των ανωτέρω στοιχείων παραθέτουμε συνοπτικά και τα εξής: 

Οι βοσκότοποι καλύπτουν έκταση 12.000 στρ. περίπου και ο κύριος όγκος τους βρίσκεται στα 

Δημοτικά Διαμερίσματα Γραίκας, Πλατιάνας και Πλουτοχωρίου. Μετά τις πυρκαγιές υπάρχει 

πρόβλημα βοσκήσιμης ύλης.  

Από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007, οι γενικές πληροφορίες που έχουμε στην διάθεσή μας 

ανάγουν τις κατεστραμμένες γεωργικές εκτάσεις σε 50.000στρ., δηλαδή περίπου σε ποσοστό 40% 

επί του συνόλου. Εξ αυτών στα Δ.Δ. Γραίκας, Πλατιάνας, Τρυπητής, Διανέλλων και Φρίξας το 

ποσοστό ανέρχεται σε 90%, στα Δ.Δ. Καλυβακίων και Γρύλλου σε 60% και στα υπόλοιπα Δ.Δ. 
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κυμαίνεται από 20 έως 30%. Τα πλήρη και λεπτομερή ποσοστά ζημιών επί του φυτικού και ζωικού 

κεφαλαίου, αναμένονται από τον ΕΛΓΑ, εντός των προσεχών ημερών. 

Ως προς το τοπίο των υδάτων που αφορούν τον αγροτικό τομέα, υπάρχει φράγμα εκτροπής των 

υδάτων στα βόρεια του Δ.Δ. Μακρισίων. 

Στο Δήμο υπάρχουν τρία κύρια ρέματα. Το κυριότερο εξ αυτών είναι το ρέμα (χείμαρρος) Σελινό που 

δέχεται νερά από μικρότερα ρέματα των Δ.Δ Βρίνας και Σαμικού, με τα περισσότερα φορτία 

ρύπανσης, αφού στις περιοχές αυτές υπάρχει αρκετός πληθυσμός και είναι εγκατεστημένα τα 

περισσότερα ελαιοτριβεία, τυροκομεία και χοιροστάσια. 

Το ρέμα Λαδικό δέχεται τα μικρά ρέματα της Πλατιάνας, ενώ η Κοβίτσα δέχεται αυτά της 

Σκιλλουντίας και του Πλουτοχωρίου. 

Ο υδροφόρος ορίζων είναι υψηλός στη Δυτική  Παραλιακή Ζώνη και χαμηλός (80-100μ) στις 

υπόλοιπες περιοχές. 

Στη Δυτική Παραλιακή Ζώνη ανήκει και η πρώην λίμνη της Αγουλινίτσας. Αποξηράνθηκαν περί τα 

29.000 στρ. τυρφωδών και αλκαλικών παθογενών εδαφών, εκ των οποίων εξυγιάνθηκαν περίπου 

18.000στρ. και καλλιεργούνται με αραβόσιτο, βαμβάκι, φιστίκι, κηπευτικά. Από τα υπόλοιπα, 4.500 

στρ. αποτελούν βοσκότοπους, 50 στρ. χρησιμοποιούνται ως χελοτροφεία , 1500στρ. ανήκουν στον 

ΟΤΕ και στα εναπομείναντα δημιουργήθηκε μικρό αεροδρόμιο και εγκαταστάθηκαν μεταποιητικές 

μονάδες. 

Οι γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής του Δήμου ανέρχονται σε 2.900, οι 1600 εκ 

των οποίων ανήκουν σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. 

Τέλος, ως προς την Αλιεία, υπάρχει μια ιχθυοτροφική μονάδα έκτασης 15,5 στρ., όπου εκτρέφονται 

λαβράκια και κέφαλοι, με απόδοση 15 τόνους ανά περίοδο. 

6.5.8 - ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΕΡΓΙΑ 

6.5.8.1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός στον Δήμο Σκιλλούντος, σύμφωνα με την απογραφή του 2001 

αποτελεί το 36,80% του πληθυσμού του. Το μεγαλύτερο ποσοστό ενεργού πληθυσμού το έχει το Δ.Δ. 

Κάτω Σαμικού με 46,20% και το μικρότερο το Δ.Δ. Τρυπητής με 13,30%. Ο οικονομικά ενεργός 

πληθυσμός του Δ.Δ. Κρεστένων είναι το 36,8% του συνόλου του πληθυσμού του.  

Το ποσοστό της ανεργίας υπολογίζεται σε 18,80% επί του απασχολούμενου πληθυσμού στον Δήμο, 

από αυτούς το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άνεργοι νέοι. Υπογραμμίζεται και πάλι ότι στους 

οικονομικώς ενεργούς – οικονομικώς μη ενεργούς, δεν συμπεριλαμβάνονται οι ηλικιακές ομάδες από 

0-6 ετών. 
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Πίνακας 6.5.8.1: Οικονομικά ενεργός και οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός Δήμου Σκιλλούντος και Δ.Δ. 2001 

Χωρική Ενότητα 

Οικονομικώς 

ενεργός 

πληθυσμός 

Οικονομικώς ενεργοί 
Οικονομικώς 

μη ενεργός 

πληθυσμός 

Απασχολούμενοι Άνεργοι Άνεργοι νέοι 

Αριθμ. % Αριθμ. % Αριθμ. % 

Δ.Δ.Κρεστένων                                2.130 1.673 78,5% 457 21,5% 325 15,3% 2.967 

Δ.Δ.Βρίνας                                                                                                       211 185 87,7% 26 12,3% 20 9,5% 481 

Δ.Δ.Γραίκα                                                                                                              143 119 83,2% 24 16,8% 12 8,4% 231 

Δ.Δ.Γρύλλου                                            151 117 77,5% 34 22,5% 11 7,3% 273 

Δ.Δ.Διασέλλων                                                                                                           260 224 86,2% 36 13,8% 28 10,8% 385 

Δ.Δ.Καλλικώμου                                                                                                          542 453 83,6% 89 16,4% 43 7,9% 658 

Δ.Δ.Καλυβακίων                                                                                 205 178 86,8% 27 13,2% 12 5,9% 269 

Δ.Δ.Κάτω Σαμικού                                                                                                        240 208 86,7% 32 13,3% 14 5,8% 242 

Δ.Δ.Μακρισίων                        868 752 86,6% 116 13,4% 102 11,8% 928 

Δ.Δ.Πλατιάνας                                                                                                           171 127 74,3% 44 25,7% 34 19,9% 381 

Δ.Δ.Πλουτοχωρίου                                                                                                        117 83 70,9% 34 29,1% 17 14,5% 197 

Δ.Δ.Ραχών                                                                 155 141 91,0% 14 9,0% 10 6,5% 170 

Δ.Δ.Σαμικού                                                                                                             213 127 59,6% 86 40,4% 36 16,9% 308 

Δ.Δ.Σκιλλουντίας                      176 138 78,4% 38 21,6% 17 9,7% 336 

Δ.Δ.Τρυπητής                                                                                                       78 68 87,2% 10 12,8% 7 9,0% 463 

Δ.Δ.Φρίξης                                                                                                              79 68 86,1% 11 13,9% 8 10,1% 410 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ                                             5.739 4.661 81,2% 1.078 18,8% 696 12,1% 8.699 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 75.200 62.702 83,4% 5.125 6,8% 7.373 9,8% 99.033 

ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 291.357 247.485 84,9% 18.437 6,3% 25.435 8,7% 372.926 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ  4.621.848 4.108.083 88,9% 266.610 5,8% 247.155 5,3% 5.265.889 

Πηγή: στοιχεία απογραφών 2001, Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία μελετητή 
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6.5.8.2 - ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

Πίνακας 6.5.8.2α: Ενεργός πληθυσμός κατά θέση στο επάγγελμα 

 

Εργοδότες Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό Μισθωτοί Συμβοηθούντα & μη αμειβόμενα μέλη Δεν δήλωσαν επάγγελμα & νέοι 

1991 2001 
Μεταβολή 

% 
1991 2001 

Μεταβολή 

% 
1991 2001 

Μεταβολή 

% 
1991 2001 

Μεταβολή 

% 
1991 2001 

Μεταβολή 

% 

Δ. ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ                                111 342 208,11% 1.518 1.703 12,19% 1.821 2.342 28,61% 759 656 -13,57% 424 696 64,15% 

Δ.Δ.Κρεστένων                                                                                     78 188 141,03% 747 379 -49,26% 1.037 1.104 6,46% 55 134 143,64% 228 325 42,54% 

Δ.Δ.Βρίνας                                                                                                              1 7 600,00% 41 41 0,00% 33 130 293,94% 43 13 -69,77% 22 20 -9,09% 

Δ.Δ.Γραίκα                                                                                                              0 7  38 38 0,00% 39 76 94,87% 8 10 25,00% 3 12 300,00% 

Δ.Δ.Γρύλλου                                 0 3  28 40 42,86% 31 89 187,10% 11 8 -27,27% 4 11 175,00% 

Δ.Δ.Διασέλλων                                                                                                           2 10 400,00% 56 86 53,57% 53 116 118,87% 43 20 -53,49% 12 28 133,33% 

Δ.Δ.Καλλικώμου                                                                                                          2 12 500,00% 69 223 223,19% 88 128 45,45% 70 136 94,29% 12 43 258,33% 

Δ.Δ.Καλυβακίων                                                                                                          4 11 175,00% 32 62 93,75% 44 98 122,73% 37 22 -40,54% 13 12 -7,69% 

Δ.Δ.Κάτω Σαμικού                                            0 24  57 98 71,93% 34 67 97,06% 60 37 -38,33% 22 14 -36,36% 

Δ.Δ.Μακρισίων                                                                                                           16 32 100,00% 156 407 160,90% 153 169 10,46% 278 158 -43,17% 41 102 148,78% 

Δ.Δ.Πλατιάνας                                                                                                           0 14  68 53 -22,06% 48 51 6,25% 9 19 111,11% 22 34 54,55% 

Δ.Δ.Πλουτοχωρίου                  2 5 150,00% 16 38 137,50% 15 45 200,00% 13 12 -7,69% 2 17 750,00% 

Δ.Δ.Ραχών                                                                       2 8 300,00% 20 75 275,00% 24 44 83,33% 41 18 -56,10% 8 10 25,00% 

Δ.Δ.Σαμικού                                                                                                             1 10 900,00% 34 75 120,59% 35 52 48,57% 32 40 25,00% 15 36 140,00% 

Δ.Δ.Σκιλλουντίας                                                                                                        1 8 700,00% 33 41 24,24% 34 93 173,53% 17 17 0,00% 4 17 325,00% 

Δ.Δ.Τρυπητής                  1 0 -100,00% 78 20 -74,36% 106 46 -56,60% 15 5 -66,67% 9 7 -22,22% 

Δ.Δ.Φρίξης                                                                                       1 3 200,00% 45 27 -40,00% 47 34 -27,66% 27 7 -74,07% 7 8 14,29% 

Δ. ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ                                                                                                       111 342 208,11% 1.518 1.703 12,19% 1.821 2.342 28,61% 759 656 -13,57% 424 696 64,15% 

Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ 2001, επεξεργασία μελετητή 
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Όσον αφορά τον ενεργό πληθυσμό κατά θέση στο επάγγελμα στον Δήμο Σκιλλούντος, 

διαπιστώνεται ότι έχουν αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό οι εργοδότες. 

Στο σύνολο των απασχολούμενων ανά τομέα στον Δήμο Σκιλλούντος το μεγαλύτερο ποσοστό των 

απασχολούμενων (33,93%) είναι ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι δασοκόμοι και αλιείς, το 

ανάλογο ποσοστό στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κρεστένων είναι 16,01%. Το 8,35% των 

απασχολούμενων στον Δήμο Σκιλλούντος είναι ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 

επαγγέλματα και το 7,09% απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα 

και υπαίθριες αγορές 

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί ότι σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος Κρεστένων το 16,01% του 

πληθυσμού είναι ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι δασοκόμοι και αλιείς. Σύμφωνα και με την 

εικόνα της απασχόλησης στους τομείς των παραγωγικών δραστηριοτήτων, το μεγαλύτερο 

ποσοστό των απασχολουμένων στο Δ.Δ. Κρεστένων απορροφάτε στον πρωτογενή τομέα.  

Πίνακας 6.5.8.2β: Σύνολο απασχολουμένων ανά τομέα 

 
ΔΗΜΟΣ 

ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 
Δ.Δ.Κρεστένων 

Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και 

διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
4,88% 7,79% 

Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά καλλιτεχνικά και συναφή 

επαγγέλματα 
5,28% 8,36% 

Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα 
3,96% 6,34% 

 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 6,80% 9,34% 

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 

καταστήματα και υπαίθριες αγορές  
7,09% 8,54% 

Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι δασοκόμοι και αλιείς 33,93% 16,01% 

Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 

επαγγέλματα  
8,35% 10,00% 

Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων και συναρμολογητές 
3,99% 4,55% 

Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες  6,67% 8,31% 

Δήλωσαν ανεπαρκώς ή ασαφώς το επάγγελμά τους 1,22% 1,31% 

Νέοι 12,13% 15,26% 

Δε δήλωσαν επάγγελμα 5,72% 4,18% 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 2001, επεξεργασία μελετητή. 

 

6.5.9 - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (τεχνικές- κοινωνικές) 

6.5.9.1 - ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Το οδικό Δίκτυο του Δήμου παρουσιάζει σε γενικές γραμμές σημαντικές ελλείψεις όχι τόσο από 

άποψη οδικών προσβάσεων όσο από άποψη ποιότητας των υφιστάμενων αξόνων. Σε 

ικανοποιητική κατάσταση βρίσκονται μόνο οι κεντρικοί οδικοί άξονες. Ο κύρος όγκος των οχημάτων 

βρίσκονται όπως είναι φυσικό στα Δ. Διαμερίσματα Κρεστένων (έδρα του Δήμου), Μακρισίων, 

Καλλικώμου που είναι και τα πολυπληθέστερα Δ. Διαμερίσματα του Δήμου. 
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Οι κύριοι οδικοί άξονες που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών του 

Δήμου είναι: 

 Η Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας στα δυτικά του Δήμου, μέσω της οποίας επικοινωνεί με το 

αστικό κέντρο του Νομού τον Πύργο και το Εθνικό Δίκτυο 

 Και η επαρχιακή οδός Κρεστένων – Ανδρίτσαινας. Η οδός αυτή αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του 

συγκοινωνιακού δικτύου του Δήμου χωρίζοντας τον σε δύο ισοβαρή τμήματα, βόρεια και 

νότια αυτής. Οι περισσότερες ενδοδημοτικές μετακινήσεις εκτελούνται μέσω αυτής της οδού, 

είτε λόγω μικρότερης απόστασης είτε λόγω καλύτερης προσπελασιμότητας. Επίσης πέρα 

από τη  επικοινωνία μεταξύ των Δ. Διαμερισμάτων αποτελεί και την μοναδική δίοδο προς την 

Ε.Ο. αυξάνοντας έτσι ακόμη περισσότερο τη σημασία της για ολόκληρο τον Δήμο. 

Συνολικά σε όλα τα Δ. Διαμερίσματα υπάρχουν περίπου 848 χλμ. αγροτικής οδοποιίας (άσφαλτο, 

τσιμέντο, χώμα) οι οποίοι συντηρούνται σε ετήσια βάση αλλά υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε 

ορισμένα σημεία των δρόμων αυτών (απότομη κλίση, στροφές) τα οποία χρειάζονται επίστρωση με 

σκυρόδεμα ή ασφαλτοτάπητα. Από το 2003 ως το 2007 ο Δήμος εφαρμόζει πρόγραμμα βελτίωσης 

της αγροτικής οδοποιίας με διανοίξεις και στρώσεις με σκυρόδεμα ή ασφαλτοτάπητα στα δύσκολα 

σημεία των δρόμων όπως και με επεκτάσεις δρόμων.  

6.5.9.2 - ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Η κατάσταση των οικισμών του Δήμου από άποψη υδροδότησης φαίνεται συνοπτικά στον 

παρακάτω πίνακα. Η έδρα του Δήμου υδροδοτείται από γεωτρήσεις από την περιοχή Μπάμπες 

πλησίον του οικισμού και από υδρομάστευση πηγής στη θέση «Ζαρωτή». Το νερό μεταφέρεται με 

φυσική ροή. Το συνολικό μήκος του δικτύου είναι 10 χμ και στην πλειονότητά του είναι καλό. 

Απαιτείται μικρή αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου κατά 3 ΧΜ περίπου. H εκμεταλλεύσιμη 

παροχή ανέρχεται σε 75 m3/h. Υπάρχουν 1337 υδρομετρητές από τους οποίους 1157 ενεργοί. 

Οσον αφορά την ποιότητα των νερών σε γενικές γραμμές σχετικά με τα χημικά χαρακτηριστικά, 

είναι καλή, όπως προκύπτει από τις τακτικές αναλύσεις που διενεργούνται. Το νερό δίνεται σε 

χρήση μετά από ειδική επεξεργασία για την αφαίρεση σιδήρου και μαγγανίου που υπάρχουν σε 

ποσότητες μεγαλύτερες από τις επιτρεπόμενες. 

Προβλήματα παρουσιάζονται στην μικροβιακή ανάλυση σε κάποιους οικισμούς και ιδίως σε αυτούς 

που δεν έχει εγκατασταθεί χλωριωτής για την μόνιμη και συστηματική χλωρίωση του νερού. Αυτό 

κυρίως παρατηρείται εκεί που δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στις δεξαμενές ή αντλιοστάσια για την 

εγκατάσταση του χλωριωτή. 

Ελλείψεις παρουσιάζονται επίσης στον τακτικό και συστηματικό έλεγχο της χλωρίωσης, όπου αυτή 

γίνεται, και στον έλεγχο του υπολειμματικού χλωρίου.  

Μετά τις πυρκαγιές καθίσταται πιο επιτακτική η συστηματικότερη οργάνωση κλιμακίου για τον 

έλεγχο χημικό και μικροβιολογικό, του νερού. 
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Πίνακας 6.5.9.2α: Κατάσταση ύδρευσης των οικισμών του Δήμου  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ(Γ) 

Ή ΠΗΓΗ(Π) Ή 

ΠΗΓΑΔΙ(π) 

ΕΠΈΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΗΚΟΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ(ΧΜ) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΡ. ΥΔΡ/ΤΩΝ 
ΕΜΕΤΑΛ/ΜΗ 

ΠΑΡΟΧΗ(M3/H) 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 

ΚΡΕΣΤΕΝΑ Γ και Π 

ΝΑΙ (αφαίρεση 

σιδήρου και 

Μαγγανίου) 

10 ΚΑΛΗ 1157 181 75 ΝΑΙ 
Αντικατάσταση 

δικτύου 3 ΧΜ 

ΒΡΙΝΑ Γ ΟΧΙ   242 4 20 ΝΑΙ  

ΓΡΑΙΚΑ Π ΟΧΙ   170 6 60 ΝΑΙ  

ΓΡΥΛΛΟΣ Π ΟΧΙ   246 45 15 ΝΑΙ  

ΔΙΑΣΕΛΛΑ Π και π ΟΧΙ   240 13 45   

ΚΑΛΛΙΚΩΜΟ Γ ΟΧΙ 7 ΜΕΤΡΙΑ 529 141 30 ΝΑΙ 

Αντικατάσταση 

δικτύου 6 

ΧΜ(αμίαντος) 

ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ Π ΟΧΙ   96  20 ΝΑΙ  

ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ Γ ΟΧΙ   219 11 15 ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ  

ΜΑΚΡΙΣΙΑ Γ ΟΧΙ 9 ΚΑΛΗ 895 40 50 ΝΑΙ = 

ΠΛΑΤΙΑΝΑ Π ΟΧΙ   239 11 20 ΝΑΙ  

ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙ π ΟΧΙ   142 4 15 ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ 

Ποιοτητα νερού 

λόγω μικρού 

βάθους 

ΡΑΧΕΣ Γ ΟΧΙ   147 7 15 ΝΑΙ  

ΣΑΜΙΚΟ Γ ΟΧΙ   206 8 15 ΝΑΙ  

ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ Γ ΟΧΙ  ΜΕΤΡΙΑ 302 27 25 ΝΑΙ 

Αντικατάσταση 

δικτύου 4 

ΧΜ(αμίαντος) 

ΤΡΥΠΗΤΗ Π ΟΧΙ   172 13 20 ΝΑΙ  

ΦΡΙΞΑ π ΟΧΙ   237 23 15 ΝΑΙ  

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σκιλλούντος 2008-2010 
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Πίνακας 6.5.92β: Κατάσταση δικτύων αποχέτευσης των οικισμών του Δήμου  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕ

ΝΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣΤΙΚΟ(Χ) Ή 

ΠΑΝΤΟΡΟΙΚΟ(Π) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΠΟΥ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ 

(%) 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ 

ΔΙΚΤΥΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΠΟΥ ΘΑ 

ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΕΑΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η 

ΜΕΛΕΤΗ(%) 

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ 

ΜΗΚΟΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ(m) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 

ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΗ 

ΜΗΚΟΣ(m) 

Π/Υ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

(Ευρώ) 

ΕΤΟΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

ΚΡΕΣΤΕΝΑ Π 97     300       

ΒΡΙΝΑ Χ 25 NAI 100 2400 2400 1.000.000 2002 

ΓΡΑΙΚΑ Χ 25 NAI 100 100 1500 400.000 2002 

ΓΡΥΛΛΟΣ Χ 20 NAI 100 1500 2000 600.000 2002 

ΔΙΑΣΕΛΛΑ Χ 20 NAI 100 950 1500 400.000 2002 

ΚΑΛΛΙΚΩΜΟ Χ 95     100       

ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ ΌΧΙ 0     ΣΥΝΟΛΟ       

ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ ΌΧΙ 0     ΣΥΝΟΛΟ       

ΜΑΚΡΙΣΙΑ Χ 20 NAI 100 7000 8000 2.000.000 2002 

ΠΛΑΤΙΑΝΑ Χ 90     300       

ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙ Χ 80     130       

ΡΑΧΕΣ Χ 60 NAI 100 450 800 200.000 2002 

ΣΑΜΙΚΟ Χ 95     100       

ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ Χ 95     200       

ΤΡΥΠΗΤΗ Χ 95     100       

ΦΡΙΞΑ ΌΧΙ 0     ΣΥΝΟΛΟ       
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6.5.9.3 - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Η κατάσταση των οικισμών όσον αφορά την αποχέτευση και τη διάθεση των λυμάτων φαίνεται 

στον παραπάνω πίνακα. Συγκεκριμένα ο οικισμός των Κρεστένων διαθέτει μεικτό (παντοροικό 

όμως κατά το μεγαλύτερο μέρος) σύστημα αποχέτευσης. Τα λύματα της πόλης οδηγούνται μέσω 

ενός Κ.Α.Α. σε εγκατάσταση επεξεργασίας που περιλαμβάνει πρωτοβάθμια επεξεργασία 

(εσχάρωση, εξάμμωση), δευτεροβάθμια βιολογική βαθμίδα(δεξαμ. αερισμού και καθίζηση) και 

σύστημα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στο ρέμα Σελλινούς. 

Το σύστημα επεξεργασίας είναι αυτό της ενεργού ιλύος στην παραλλαγή του του παρατεταμένου 

αερισμού(οξειδωτική τάφρος). Στην εγκατάσταση οδηγούνται και τα λύματα από το Καλλίκωμο και 

πρόκειται να οδηγηθούν με τις κατάλληλες βελτιώσεις-επεκτάσεις και τα λύματα των Μακρισίων. 

Από τους υπόλοιπους οικισμούς διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων: Σκιλλουντία, Βρίνα, 

Πλατιάνας, Τρυπητή, Διάσελλα, Γραίκα με ποσοστό κάλυψης που ποικίλλει από 25-100%. 

Τα λύματα των οικισμών αυτών οδηγούνται σε σύστημα βόθρων (σηπτικό ακολουθούμενο από 

απορροφητικό) ή/και σύστημα υπεδάφιας διάθεσης των εκροών, διάτρητοι δηλ. σωλήνες 

ευρισκόμενοι μέσα σε υπόγειους αύλακες και περιβαλλόμενοι από κροκάλες για την διευκόλυνση 

της απορρόφησης. Ότι απομείνει από τις εκροές οδηγείται υπογείως σε ρέματα. 

Τα περισσότερα από τα συστήματα αυτά κατασκευάσθηκαν την τελευταία 10ετία και δεν 

παρουσιάζουν προβλήματα. Τα υπόλοιπα συστήματα κατασκευάσθηκαν με την ίδρυση των 

οικισμών (πρόκειται ουσιαστικά για μεταφερόμενους οικισμούς). 

Το σύστημα στην Σκιλλουντία είναι παλιό και χρειάζεται επέκταση. Στην Πλατιάνα καταστράφηκε 

από τις τελευταίες πυρκαγιές. 

Στο Πλουτοχώρι που έχει σύστημα αποχέτευσης ακαθάρτων, κατασκευάσθηκε από το Δήμο 

πρότυπο σύστημα επεξεργασίας των λυμάτων με φυσικό σύστημα. Συγκεκριμένα τα λύματα 

υφίστανται εσχάρωση και πρωτοβάθμια καθίζηση και στη συνέχεια οδηγούνται σε για βιολογική 

επεξεργασία σε λίμνη στην οποία έχουν φυτευθεί υδροχαρή φυτά(καλαμώνες). Μετά την 

επεξεργασία οδηγούνται σε απολύμανση με UV και οδηγούνται επιφανειακά σε παρακείμενο ρέμα. 

Οι εκροές που παρακολουθούνται και από το Πανεπιστήμιο Πατρών δείχνουν πολύ υψηλό βαθμό 

καθαρισμού(>95% σε όρους BOD5) 

Οι υπόλοιποι οικισμοί αποχετεύουν σε βόθρους, συνήθως απορροφητικούς, μερικοί  δε  

στερούνται και βόθρων σε μεγάλο ποσοστό. 

Οι απορροφητικοί βόθροι είναι ενδεχόμενο να δημιουργήσουν προβλήματα στον υδροφόρο 

ορίζοντα από τον οποίο υδρεύονται οι οικισμοί ή το πιο πιθανό όταν οι βόθροι είναι κοντά σε 

ρέματα και ποτάμια να ρυπαίνουν τα επιφανειακά νερά. Το φαινόμενο αυτό είναι έντονο σε 

οικισμούς με υψηλό υδροφόρο(πχ Καλυβάκια) 

 Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το φαινόμενο των παράνομων συνδέσεων βόθρων με το δίκτυο 

αποχέτευσης ομβρίων ή η γειτνίαση του δικτύου ύδρευσης με απορροφητικούς βόθρους σε 

συνδυασμό με τις διακοπές νερού που ενέχει κινδύνους μόλυνσης του πόσιμου νερού. 

Η διοχέτευση αστικών λυμάτων στο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων ή απευθείας σε ρέματα της 

περιοχής, είναι ιδιαίτερα έντονο στον οικισμό των Μακρισίων όπου ουσιαστικά το δίκτυο ομβρίων 

λειτουργεί ως παντορροικό και οδηγεί τα απόβλητα στο Σελλινούντα και κατόπιν στον Αλφειό. 
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Σημειώνεται ωστόσο ότι με την υπ. αριθμ. 171083/31.08.2011 απόφαση ένταξης, 

χρηματοδοτήθηκε το έργο «Ολοκλήρωση του Έργου Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δ.Δ. 

Μακρισίων» προϋπολογισμού 600.000€, το οποίο περιλαμβάνει την ανακατασκευή και 

ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου του εν λόγω οικισμού. 

Στην ευρύτερη περιοχή του τ. Δήμου Σκιλλούντος, έχουν τεθεί σε λειτουργία δύο (2) Μονάδες 

Επεξεργασίας Λυμάτων, μια συμβατική και μια φυσικού τύπου, με στόχο την βιώσιμη και 

περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των παραγόμενων αστικών αποβλήτων. 

 Η Ε.Ε.Λ. Κρεστένων έχει κατασκευαστεί δυτικά του ομώνυμου οικισμού και σε απόσταση περί 

τα 600μ από το εγκεκριμένο όριο του, σε μια έκταση περίπου 3,5 στρεμμάτων και σε υψόμετρο 

+47μ. Η μονάδα χωροθετήθηκε με την υπ. αριθμ. 4523/22.11.2000 απόφαση προέγκρισης 

χωροθέτησης και αδειοδοτήθηκε με την υπ. αριθμ. 1339/30.4.2001 απόφαση της Δ/νσης 

ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Η Ε.Ε.Λ. είναι διαστασιολογημένη για ισοδύναμο πληθυσμό 9.834 κατοίκων και περιλαμβάνει 

προεπεξεργασία (εσχάρωση, εξάμμωση), βιολογική επεξεργασία (οξειδωτική τάφρος και 

δεξαμενές καθίζησης) και απολύμανση. Στη μονάδα οδηγούνται στην παρούσα φάση τα λύματα 

της πόλης των Κρεστένων, υπάρχει ωστόσο πρόβλεψη να εξυπηρετηθούν και τα Δ.Δ. 

Καλλίκωμου, Μακρισίων, Σαμικού και Ραχών, οπότε η μονάδα θα αγγίξει τον πληθυσμό 

σχεδιασμού της. 

Τα επεξεργασμένα λύματα διατίθενται στο ρέμα «Σελινούντας» σύμφωνα με την ΙΑ 

6642/9.10.1990 απόφαση του Νομάρχη Ηλείας περί καθορισμού του αποδέκτη.  

Εικόνα 1: Η μονάδα της υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. Κρεστένων 

 Φυσικό Σύστημα Επεξεργασίας Λυμάτων Πλουτοχωρίου 

Στην περιοχή νοτιοανατολικά του Πλουτοχωρίου και σε απόσταση περί το 1,5 χμ από αυτόν, 

έχει κατασκευαστεί φυσικό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο των τεχνητών 

υγροτόπων οριζόντιας ροής. Το φυσικό αυτό σύστημα κατασκευάστηκε το 2004 σε μια έκταση 

3.325 m2, υπό την επίβλεψη της ΤΥΔΚ Ηλείας, με πόρους του ΕΠΠΕΡ και συνολικό 

προϋπολογισμό 550.000€. Στη μονάδα οδηγούνται για επεξεργασία τα λύματα του Δ.Δ. 

Πλουτοχωρίου. 

Οι τεχνητοί υγρότοποι αποτελούνται από λεκάνες με τεχνητό υποεπιφανειακό φραγμό 

(γεωμεμβράνη) για την αποφυγή διαρροών προς τον υπόγειο υδροφόρο, ένα μέσο για την 

«υποστήριξη» της βλάστησης και νερό σε σχετικά μικρό βάθος. Η φυτική βλάστηση υποστηρίζει 
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την ανάπτυξη βακτηρίων, παρέχει σκίαση για την μείωση της ανάπτυξης αλγών και διοχετεύει 

οξυγόνου για τις αερόβιες διαδικασίες. Δεδομένου ότι η κυριότερη πηγή οξυγόνου είναι η 

επιφανειακή πρόσληψη από την ατμόσφαιρα, η φόρτιση BOD πρέπει να διατηρείται κάτω από 

100lb/ac.d (110 kg/ha.d). 

Εικόνα 2: Εγκάρσια τομή φυτεμένου τεχνητού υγρότοπου οριζόντιας ροής 

 

 

Η μονάδα διαστασιολογήθηκε για ισοδύναμο πληθυσμό 350 κατοίκων και περιλαμβάνει εσχάρωση 

και πρωτοβάθμια καθίζηση, εξισορρόπηση, βιολογική επεξεργασία με υδροχαρή φυτά (τεχνητός 

υγρότοπος κατακόρυφης ροής) και τέλος απολύμανση με UV. Τα επεξεργασμένα και 

απολυμασμένα λύματα διατίθενται στη συνέχεια στο παρακείμενο ρέμα Κόβιτσα το οποίο καταλήγει 

στον Αλφειό (Νομαρχιακή Απόφαση 13306/02/2003). Η ποιότητα εκροής, η οποία παρακολουθείται 

και από το Πανεπιστήμιο Πατρών, δείχνει πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης (>95% σε όρους BOD5). 

Σημειώνουμε ότι με βάσει την προαναφερθείσα Νομαρχιακή Απόφαση περί χαρακτηρισμού 

αποδέκτη των αστικών λυμάτων του Πλουτοχωρίου, τα ύδατα του ρέματος θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα για αλιεία και άρδευση και πληρούν τις παραμέτρους που αναφέρονται στα 

παραρτήματα Γ’ και Δ’ του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και του παραρτήματος ΙΙΙ της 

46399/1352/1986 απόφασης για την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων  

Το λειτουργικό κόστος της μονάδας δεν υπερβαίνει τις 6.000€ ετησίως και το όλο εγχείρημα 

αποτελεί ιδανική επιλογή για οικισμούς μικρού μεγέθους και απομακρυσμένους. 

Δίκτυα Αποχέτευσης:  

Όπως προαναφέρθηκε, δίκτυα αποχέτευσης και κατάλληλη επεξεργασία των λυμάτων διαθέτουν 

μόνο η πόλη των Κρεστένων και ο οικισμός του Πλουτοχωρίου. Ειδικότερα η πόλη των Κρεστένων 

διαθέτει κάλυψη δικτύου αποχέτευσης σε ποσοστό 97%, ενώ για την πλήρη κάλυψη η 

προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε 110.000€ περίπου (τιμές 2009). 

Από τους υπόλοιπους οικισμούς της περιοχής μελέτης, δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων διαθέτουν 

οι οικισμοί Σκιλλουντίας, Βρίνας, Πλατιάνας, Τρυπητής, Διασέλλων, Γραίκα με ποσοστό κάλυψης 

που ποικίλλει από 25-100%. Τα λύματα των οικισμών αυτών οδηγούνται σε συστήματα βόθρων 

(σηπτικός θάλαμος ακολουθούμενος από απορροφητικό) ή/και σύστημα υπεδάφιας διάθεσης της 
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εκροής, δηλαδή διάτρητοι υπο-επιφανειακοί σωλήνες εντός σκαμμάτων, οι οποίοι περιβάλλονται 

από διαβαθμισμένο αμμοχάλικο, προκειμένου να διευκολύνεται η διήθηση και να μην 

δημιουργούνται εμφράξεις των πόρων του σωλήνα. Τα περισσότερα από τα συστήματα αυτά 

κατασκευάσθηκαν την τελευταία 3ετία προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις της Οδηγίας 

91/271/ΕΟΚ και δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα. 

Εικόνα 3: Ενδεικτική αποτύπωση τομή τάφρου υπεδάφιας διάθεσης λυμάτων 

 

6.5.9.4 - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

Στην έδρα του Δήμου και στα Μακρίσια και Καλλίκωμο, η συλλογή των απορριμμάτων γίνεται 5 

φορές /εβδομάδα (πλην Σαββάτου και Κυριακής), τους θερινούς μήνες δε συλλέγονται και το 

Σάββατο πολλές φορές. Στους υπόλοιπους οικισμούς η αποκομιδή γίνεται 2 φορές/εβδομάδα. 

Για τη συλλογή των απορριμμάτων χρησιμοποιούνται 3 απορριμματοφόρα, 2 με μηχανισμό 

πρέσας (χωρητικότητας 10 και 14 m3 αντίστοιχα) και ένα τύπου μύλου (χωρητικότητας 10 m3). Για 

την προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων ο Δήμος διαθέτει 500 Κάδους μεταλλικούς των 

1100 λίτρων. Το ειδικό βάρος των οικιακού τύπου απορριμμάτων εντός των κάδων κυµαινεται από 

160 έως 180 kg/cm3. 

Τα συλλεγόμενα απορρίμματα συγκεντρώνονται σε Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων 

(ΧΑΔΑ) του Δήμου στη θέση «Βαρκαριές», 2 χμ περίπου βόρεια της Κρέστενας. Στο χώρο αυτό, 

πού είναι μισγάγγεια με γεωλογικό υπόβαθρο ποικίλης περατότητας, γίνεται απλή απόθεση και 

περιοδικά πρόσχωση των απορριμμάτων και διαμόρφωση του χώρου από προωθητήρα. 

Περιμετρικά του χώρου έχει κατασκευασθεί αντιπυρική ζώνη για την προστασία των παρακείμενων 

εκτάσεων (κατά βάση αγροτικές αλλά και δασώδεις) και πλήρης περίφραξη για την αποφυγή 

πρόσβασης σε αναρμόδιους, ενώ υπάρχει και δεξαμενή πυρόσβεσης για την αντιμετώπιση 

έκτακτων περιστατικών. 
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Ο εν λόγω ΧΑΔΑ, παρά το γεγονός ότι λειτουργεί από το 1965 (δεχόταν αρχικά τα απορρίμματα 

του Δήμου Κρεστένων) δεν περιλαμβάνεται στην καταδικαστική απόφαση του ΔΕΚ11. Η κατάσταση 

του χώρου είναι σχετικά ικανοποιητική μετά την μερική υλοποίηση της μελέτης αποκατάστασης 

που έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Επιπλέον σημειώνουμε ότι με την υπ. 

αριθμ. 122400/19.02.2014 απόφαση ένταξης, χρηματοδοτείται το έργο αποκατάστασης του εν 

λόγω ΧΑΔΑ στο ΕΠΠΕΡΑΑ με συνολικό π/υ 450.000€. 

Σχετικά με τη διαλογή στην πηγή των απορριμμάτων και εν γένει την ανακύκλωση, ο Δήμος κάνει 

σημαντικές προσπάθειες για την εφαρμογή της κομποστοποίησης, τη διαλογή στην πηγή και τη 

διαχείριση των βιοαποβλήτων με σημαντική ανταπόκριση από τους δημότες. 

6.5.9.5 - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

Αμέσως μετά την μεγάλη πυρκαγιά του 2007 κατασκευάσθηκαν12 από την δασική υπηρεσία άμεσα 

αντιπλημμυρικά έργα, όπως είναι τα κλαδοπλέγματα, κορμοπλέγματα, ξυλοφράγματα, κ.λπ. Από 

στοιχεία του Δασαρχείο Ολυμπίας εντός των ορίων του Δήμου Σκιλούντος κατασκευάσθηκαν τα 

εξής άμεσα αντιπλημμυρικά έργα : 

- 101.868 μ. κλαδοπλέγματα 

- 500 μ. κορμοδέματα 

- 375 Μ2 ξυλοφράγματα. 

- Φύτευση 25.000 δενδρυλλίων σε έκταση 200 στρεμμάτων. 

Επίσης έχει συνταχθεί η «Μελέτη αναδάσωσης διπλοκαμένων εκτάσεων περιοχής Δασαρχείου 

Ολυμπίας», η οποία όμως μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί. Με βάση αυτή την μελέτη, εντός των 

ορίων του Δήμου  προτείνεται η αναδάσωση συνολικής έκτασης 1000 στρεμμάτων. 

Επίσης από τον Δήμο Σκιλλούντος έχουν ληφθεί τα εξής μέτρα για την αντιμετώπιση των δασικών 

δασικών πυρκαγιών : 

- Διάνοιξη αντιπυρικών λωρίδων 

- Κατασκευή δεξαμενών υδροδότησης 

- Έχει εφοδιασθεί ο Δήμος με 6 πυροσβεστικά οχήματα.  

Σχετικά με την αποκατάσταση της βλάστησης στις καμένες εκτάσεις πρέπει να αναφερθούν τα 

εξής: 

Τα αείφυλλα πλατύφυλλα θα αποκατασταθούν στο σύνολό τους σχεδόν με ριζοβλάστηση, λόγω 

της μεγάλης τους αντοχής σε κάθε είδους κακώσεις. Επίσης οι κώνοι της χαλεπίου πεύκης έχουν 

 

11  Σημείωση: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμώντας ότι η Ελλάδα δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από την Οδηγία 75/442/ΕΟΚ σχετικά με τα απορρίμματα, κίνησε διαδικασία επί παραβάσει (σύμφωνα με το άρθρο 226 

της Συνθήκης) και παρέπεμψε την χώρα μας στο Δικαστήριο (υπόθεση C-502/03). Στην απόφαση του της 6ης 

Οκτωβρίου 2005, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) αναφέρει ότι η Ελλάδα δεν συμμορφώθηκε με τις 

υποχρεώσεις της βάσει των άρθρων 4,8 και 9 της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 

91/156/ΕΟΚ και ως εκ τούτου οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 

της απόφασης 

12  Στοιχεία που αναφέρονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου. 
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το χαρακτηριστικό να ανοίγουν και να διασπείρουν τους σπόρους με την έκθεσή τους σε υψηλές 

θερμοκρασίες και κατά συνέπεια μετά από πυρκαγιά.  

Έτσι και τα δάση της χαλεπίου πεύκης μπορούν να αποκατασταθούν στο μεγαλύτερο μέρος τους 

εφόσον προστατευθούν τα νεόφυτα από τους δυσμενείς ανθρωπογενείς παράγοντες και κυρίως 

από την βοσκή. Πρόβλημα αποτελούν οι εκτάσεις που έχουν καεί περισσότερες από μια φορά και 

δεν υπάρχουν αρκετοί σπορείς. Εδώ η αποκατάσταση της φυσικής βλάστησης είναι προβληματική 

και ορθώς το Δασαρχείο Ολυμπίας πρόκειται να επέμβει σε αυτές με τεχνητές αναδασώσεις. 

Ωστόσο, οι αναδασώσεις πρέπει επίσης να επεκταθούν, με κατάλληλα δασοπονικά είδη, στα 

φτωχά, διαβρωμένα και προβληματικά εδάφη της ευρύτερης περιοχής, στα οποία η αποκατάσταση 

της φυσικής βλάστησης είναι προβληματική.      

6.5.9.6 - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

Σχετικά με τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και τα τηλεφωνικά δίκτυα δεν υπάρχουν 

σοβαρές διαφορές σε σχέση με τους άλλους δήμους της υπάιθρου. 

Σχετικά με τις ΑΠΕ ο Δήμος προτίθεται να κατασκευάσει φωτοβολταικό πάρκο στην περιοχή του 

και για τους σκοπούς αυτούς έχει ιδρύσει ΑΕ «Ενεργειακή Ολυμπίας» με σκοπό την παραγωγή, και 

διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικές γεννήτριες κι άλλες εγκαταστάσεις ΑΠΕ. 

6.5.9.7 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Στον Δήμο υπάρχουν κάποιες υποδομές κοινωνικής πρόνοιας οι οποίες όμως δεν καλύπτουν τις 

ανάγκες του πληθυσμού. 

Συγκεκριμένα:   

 Μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου λειτουργεί η «Βοήθεια στο Σπίτι» όπου 

απασχολούνται 6 άτομα: Κοινωνική Λειτουργός, Νοσηλεύτρια και τέσσερις Οικογενειακοί 

Βοηθοί. Η Δομή λειτουργεί από 9/12/2002 και εξυπηρετεί κατά μέσο όρο, σε ετήσια βάση, 

60 ωφελούμενα άτομα. 

 Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου δεν υπάρχουν Κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων όπως 

ΚΗΦΗ ή ΚΑΠΗ. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ειδικά αφού το 20% του πληθυσμού είναι 

ηλικίας 65 και άνω.  

 Επίσης λειτουργεί γραφείο πληροφόρησης για αγροτικά θέματα η «Γωνιά του Αγρότη» 

όπου απασχολούνται δύο άτομα. 

 Τέλος λειτουργεί το Κέντρο Ενημέρωσης Πολιτών (ΚΕΠ) στην έδρα του Δήμου όπου 

απασχολούνται τέσσερα άτομα. 

Όσο αναφορά τον τομέα της υγείας παρατηρούνται τα εξής :  

 Υπάρχουν αγροτικά ιατρεία και στα 15 Δημοτικά Διαμερίσματα που φιλοξενούνται στους 

χώρους των κοινοτικών γραφείων. 

 Στην έδρα του Δήμου υπάρχει το Νοσοκομείο Κρεστένων, όμως αντιμετωπίζει πολλά 

προβλήματα στην λειτουργία του καθώς υπάρχει έλλειψη προσωπικού αλλά και 

εξοπλισμού. Απαιτείται η αναβάθμισή του έτσι ώστε να λειτουργεί έστω ως 

αποτελεσματικός σταθμός πρωτοβάθμιας φροντίδας για τους κατοίκους του Δήμου. 
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6.5.9.8 - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Στην περιοχή του Δήμου υπάρχουν οι παρακάτω υποδομές εκπαίδευσης: 

Πίνακας 6.5.9.8: Υποδομές εκπαίδευσης στην περιοχή μελέτης  

Α/Α  ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

 Προσχολική Εκπαίδευση  

1 Παιδικός Σταθμός Κρεστένων ιδιόκτητο κτίριο 

2 Παιδικός Σταθμός Μακρισίων Ενοικιαζόμενο κτίριο  

3 Παιδικός Σταθμός Καλλικώμου ιδιόκτητο κτίριο 

 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   

1 Νηπιαγωγείο Πλατιάνας 

Τον Αύγουστο 2007 έγινε μεταβίβαση της ακίνητης  

περιουσίας αυτής στον Δήμο από την Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδος  

2 Νηπιαγωγείο Κρεστένων  

3 Νηπιαγωγείο Μακρισίων 

4 Νηπιαγωγείο Κ.Σαμικού 

5 Νηπιαγωγείο Διασέλλων 

6 Νηπιαγωγείο Γρύλλου 

7 Νηπιαγωγείο Βρίνα 

8 Νηπιαγωγείο Τρυπητής 

9 Νηπιαγωγείο Σκιλλουντίας 

10 Νηπιαγωγείο Σαμικού  

11 Νηπιαγωγείο Γραίκα 

12 Δημοτικό Κρεστένων 

13 Δημοτικό Πλατιάνας 

14 Δημοτικό Καλυβακίων 

15 Δημοτικό Κ.Σαμικού 

16 Δημοτικό Μακρισίων 

17 Δημοτικό Ραχών 

18 Δημοτικό Διασέλλων  

19 Δημοτικό Πλουτοχωρίου 

20 Δημοτικό Καλλικώμου 

21 Δημοτικό Βρίνας 

22 Δημοτικό Γρύλλου 

23 Δημοτικό Τρυπητής 

24 Δημοτικό Σκιλλουντίας 

25 Δημοτικό Γραίκα 

26 Δημοτικό Σαμικού  

27 Ειδικό σχολείο Κρεστένων  

 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση   

1 Γυμνάσιο Κρεστένων Τον Αύγουστο 2007 έγινε μεταβίβαση της ακίνητης  

περιουσίας αυτής στον Δήμο από την Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδος  

2 Λύκειο Κρεστένων  

3 ΤΕΕ Κρεστένων  
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6.6 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ / ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 

Στο σύνολο της έκτασης των 196.400 στρεμμάτων, εντός των ορίων της Δ.Ε. Σκιλλούντος, 

εντοπίζονται οι γενικές χρήσεις γης, όπως η γεωργική γη, τα δάση, οι χορτολιβαδικές εκτάσεις, 

ιδιαίτερες χρήσεις και οικιστική χρήση που εμφανίζονται με τα παρακάτω ποσοστά σύμφωνα με τα 

στοιχεία της ΕΣΥΕ του 2001.  

Παράλληλα, παρακάτω, αντιπαραβάλλονται οι αντίστοιχες χρήσεις με ερμηνεία των δορυφορικών 

εικόνων : 

 γεωργική γη (καλλιέργειες – αγροί) 

 δάση 

 χορτολιβαδικές εκτάσεις/βοσκότοποι,  

 οικιστική χρήση  

 άλλες χρήσεις  

Οι ως άνω εκτατικές χρήσεις γης παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 3.18 που ακολουθεί: 

Πίνακας 6.6α: Κατανομή των χρήσεων γης στον Δήμο Σκιλλούντος 

Χρήσεις γης 
Έκταση 

(χιλιάδες στρεμ.) 
Ποσοστό (%) 

Καλλιεργήσιμες εκτάσεις13                                 136,6 70,20 

Βοσκότοποι 0,0 0,00 

Δάση             53 27,24 

Εκτάσεις με νερά             1,4 0,72 

Εκτάσεις οικισμών                                     2,8 1,44 

Άλλες εκτάσεις              1,1 0,57 

Σύνολο έκτασης Δήμου 194,6 100,00% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Στην έννοια καλλιεργήσιμες εκτάσεις συμπεριλαμβάνονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και οι αγραναπαύσεις. 
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Διάγραμμα 6.6α: Οι χρήσεις γης του Ν. Ηλείας και της Δ.Ε. Σκιλλούντος 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ 2001, ιδία επεξεργασία 

Η βασική παρατήρηση που γίνεται από την απεικόνιση των χρήσεων γης από απογραφή της 

ΕΣΥΕ, παρουσιάζει κάποιες αποκλίσεις από την πραγματικότητα, αφενός γιατί αφορά την 

επικρατούσα κατάσταση κατά το έτος 2000-2001, (δηλαδή 8 χρόνια πριν) και αφετέρου γιατί 

συμπεριλαμβάνεται στα δάση η καμένη δασική έκταση, με αποτέλεσμα το ποσοστό των δασικών 

εκτάσεων να είναι ιδιαίτερα αυξημένο. 

Η μακροχρόνια επίδραση του ανθρώπου στα οικοσυστήματα της περιοχής έχει σαν αποτέλεσμα τη 

ύπαρξη διαφόρων κατηγοριών κάλυψης γης από φυσικές και ανθρωπογενείς δραστηριότητες, που 

ομαδοποιούνται ως ακολούθως βάσει της ανάλυσης του συστήματος Corine14: 

 Περιοχές με συνεχή και διακεκομμένη αστική οικοδόμηση, βιομηχανίες / εμπόριο, 

χώρους εξόρυξης ορυκτών,  

 Αγροτικές περιοχές που διακρίνονται σε αρώσιμη γη (μη – αρδεύσιμη ή μόνιμα 

αρδευόμενη), μόνιμες καλλιέργειες (ελαιώνες, αμπελώνες, οπωροκηπευτικά) και 

ετερογενείς αγροτικές περιοχές (σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, γεωργική γη με 

εκτάσεις φυσικής βλάστησης).  

 Δάση και μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις με σκληρόφυλλη βλάστηση. 

 Παραλίες – αμμόλοφοι – αμμουδιές και ροές υδάτων. 

Η κατανομή των βασικών χρήσεων γης πιστοποιεί το γεωργικό χαρακτήρα της περιοχής. Οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις και οι αγραναπαύσεις καταλαμβάνουν το 62,08% του συνόλου της 

περιοχής. Οι περισσότερες από αυτές τις εκτάσεις και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% βρίσκονται 

 
14 CORINE Land Cover αποτελεί Χαρτογράφηση χρήσεων – καλύψεων γης στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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στην παραλιακή, κεντρική και νότια ζώνη της Δ.Ε., που είναι κατά κύριο λόγο πεδινή (Δ.Δ Σαμικού, 

Καλλικώμου, Μακρισίων, Κρεστένων, Βρίνας) και οι υπόλοιπες κατά μήκος του ποταμού Αλφειού, 

καταλήγοντας στον εύφορο κάμπο της Παππαδούς στα βορειοανατολικά της Δ.Ε. 

Το ποσοστό των καλλιεργούμενων εκτάσεων και των αγραναπαύσεων ανά Δ. Διαμέρισμα 

κυμαίνεται από 40% έως 90% περίπου με μέγιστη τιμή 88,73% στο Δ.Δ. Σαμικού και ελάχιστη τιμή  

42,53% στο Δ.Δ. Τρυπητής. 

Η κτηνοτροφία ασκείται στην περιοχή συμπληρωματικά και το ποσοστό των βοσκοτόπων είναι 

πολύ μικρό 5,6 %, αφού είναι το μισό από αυτό του Νομού και πολύ μικρό σε σχέση με το ποσοστό 

της χώρας.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό βοσκοτόπων της Δ.Ε. Βρίσκεται στα Δ.Δ. Γραίκα, Γρύλου, Πλατιάνας και 

Πλουτοχωρίου τα οποία έχουν το 72,48% των βοσκοτόπων της Δ.Ε.  

Στη Δ.Ε. υπάρχουν δασικές εκτάσεις που καλύπτουν το 24,51% της συνολικής έκτασής της το 

οποίο πλησιάζει το ποσοστό του Νομού (27,86%) αλλά είναι το μισό σχεδόν από το ποσοστό της 

χώρας (43,92%) 

Οι μεγαλύτερες δασικές εκτάσεις βρίσκονται στην νότια και δυτική πλευρά της Δ.Ε. στα Δ. 

Διαμερίσματα Γραίκα, Πλατιάνας, Τρυπητής, Βρίνας και Διασσέλων, κυρίως ως συνέχεια του 

πευκοδάσους της Σμέρνας, και οι υπόλοιπες είναι σχετικά διάσπαρτες με πιο σημαντική αυτή του 

παραλιακού δάσους που ανήκει στο πευκοδάσος της Στροφυλλιάς (Δ.Δ Κάτω Σαμικού) και στην 

περιοχή της Τρυπητής. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό σε δασική κάλυψη έχει το Δ.Δ. Τρυπητής με ποσοστό 55,17% και το 

μικρότερο ποσοστό σχεδόν μηδαμινό έχει το Δ. Διαμέρισμα Ραχών.  

Το επιφανειακό υδατικό δυναμικό της Δ.Ε. είναι σχετικά φτωχό. Το ποσοστό των εκτάσεων που 

καλύπτονται από νερά είναι 1,8% (3.500 στρ.) και αποτελείται κυρίως από τον ποταμό Αλφειό (Δ.Δ. 

Μακρισίων, Καλυβακίων, Φρίξας, Διασσέλων και Τρυπητής) ορισμένους χείμαρρους και εκτάσεις 

στο Κάτω Σαμικό. 

Σχήμα 13: Βιοφυσική κάλυψη γης (πηγή: Corine Land Cover) 
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Από την επιτόπια έρευνα και την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων προέκυψε ότι στον 

εξωαστικό και εξωοικιστικό χώρο της Δ.Ε. 15, καταγράφηκαν χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί στις 

διάφορες περιοχές της και κυρίως στις πεδινές και προσβάσιμες εκτάσεις της.  

Κυρίαρχη χρήση στον εξωοικιστικό χώρο, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα είναι η κατοικία. Η 

δεύτερη χρήση που επικρατεί είναι εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τις καλλιέργειες και τα 

θερμοκήπια, γεγονός φυσιολογικό καθώς η περιοχή κυρίως νότια της εθνικής οδού Πύργου-

Κυπαρισσίας, είναι πεδινή και αρδεύεται, όπως επίσης αγροτικό χαρακτήρα παρουσιάζει και το 

μεγαλύτερο μέρος της Δ.Ε.  

Την εικόνα στην νότια ενότητα του Δήμου δίνει ο παρακάτω πίνακας, τα στοιχεία του οποίου 

απεικονίζονται γραφικά στον σχετικό χάρτη. 

Πίνακας 6.6β: Χρήσεις γης στον εξωοικιστικό χώρο του Δήμου (ισόγεια για τα κτίσματα) 

ΧΡΗΣΗ ΗΑ 

ΕΡΕΙΠΙΟ 8,22 

KATOIKIA 113,83 

ΕΜΠΟΡΙΟ 9,04 

ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 28,44 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0,55 

ΝΑΟΙ 2,90 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 0,20 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 0,14 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ 1,33 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ 9,58 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ 3,48 

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 0,13 

ΧΩΡΟΙ  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 0,47 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ 0,17 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ 34,73 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 51,77 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 36,81 

ΓΙΑΠΙ 3,53 

ΚΛΕΙΣΤΟ - ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΟ 1,65 

 

 

 
15  Από τον εξωαστικό χώρο έχει εξαιρεθεί η περιοχή των οριοθετημένων οικισμών ενώ σε κάποιους οικισμούς όπου δεν 

υπάρχει οριοθέτηση, η έκταση τους έχει συμπεριληφθεί στον εξωαστικό χώρο. 
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Διάγραμμα 6.6β: Κατανομή Χρήσεων Γης στον εξωαστικό χώρο της Δ.Ε. Σκιλλούντος 

 

6.7 - ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 

Σε σχέση με τις συγκρούσεις χρήσεων γης, σημαντικό πρόβλημα με τις χρήσεις γης στον Δήμο 

δημιουργείται από την εντεινόμενη σύγκρουση μεταξύ της γεωργικής γη και της κτηνοτροφικής 

δραστηριότητας και της περιορισμένης μεν αλλά με τάσεις ανάπτυξης εκτός σχεδίου δόμησης που 

τείνουν να χωροθετούνται όλο και συχνότερα στον αρδευόμενο αγροτικό χώρο.  

Οι γεωργικές περιοχές στο νότιο κυρίως τμήμα του Δήμου, εντάσσονται σε προστατευόμενες ζώνες 

της αγροτικής γης και στην πλειονότητά τους αρδεύονται από επίγεια δίκτυα που έχουν 

δημιουργηθεί στην περιοχή στο παρελθόν.  
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Μονάδες κτηνοτροφικής δραστηριότητας που χωροθετούνται ανεξέλεγκτα στο Δήμο αποτελούν 

επίσης αντικρουόμενη χρήση γης, καθώς δεν ελέγχεται η μόλυνση και ρύπανση που προκαλούν 

και τα υπόλοιπα προβλήματα σε σχέση με τις γύρω δραστηριότητες. 

Αν και οι μεταποιητικές δραστηριότητες κι άλλες ρυπογόνες δραστηριότητες δεν παρουσιάζουν 

συγκέντρωση σε κάποια περιοχή του Δήμου, συχνά και λόγω της έλλειψης δικτύου απόθεσης 

αποβλήτων, οικιακών και βιομηχανικών παρατηρείται η επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα και 

των διαφόρων ρεμάτων κι αρδευτικών καναλιών που διασχίζουν εγκάρσια την περιοχή αυτή.  

Η λειτουργία της χωματερής στη θέση Βαρκαριές, λειτουργεί ως χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης των 

απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), επιβαρύνει περιβαλλοντικά την ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, το 

πρόβλημα αναμένεται να λυθεί με την λειτουργία του νέου ΧΥΤΑ στον Νομό Ηλείας ταυτόχρονα με 

την αποκατάσταση του εν λόγω ΧΑΔΑ και ακόμα ενός ανενεργού που υπάρχει στην περιοχή. Στην 

θέση Παπαλέξη βρίσκεται η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων η οποία βρίσκεται σε λειτουργία και 

παρόλο που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον δημιουργεί αισθητική ρύπανση και δυσοσμία.  

Σε κάποιους από του οικισμούς του Δήμου τα νεκροταφεία βρίσκονται εντός ή πολύ κοντά στον 

οικιστικό ιστό και θα πρέπει να διερευνηθεί σε επόμενο στάδιο η μεταφορά τους εκτός των 

οριοθετημένων οικισμών (πάντοτε όμως σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο π.χ. ΖΟΕ), 

ωστόσο, επιτακτική φαίνεται να είναι η ανάγκη της μεταφοράς των Νεκροταφείων Κρεστένων και 

Μακρισίων εκτός οικισμών. 

Οι διάφορες χρήσεις που είναι χωροθετημένες στην παράκτια ζώνη, από κάποιες ελάχιστες 

αυθαίρετες κατοικίες, κτηνοτροφικές μονάδες αλλά και η αναψυχή που σημειώνεται στο τέλος του 

τμήματος του άξονα Κάτω Σαμικό – Παραλία, πρέπει να εξεταστούν ως προς τον βαθμό που 

μπορεί να διαταράσσουν τα προστατευόμενα οικοσυστήματα της περιοχής. 

Αντικρουόμενη φαίνεται να είναι και η δραστηριότητα της ελεύθερης βοσκής στις καμένες εκτάσεις 

και τις εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας με κίνδυνο την αποψίλωση τους. 

6.8 - ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η Δ.Ε. Σκιλλούντος οργανώνεται διοικητικά σε 16 Τοπικά Διαμερίσματα, βάσει της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας και οικιστικά αναπτύσσεται σε 31 οικισμούς, με πρωτεύουσα τα Κρέστενα16 

και πληθυσμό έτους 2001 15.931 κατοίκους.  

Από τους οικισμούς που απογράφει η ΕΣΥΕ, 6 έχουν σχέδιο πόλης 13 είναι οριοθετημένοι ως 

προϋφιστάμενοι του 1923, 10 έχουν μετεγκατασταθεί σε νέους οικισμούς μετά το σεισμό του 1965 

(από αυτούς 4 έχουν οριοθέτηση ενώ άλλοι 6 όχι), και υπάρχουν άλλοι 6 μη οριοθετημένοι ενεργοί 

οικισμοί.17 Συνολικά 12 οικισμοί δεν είναι οριοθετημένοι. 

Από τους οικισμούς της Δ.Ε. μεγαλύτερος είναι τα Κρέστενα, και ακολουθούν τα Μακρίσια με 1.965 

κατοίκους και το Καλλίκωμο με πληθυσμό 1.213 κατοίκους.  

 
16  Τα Κρέστενα είναι οικισμός με οικιστική συνέχεια με τους προ του 1923 οριοθετημένους οικισμούς Πόρου και 

Μοσχούλας. Ως έδρα του Δήμου θεωρείται το οικιστικό σύνολο των 3 οικισμών Κρεστένων, Πόρου και Μοσχούλας, του 

οποίου ο πληθυσμός αποτελεί άθροισμα των επιμέρους πληθυσμών της ΕΣΥΕ για το 2001. 

17  Για αυτούς τους 6 βλ. Κεφ.4.1 δεν έχουν δοθεί στον μελετητή από τους διάφορους φορείς, κατόπιν αιτήσεων, 

οριοθετήσεις των οικισμών. 
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Στο σύνολο της Δ.Ε., βάσει της απογραφής της ΕΣΥΕ του 2001 υπάρχουν 3 οικισμοί, 

συμπεριλαμβανομένων των Κρεστένων, με πληθυσμό άνω των 1.000 κατοίκων και θεωρούνται 

ιδιαίτερα δυναμικοί, ενώ 7 έχουν πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων και είναι επίσης δυναμικοί. 

Κάποιοι από τους προαναφερθέντες οικισμούς αποτελούν πρώην έδρες των παλαιών Κοινοτήτων, 

και οι υπόλοιποι είναι οικισμοί που έχουν κριθεί κατολισθαίνοντες και έχουν μεταφερθεί σε νέους 

οικιστικούς υποδοχείς, είτε μικροί οικισμοί αγροτικού χαρακτήρα.  

Πρόκειται για οικιστικούς υποδοχείς Α’ κατοικίας κυρίως αγροτικού χαρακτήρα, που βρίσκονται 

διάσπαρτοι σε όλη σχεδόν την έκταση της Δ.Ε. εκτός από τα Κρέστενα που έχουν περισσότερο 

αστικό χαρακτήρα συγκεντρώνοντας σχεδόν το σύνολο των διοικητικών και εμπορικών 

δραστηριοτήτων. Από τους οριοθετημένους οικισμούς παραθεριστικό χαρακτήρα έχει σε μικρό 

βαθμό το Κάτω Σαμικό. 

Πίνακας 6.8: Εκτάσεις εντός εγκεκριμένων ορίων και εντός εγκεκριμένου ΓΠΣ 

Α/Α 
τ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΚΤΑΣΗ οικιστικών 

υποδοχέων ανά ΤΔ (Ηα) 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (κάτοικοι) 

1 Δ.Δ. Κρεστένων  0,17 5.783 

2 Δ.Δ. Βρίνας 0,03 741 

3 Δ.Δ. Γραίκα 0,02 406 

4 Δ.Δ. Γρύλλου 0 450 

5 Δ.Δ. Διασέλλων 0,02 680 

6 Δ.Δ. Καλλικώμου 0,05 1.318 

7 Δ.Δ. Καλυβακίων 0,01 519 

8 Δ.Δ. Κάτω Σαμικού 0,07 531 

9 Δ.Δ. Μακρισίων 0,16 1.965 

10 Δ.Δ. Πλατιάνας  0,03 603 

11 Δ.Δ. Πλουτοχωρίου  0,02 347 

12 Δ.Δ. Ραχών  0,05 361 

13 Δ.Δ. Σαμικού  0,07 563 

14 Δ.Δ. Σκιλλουντίας  0,03 550 

15 Δ.Δ. Τρυπητής 0 591 

16 Δ.Δ. Φρίξας 0,03 523 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε 2001 (πραγματικός πληθυσμός) 

Σε γενικές γραμμές, η οικιστική ανάπτυξη της Δ.Ε. εμφανίζεται σχετικά συμπαγής με την έννοια ότι 

εντοπίζεται σχεδόν αποκλειστικά εντός των εγκεκριμένων ορίων των οικισμών και των ορίων του 

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κρεστένων. Στην περιοχή της παραλίας η δόμηση δεν επιτρέπεται 

βάσει των όρων δόμησης και των επιτρεπόμενων χρήσεων που ορίζονται από το διάταγμα της 

ΖΟΕ και για τον λόγο αυτό δεν έχει οικοδομηθεί. Σε επόμενο κεφάλαιο της μελέτης αναλύεται η 

υφιστάμενη κατάσταση για κάθε έναν από τους οικισμούς ξεχωριστά, ο ρόλος τους σε επίπεδο 

Δήμου, οι τεχνικές τους υποδομές αλλά και η δόμηση και η πυκνότητα του οικιστικού τους χώρου. 

Οι οριοθετημένοι οικισμοί του Δ. Σκιλλούντος 
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Χάρτης 6.8: Οι οριοθετημένοι οικισμοί του Δ. Σκιλλούντος ( με κίτρινο χρώμα) 

 

Πηγή:Ιδία επεξεργασία 
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6.8.1 -  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΠΣ 

ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 

Στο πλαίσιο της μελέτης του ΓΠΣ Δήμου Σκιλλούντος, διερευνήθηκε η ανάγκη αναθεώρησης των 

όρων δόμησης, των χρήσεων γης των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών που έχουν 

θεσμοθετηθεί από το υπάρχον εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Κρεστένων (ΦΕΚ 

777/Δ/14-8-1987) και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 322/Δ/ 1994, όσον αφορά επιτρεπόμενες 

σημειακές χρήσεις γης.  

Για να σχηματισθεί μία πλήρης εικόνα, ώστε να διαπιστωθεί εάν η υπάρχουσα δομή της πόλης 

εξυπηρετείται από το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό και εάν πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις, 

ώστε να οργανωθεί και να αναπτυχθεί στον βέλτιστο βαθμό η πόλη, έγινε έλεγχος του βαθμού 

υλοποίησης των θεσμοθετημένων χρήσεων γης, του συντελεστή δόμησης (σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο), έλεγχος υφιστάμενης δόμησης και έλεγχος υπαρχουσών 

πυκνοτήτων στην πόλη των Κρεστένων.  

Υπογραμμίζεται ότι, ο έλεγχος δόμησης και συντελεστών δόμησης θα ήταν πληρέστερος στην 

περίπτωση που υπήρχαν και οι οριζόμενοι από το ρυμοτομικό σχέδιο συντελεστές δόμησης, που 

είναι άλλωστε και αυτοί που υλοποιούνται στο εντός του προ του 1923 τμήμα του οικισμού. 

Παρόλα αυτά, η δόμηση σε αυτήν την έκταση του οικισμού γίνεται βάσει του Βασιλικού 

Διατάγματος της 1.9.1969 (ΦΕΚ 164/Δ), το οποίο ορίζει ελάχιστο πρόσωπο, ελάχιστο βάθος και 

ελάχιστο εμβαδό οικοπέδων ως προς την αρτιότητα και ως προς την δόμηση μέγιστο ποσοστό 

κάλυψης και μέγιστο ύψος κτιρίων, γεγονός που καθιστά αδύνατη την σύγκριση.  

Τα τελευταία χρόνια, έχει κατατεθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ Πολεοδομική Μελέτη, που αφορά την 

αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού και την πολεοδόμηση σχεδόν ολόκληρου του εντός 

ορίου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, παρόλα αυτά η μελέτη δεν έχει εγκριθεί και βρίσκεται σε 

εκκρεμότητα εδώ και αρκετά έτη. 

Τέλος, με βάση το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Κρεστένων η πόλη είναι 

οργανωμένη σε μία Πολεοδομική Ενότητα, γεγονός που δικαιολογείται απόλυτα από το μικρό 

μέγεθος της πόλης και τις εξυπηρετήσεις που αναπτύσσονται σε αυτήν. Έτσι, από την απογραφή 

της ομάδας μελέτης και την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης δεν προκύπτει η ανάγκη για την 

οργάνωση της πόλης σε περισσότερες από μία πολεοδομικές ενότητες. 

6.8.1.1 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ  

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. που λειτουργεί ως κατεύθυνση παρά το γεγονός ότι αποτελεί 

θεσμικό καθεστώς, προβλέπονται οι παρακάτω χρήσεις γης στην πόλη των Κρεστένων για τον 

αστικό χώρο:  

 Κατοικία 

 Πολεοδομικό Κέντρο 

 Χονδρεμπόριο 

 Βιοτεχνία 

Αναφορικά με τις χρήσεις αυτές ως επιτρεπόμενες και επομένως ελέγχοντας την ανάπτυξή τους οι 

παρατηρήσεις της μελέτης του νέου ΓΠΣ του Δήμου επικεντρώνονται στα εξής:  
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Για το Κέντρο Πόλης των Κρεστένων:   

Πρόκειται για μία περιοχή η οποία κατά κύριο λόγο συμπεριλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα τα 

οποία έχουν πρόσωπο στον άξονα που διασχίζει κεντρικά την πόλη – Οδός Ξενοφώντος.  

Στην προκειμένη περίπτωση είναι μόνο η κεντρικότητα που το προσδιορίζει και στο επίπεδο 

δομής της πόλης η συγκέντρωση των χρήσεων εμπορίου και αναψυχής και όχι οι ιδιαίτερες 

χρήσεις ή λειτουργίες που θεσμικά ενέχει το Πολεοδομικό Κέντρο. 

Σε συνέχεια με τα παραπάνω, οι χρήσεις που αναπτύσσονται στο κέντρο της πόλης των 

Κρεστένων, είναι κατά κύριο λόγο χρήσεις που περιέχονται ουσιαστικά στο περιεχόμενο χρήσεων 

γενικής κατοικίας σύμφωνα με το Π.Δ. χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987) όπως παροχή υπηρεσιών, 

εμπόριο και αναψυχή.  

Σε πολύ μικρή συχνότητα εμφανίζεται η χρήση των υπεραγορών, πολυκαταστημάτων και 

εμπορικών εκθέσεων, η οποία χωροθετείται κατά κύριο λόγο εκτός της πόλης των Κρεστένων και 

κατά μήκος της κεντρικής οδικής αρτηρίας (επαρχιακή οδός Κρεστένων – Ανδρίτσαινας).  

Για τη ζώνη βιοτεχνίας: 

Χωροθετείται νότια του οικισμού εντός της περιοχής του υπό αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου. 

Στην περιοχή δεν έχει αναπτυχθεί η βιοτεχνία, αλλά κάποιες υποτυπώδεις χρήσεις αποθήκευσης.   

Για τη ζώνη χονδρεμπορίου: 

Χωροθετείται βόρεια του οικισμού εντός της περιοχής του υπό αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου. 

Στην περιοχή υπάρχει μεμονωμένα μία εγκατάσταση χονδρεμπορίου και χρήσης κατοικίας.   

6.8.1.2 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

Α. Συντελεστής Δόμησης σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. 

Πίνακας 6.8.1.2α: Απόδοση Μέσου ΣΔ σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ (σε Ηα) 

Σύμφωνα με το θεσμοθετημένο Γ.Π.Σ. της πόλης των Κρεστένων και σε έκταση σύμφωνη με την 

πρόσφατη μέτρηση, η γενική εικόνα του θεσμοθετημένου επίσης μικτού Σ.Δ., ως και η απόδοση 

της εκμετάλλευσής του εμφανίζεται στον παραπάνω Πίνακα. Με βάση τον Πίνακα για τον οικιστικό 

ιστό και για το εντός εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου τμήμα, προκύπτει μέγεθος μικτού 

Σ.Δ. της τάξης του 0,90 με μέγιστη απόδοση εκμετάλλευσης 78,83 Ηα. 

Β. Υλοποιημένος Συντελεστής Δόμησης 

Ο υλοποιημένος Συντελεστής Δόμησης (Σ.Δ.), δηλαδή ο Συντελεστής της πραγματοποιημένης 

δόμησης στην παρούσα μελέτη όπως είναι φυσικό υπολογίζεται επί της καθαρής έκτασης δόμησης. 

Την έκταση του οικιστικού ιστού απαλλαγμένης από την έκταση του οδικού δικτύου και την 

αντίστοιχη έκταση των υφιστάμενων ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων.  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ σε 

Ηα 
Μ. Σ.Δ. (Γ.Π.Σ.) ΑΠΟΔΟΣΗ Μ. Σ.Δ. 

 1 2 3 = 1Χ 2 

1 87,59 0,9 78,83 
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Η πραγματοποιούμενη δόμηση ανέρχεται σε 13,13 Ηα, διαμορφώνοντας μέσο υλοποιημένο Σ.Δ. = 

0,38, ενώ το υπόλοιπο μέγεθος δόμησης (μέσου μη υλοποιημένου Σ.Δ. = 0,51) ανέρχεται σε 

17,884 Ηα. 

Τα παραπάνω εμφανίζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 6.8.1.2β: Έλεγχος υλοποίησης Μέσου Μικτού θεσμοθετημένου ΣΔ (σε Ηα) 

6.8.1.3 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 

Στον παρακάτω πίνακα αποδίδονται οι πυκνότητες στον οικισμό των Κρεστένων. Η μικτή αφορά το 

ολόκληρο το εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου τμήμα και η καθαρή το πολεοδομημένο 

(συμπεριλαμβάνεται και το υπό έγκριση) τμήμα και ειδικά την έκταση των οικοδομικών τετραγώνων 

εντός αυτού. 

Πίνακας 6.8.1.2γ: Πυκνότητα (σε Ηα) 

Από τον παραπάνω Πίνακα παρατηρείται ότι η καθαρή πυκνότητα, είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με 

την μικτή. Το αποτέλεσμα, είναι πλασματικό, εφόσον ο οικισμός δεν έχει πολεοδομηθεί στο σύνολό 

του, έτσι παρατηρείται το εσωτερικό του οικισμού (συνεκτικό τμήμα), να είναι πυκνοκατοικημένο, 

ενώ περιφερειακά του συνεκτικού οι πυκνότητες κατοίκησης είναι αισθητά μικρότερες. 

6.9 - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

6.9.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

6.9.1.1 - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Η περιοχή του Δήμου Σκιλλούντος ταυτίζεται με την επικρατεια της αρχαίας Τριφυλίας και βρίσκεται 

νότια και ανατολικά του Αλφειού ποταμού, μέχρι την ορεινή περιοχή της Φιγαλείας. Σημαντικές 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΕΚΤΑΣΗ 

ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ 

Σ.Δ. 

ΚΑΘΑΡΗ ΕΚΤΑΣΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΔΟΜΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΔΟΜΗΣΗΣ 

 1 2 3 = (1 Χ 2) 4 5 = (3 – 4) 

1 34,46 34,46 Χ 0,9 31,014 13,13 17,884 

ΣΥΝΟΛΟ 34,46 
3 ÷ 1 

Μ = 0,9 
 13,13 17,884 

 
4 ÷ 1 

Μ = 0,38 

5 ÷ 1 

Μ = 0,51 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 

ΓΠΣ (Ηα) 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

ΜΙΚΤΗ (κατ./Ηα) 

ΕΚΤΑΣΗ 

ΚΑΘΑΡΗ (Ηα) 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 

(κατ./Ηα) 

 1 2 3 4 

1 87,59 56,25 34,46 142,97 

ΣΥΝΟΛΟ 87,59 56,25 34,46 142,97 
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πόλεις που υπήρξαν στο Δήμο κατά την Αρχαιότητα  ήταν η Μάκιστος, η Φρίξα, το Έπειον, 

(Ήπειον) κ.ά.  

Οι Τριφύλιοι όπως και οι Πισάτες υπήρξαν υποτελείς και κατά παράδοση εχθροί των Ηλείων. Κατά 

τον Παυσανία, η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων αποτέλεσε αιτία εχθροπραξιών μεταξύ 

Ηλείων, Πισατών και Αρκάδων. Τον 6ο αι. π.Χ., στη διάρκεια πολέμου μεταξύ Ηλείων και Πισατών, 

αποστάτησαν και οι Μακίστιοι. Οι Ηλείοι, μετά την επικράτησή τους, εκτός από την Πίσα 

κατέστρεψαν και τη Μάκιστο και τις άλλες σύμμαχές της πόλεις, το Δυσπόντιο και τον Σκιλλούντα.  

Η Τριφυλία καταλήφθηκε από τους Ηλείους επί των ημερών του Ηροδότου, μετά τους περσικούς 

πολέμους, ενώ λίγες τριφυλιακές πόλεις (μεταξύ των οποίων και η Μάκιστος) πριν από τους 

Περσικούς πολέμους. 

Μετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, η Σπάρτη οργάνωσε εκστρατείες εναντίον των 

Ηλείων (400-398 π.Χ.), κατά τις οποίες οι υποτελείς σε αυτούς πόλεις της Τριφυλίας και της 

Πισάτιδος – ανάμεσά τους η Μάκιστος και το Λέπρεο- επαναστάτησαν. Οι πολεμικές επιχειρήσεις 

κατέληξαν σε ήττα των Ηλείων που αναγκάστηκαν να δεχτούν την ανεξαρτησία των γύρω πόλεων.    

Κατά τον Κορινθιακό πόλεμο (395-387 π.Χ.) οι Τριφύλιοι μαζί με τους Ηλείους, τους Ακρώρειους 

και του Λασιώνειους συμμάχησαν μαζί με τους Λακεδαιμόνιους εναντίον των Θηβαίων. Την εποχή 

της ανεξαρτησίας των τριφυλιακών πόλεων (400-367 π.Χ.) ιδρύθηκε το κοινό των Τριφυλίων. 

Το 368 π.Χ. αναγνωρίζονταν τα κυριαρχικά δικαιώματα των Τριφυλίων και η ανεξαρτησία τους από 

τους Ηλείους. Οι πρώτοι, για να μην υποταχθούν από τους Ηλείους ζήτησαν να καταταχθούν στην 

Αρκαδική ομοσπονδία, ως όντες αρκαδικής καταγωγής, και απόγονοι του Τριφύλου, γιού του 

Αρκάδος. 

Κατά το Συμμαχικό πόλεμο (220-217 π.Χ.), οι Ηλείοι κατέλαβαν πάλι με την βοήθεια των Αιτωλών 

την Τριφυλία, ώστε μέσω αυτής να διέλθει ο Δωρίμαχος στη Φιγάλεια. 

Με την πόλη του Σαμικού και το οχυρό του συνδέονται τα γεγονότα τα σχετικά με την εκστρατεία 

του Φιλίππου. 

Λόγω της γενικής ευφορίας του εδάφους της Ηλείας οι αρχαίοι Ηλείοι συμμετείχαν σε ελάχιστες 

μεταναστεύσεις και αποικισμούς. Μόνον η Ερέτρια φαίνεται ότι αποικίστηκε από την Μάκιστο της 

Τριφυλίας.  

Το όνομα Μάκιστος κατά τους λεξικογράφους είναι κύριο όνομα προσώπου και όνομα πόλης της 

Τριφυλίας. Ο Στέφανος Βυζάντιος (λ. Μάκιστος) μαρτυρεί ότι η ονομασία της πόλης προήλθε από 

το όνομα του οικιστή της που ονομαζόταν Μάκιστος. Ο Μάκιστος πιθανόν να ταυτίζεται με ένα άλλο 

μυθικό πρόσωπο, τον Μηκιστέα. Ο Στράβων παραδίδει και το όνομα Πλατανιστούς ως ονομασία 

της πόλης. Μακιστία λεγόταν και περιοχή της Τριφυλίας, προφανώς από το όνομα του όρους 

Μακίστου. Η περιοχή και η ομώνυμη πόλη είχαν ερημωθεί στους ελληνιστικούς χρόνους. Άλλες 

πόλεις πλην της Μακίστου που ανήκαν στην τριφυλιακή Μακιστία ήταν το Επιτάλιον18, η Αμφιγένεια 

και το Ήπειον, το οποίο βρισκόταν μεταξύ Ηραίας και Μακίστου. 

 
18  Σήμερα βρίσκεται στον Δήμο  Αρχαίας Ολυμπίας 
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Το όνομα «Μάκιστος», ως υπερθετικό του μακρός, είναι πιθανό να σημαίνει το μέγεθος της 

πόλης19.  

Κατά τον Ηρόδοτο, η Μάκιστος ιδρύθηκε από τους Μινύες, οι οποίοι ορμώμενοι από την Λακωνική 

εισέβαλαν στη χώρα των Καυκώνων (αρχαία Τριφυλία). Τότε κτίστηκαν οι πόλεις Λέπρεον, 

Μάκιστος, Φρίξα, Πύργος, Έπιον και Νούδιον. Το όνομα Τριφύλιοι οφείλεται στα τρία φύλα, των 

Μινύων, των Πυλίων και των Επειών. Οι Επειοί (φερτοί) προέρχονται από τη συγχώνευση αφενός 

Λελέγων (από τα νησιά) και αφετέρου Ελλήνων από τη Θράκη και την Ηλεία (Αιτωλο-Ηλείοι). Το 

αρχαιότερο όνομα των Ηλείων είναι Επειοί. Με το όνομα αυτό, που διατηρήθηκε στην τριφυλιακή 

πόλη Έπιον, αναφέρονται στην Ιλιάδα. 

Οι Μακίστιοι είχαν το προνόμιο να φροντίζουν το ιερό του Σαμίου Ποσειδώνος κοντά στο Σαμικό 

και να προκηρύσσουν τη γιορτή και την εκεχειρία που ονόμαζαν Σάμιον. Κατά τον Στράβωνα, το 

ιερό της Αθηνάς Μακίστου ήταν το σημαντικότερο της περιοχής, τόπος στον οποίο συνέρχονταν 

όλες οι τριφυλιακές πόλεις.  

Οι Ρωμαίοι στις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ. αναμειγνύονταν στα ελληνικά θέματα κατορθώνοντας 

σταδιακά να υποτάξουν ολόκληρη την Ελληνική φυλή. Συμμαχώντας με τους Αχαιούς το 191 π.Χ. 

παρέδωσαν τους Μεσσήνιους και τους Ηλείους στην Αχαϊκή συμπολιτεία, και από τότε αυτή 

περιέλαβε όλην την Πελοπόννησο. Οι Ηλείοι έκοβαν νομίσματα με την επιγραφή Αχαιών Ηλεία. 

Η Τριφυλία είχε προστεθεί ως ομόσπονδος χώρα της Αχαϊκής συμπολιτείας και αναγνωρίστηκε ως 

αυτόνομος πόλη από τους Ρωμαίους. Φαίνεται όμως ότι αυτή η αυτόνομη χώρα της Τριφυλίας 

οριζόταν μεταξύ του Σαμικού και της Νέδας, διότι ο Σκύλλαξ παραδίδει έκταση μόνον 100 σταδίων 

(περίπου 19 χιλιομέτρων ) για την παραλία που αντιστοιχούσε. Η βόρεια του Σαμικού Τριφυλία, 

όπου ήταν και η παλαιά Μακιστία ακολούθησε την τύχη της Ηλείας, αλλά στη συνέχεια 

προσκολλήθηκε στην Τριφυλία. 

Επί του αυτοκράτορα Αυγούστου (31 π.Χ. – 14 μ.Χ.) και με την ειρήνη που επετεύχθη, η Ηλεία 

επέτυχε την αυτονομία της ενώ στα χρόνια του αυτοκράτορα Νέρωνα (64-75 μ.Χ.) η Ηλεία 

ανακυρήχθηκε ελεύθερη επαρχία. 

Από τον 8ο αιώνα αυξήθηκε στην Πελοπόννησο η μεταξουργία και αποκαλούνταν όλη η 

Πελοπόννησος Μορέας, ενώ στην αρχή αποκαλούνταν Μορέας μόνον η Ηλεία. 

Από τη βυζαντινή περίοδο χρονολογείται ο ναός στην θέση Κόκκινη Εκκλησιά (βλ. πιο κάτω). 

Το βιβλίο της Κογκέστας20, χρησιμοποιεί την λέξη Μορέας μόνο για την Ηλεία, και κατόπιν το όνομα 

επεκτάθηκε σε όλην τη χερσόνησο.  

Κατά τη Φράγκικη περίοδο η μεγαλύτερη πόλη της Ηλείας ήταν η Ανδραβίδα. Στα οκτώ φέουδα 

που διεμοίρασε ο Βιλλεαρδουίνος αλλά και σε ονόματα μικρών συνοικισμών αναφέρεται η 

Κρέστενα. Τότε, το πρώτο μισό του 13ου αιώνα, ιδρύθηκε η μονή της Ίσοβας και ανεγέρθηκε ο 

μεγαλοπρεπής λατινικός ναός της Παναγίας. Για την ανοικοδόμησή του απασχολήθηκαν σε 

μεγάλους αριθμούς Φράγκοι μοναχοί ως τεχνίτες και λιθοξόοι. Το έτος 1263 ο Μιχ. Καντακουζηνός 

 
19  Ομόρριζα αρχαία τοπωνύμια και ονόματα είναι αρκετά συνήθη (Μακυνία, πόλη των δυτικών Λοκρών• Μάκεστος, 

ποταμός στη Μικρά Ασία• όρος στην Εύβοια και άλλο στη Λέσβο). Από την ίδια ρίζα μακ- ετυμολογούνται και τα 

ονόματα Μακετία και Μακεδονία και οι λέξεις μακεδνός, μηκεδανός. 

20 livre de la Conqueste, δηλαδή της φραγκικής κατάκτησης. 
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και ο Μιχ. Παλαιολόγος (αδελφός του αυτοκράτορα) εβάδισαν από τον Μυστρά κατά της Ηλείας και 

έκαυσαν την μονή της Ίσοβας. 

Οι βασικές πόλεις που ήκμασαν κατά την αρχαιότητα και ανήκουν στον σημερινό Καποδιστριακό 

Δήμο Σκιλλούντος είναι η Σκιλλουντία, η Φρίξα το Σαμικό και το Αίπυ. 

6.9.1.2 - ΑΡΧΑΙΑ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ  

Η πόλη της Αρχαίας Σκιλλουντίας βρισκόταν περί τα είκοσι στάδια νοτίως της Ολυμπίας, κτισμένη 

πλησίον του δρόμου από Ολυμπία προς Σπάρτη. 

Ο Σκιλλουντία ή Σκιλλούς αναφέρεται κατά πρώτον στην ιστορία το 572 π.χ., όταν οι Σκιλλούντιοι 

βοήθησαν τον Πύρρο, τον βασιλιά της Πίσσας, στον πόλεμο κατά των Ηλείων. Μετά την ήττα του 

Πύρρου οι Ηλείοι κατέστρεψαν την Πίσσα και τον Σκιλλούντα. Η πόλη παρέμενε ερειπωμένη μέχρι 

το 392 π.χ., όταν οι Λακεδαιμόνιοι, οι οποίοι στο μεταξύ είχαν αναγκάσει τους Ηλείους να 

παραιτηθούν από την κυριαρχία τους στις εξαρτημένες από αυτούς πόλεις, κατοίκησαν και πάλι τον 

Σκιλλούντα και δώρισαν μάλιστα μεγάλο μέρος της περιοχής του στον ονομαστό Αθηναίο 

συγγραφέα Ξενοφώντα, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή αυτή από το 398 π.χ. 

Ο Ξενοφώντας παρέμεινε στον Σκιλλούντα όπου συνέγραψε το μεγαλύτερο μέρος από τα 

απομνημονεύματά του. Τα έργα του «Κύρου Ανάβασις», «Κυνηγετικός», κ.λπ. γράφτηκαν σε αυτή 

την περιοχή ενώ παράλληλα ίδρυσε πλησίον του ποταμού Σελινούντα, το Ναό της Εφεσίας 

Αρτέμιδος, σε εκτέλεση ευχής που είχε κάνει κατά την κάθοδο των Μυρίων από την εκστρατεία 

στην Ασία. Ο Ναός αυτός υπήρχε ακόμη και επί των ημερών του Παυσανία (2ος αιώνας μ.χ.). 

Τα ερείπια του Αρχαίου Σκιλλούντος ήλθαν στο φως το 1938, κοντά στο χωριό Σκιλλουντία. Το 

1953 αποκαλύφθηκαν με ανασκαφές και τα λείψανα ναού ο οποίος, κατά πάσα πιθανότητα, είναι ο 

Ναός της Εφεσίας Αρτέμιδος που είχε ανεγερθεί από τον Ξενοφώντα. 

Μετά τις ανασκαφές βρέθηκε Δωρικός ναός του 4ου αιώνα π.Χ. και κτίρια αρχαϊκής έως και 

ρωμαϊκής εποχής. Στο νοτιοανατολικό άκρο έχουμε ίχνη Υστεροκλασσικού οικισμού και γύρω από 

το ναό Μεσοελληνικά και Υστεροελληνικά όστρακα. Επίσης βρέθηκε υστεροκλασσικό νεκροταφείο 

με πολλά ευρήματα που ανήκουν σε μια εποχή  από το 1900-1100 π.Χ. 

Στην περιοχή λειτουργεί ξενώνας 22 κλινών. 

6.9.1.3 - ΑΡΧΑΙΑ ΦΡΙΞΑ 

Αρχαία πόλη της Τριφυλλίας, περιλαμβανόμενη στην αρχαία Πισάτιδα επί λόφου, στην αριστερή 

όχθη του Αλφειού ποταμού, κατά τον Παυσανία21. 

Η πόλη κατά μεν το Ηρόδοτο, από τον οποίο αποκαλείται Φριξαί, κτίστηκε υπό των Μινύων, οι 

οποίοι εκδίωξαν τους Παρωρεήτες ή Καύκωνες, κατά δε τα υπό του Παυσανία αναφερόμενα ο 

κατακείμενος σε ερείπια, κατά την εποχή του ναός της πόλεως, αφιερωμένος στην Κυδωνία Αθηνά 

του οποίου εσώζετο τότε μόνο βωμός κτίστηκε από τον Κλυμένη, απόγονο του Ιδαίου Ηρακλή, ο 

οποίος έφθασε εκεί από την Κρητική Κυδωνία και τον Ιορδάνη ποταμό και γι’ αυτό η πόλη 

ονομαζόταν και Φαιστός. 

 
21 Ηλειακά 6,21-6 
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Την Φρίξα αναφέρει και ο Ξενοφών22 ως πόλη της Τριφυλλίας εκχωρηθείσα στους Λακεδαιμονίους, 

κατά τον πόλεμό τους με τους Ηλείους από του προστάτη του Δήμου των Ηλείων Θρασύδαιο. Τα 

ερείπια της αρχαίας πόλης βρίσκονται στο βουνό στη θέση Παλαιοφάναρο. 

6.9.1.4 - ΣΑΜΙΚΟ 

Αρχαία πόλη της Τριφυλίας, κείμενη επί του όρους Λαπίθα. Κατά τους Μυκηναϊκούς χρόνους 

ονομαζόταν Σάμος. Στη θέση «Κλειδί» σώζονται τα ερείπια πολυγωνικού τείχους. όπως 

περιγράφεται παρακάτω. Η πόλη ήταν αυτόνομη και κατελήφθη υπό των Ηλείων δύο φορές το 480 

και το 245 π.χ. Το  219 π.χ. κατελήφθη από το βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Ε΄. 

Πλησίον της πόλεως υπήρχε άλσος με αγριελιές μέσα στο οποίο βρισκόταν το περίφημο ιερό του 

Σαμίου Ποσειδώνος, όπου συνερχόταν η Αμφικτιονία των έξι πόλεων των Μινύων της Τριφυλίας. 

Το Σαμικό κατά την εποχή του Στράβωνος είχε ήδη καταστραφεί και σώζονταν μόνο τα ερείπια της 

πόλεως. Σήμερα οι δύο οικισμοί Σαμικό και Κάτω Σαμικό βρίσκονται σε άλλη θέση από τα ερείπια 

της Αρχαίας πόλης. 

6.9.1.5 - ΥΠΑΝΑ 

Αρχαία πόλη της Τριφυλίας, ή οποία τοποθετείται μάλλον πλησίον της σημερινής Βρίνας. Το 217 

π.χ. τα Υπανα εσώζοντο ως αυτοτελής πόλη και προσχώρησαν στο βασιλιά της Μακεδονίας 

Φίλιππο Ε΄.  

6.9.1.6 - ΤΥΠΑΙΟΝ 

Μικρό και απότομο όρος, στην αριστερή όχθη του Αλφειού, απέναντι από την Πίσσα, πλησίον των 

Μακρισίων. 

Σύμφωνα με την παράδοση από την κορυφή του Τυπαίου έπρεπε να κρημνίζονται οι γυναίκες που 

συνελαμβάνοντο να παρακολουθούν κρυφά ή φανερά τους Ολυμπιακούς αγώνες. 

6.9.1.7 - ΑΙΠΥ  

Ομηρική πόλη, ακρόπολη  της σημερινής Πλατιάνας. Η σειρά των λόφων και κοιλάδων που 

αρχίζουν από τις Αμυγδαλιές (Ζελέχοβα) προς την Αρήνη και φτάνουν στην όχθη του Αλφειού 

(Τρυπητή, Παπαδού, Διάσελλα προς τη Σκιλλουντία και ως τον Τρίτωνα προς την Αλιφείρα 

αποτελούσε την Αιπία περιοχή. Σε αυτή δέσποζε το λαμπρό Αίπιο που ήταν στον μέσον ακριβώς 

μεταξύ της εκβολής του Ανίγρου και της Ηραίας, καλοχτισμένο στην κορφή του βουνού της 

Πλατιάνας. Η Αιπία από την ομηρική εποχή είχε ακμή και πλούσια παραγωγή, βιοτεχνία κι εμπόριο. 

Τα σπουδαία μνημεία της Αιπίας, του θεάτρου του Αιπίου και των Τυμπανέων, τα λαμπρά τείχη, τα 

έξοχα αγγεία, τα χρυσά και αργυρά κοσμήματα βεβαιώνουν τους στίχους του Ομήρου για την 

κατάφυτη με αμπελώνες, ελαιώνες, δενδρώνες, τη γεμάτη αγγειοπλαστικά, υφαντουργικά 

εργαστήρια ποιμενικά υπόστεγα, πολυκατοικημένη Αιπία. 

Στο μεσαίωνα άνθησαν στην Απία πολλά χωριά. Στην κορφή του Αιπίου έστησαν οι βυζαντινοί 

κάστρο. Στην περιοχή αυτή έχουν σωθεί πολλά οικοδομικά λείψανα και τείχη σε ύψωμα πάνω από 

το χωριό Πλατιάνα. 

 
22 Ελληνικά Γ’ 2-30 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Σ.Μ.Π.Ε.: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ (ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ)         228 

6.9.2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το αρχιτεκτονικό περιβάλλον του Δήμου εκπροσωπείται από όλες τις περιόδους, δεδομένου ότι 

βρίσκεται στην αντίπερα όχθη του Αλφειού και την Ολυμπία, και είναι αρκετά σημαντικό. Η 

Μυκηναϊκή περίοδος εκπροσωπείται από τις κατασκευές στην Μυκηναϊκή ακρόπολη της Αρήνης. 

Πρόκειται για ταφική αρχιτεκτονική (τύμβοι), αλλά δεν είναι μεγαλοπρεπής, ούτε σώζεται σε ικανό 

βαθμό.  

Ο κλασικός ελληνικός, δωρικός ναός της Αθηνάς Σκιλλουντίας στο Μάζι συγκρίνεται με τους ναούς 

των αρχών του 5ου αιώνα π.Χ., όπως ο ναός στην Αίγινα, αλλά τα λιγοστά λείψανά του δεν είναι 

επαρκή για να γίνει κατανοητός χωρίς εποπτικό υλικό. Στην κλασική / ελληνιστική εποχή 

χρονολογείται το κάστρο στο Άνω Σαμικό και αποτελεί ωραίο παράδειγμα με τις τοιχοδομίες, τις 

πυλίδες και τις εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες σε ένα αμυντικό έργο της περιόδου (κρήνες, 

δεξαμενές, στοές).  Στην ίδια, κλασική ελληνική εποχή ανήκει η ακρόπολη στην Πλατιάνα, η οποία 

είναι ενδιαφέρουσα για τοπογραφικούς λόγους και λιγότερο για μορφολογικές και αισθητικής αξίας 

λεπτομέρειες. 

Από την μεσοβυζαντινή περίοδο χρονολογούνται τα λουτρά στο Κάτω Σαμικό και η Κόκκινη 

Εκκλησιά στο Μάζι. Δυστυχώς τα λείψανα δεν βοηθούν τον επισκέπτη να συλάβει την εικόνα μιας 

σταυροειδούς εγγεγραμμένης τρουλλαίας εκκλησίας στο τοπίο. 

Το φράγκικο μοναστήρι της Ίσοβας εκπλήσσει με τα στοιχεία γοτθικής, ουσιαστικά 

βορειοευρωπαϊκής, αρχιτεκτονικής σε ένα ερημικό τοπίο της Πελοποννήσου, και από την άποψη 

αυτή είναι ιδιαίτερο. 

Νεοβυζαντινά στοιχεία διαθέτει ο ναός της Κοιμήσεως στα Κρέστενα, που χρονολογείται τον 19ο 

αιώνα. 

Νεώτερο δείγμα αρχιτεκτονικής αποτελεί η Βίλλα Παπαλέξη στην Ανατολική πλευρά της πόλης των 

Κρεστένων. Το αρχιτεκτονικό αριστούργημα του Τσίλλερ κτίστηκε το 1891 σαν κατοικία του Νίκου 

Παπαλέξη βουλευτή Ολυμπίας, (απογόνου του Μωράγιαννη Παπαλέξη) και αντιπροέδρου της 

Βουλής (με το κόμμα του Χ. Τρικούπη). Στη βίλα αυτή φιλοξενήθηκε το 1896 ο Γάλλος πολιτικός 

Κλεμανσώ, Πρωθυπουργός της Γαλλίας, σε περιοδεία του στην περιοχή. 

6.9.2.1 - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΖΩΝΗ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

Βάσει του ΦΕΚ 25-07-1985 ΚΑΙ ΦΕΚ 128/Β/27-2-1992 ορίζεται ζώνη απόλυτης προστασίας Α΄ 

όπου επιτρέπονται καλλιέργειες, ανέγερση κεραμοσκεπών αγροτικών αποθηκών, ανωτάτου 

εμβαδού 8 τ.μ., ύψους 3.5 μ. ενώ απαγορεύονται σταυλισμός και εκτροφή ζώων και πουλερικών. 

Για κάθε έργο ή εργασία συναφή με αγροτική καλλιέργεια, όπως γεωτρήσεις, αρδεύσεις, βαθειά 

άροση κ.λπ. απαιτείται έγκριση και έλεγχος της Ζ΄ ΕΠΚΑ., όπως και κάθε άλλο έργο, όπως δρόμοι, 

κ.λπ. 
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Εικόνα 14: Τα όρια του αρχαιολογικού χώρου στην ορθοφωτογραφία. 

 

ΖΩΝΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΪΑΦΑ. 

Η εν λόγω ζώνη αφορά τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, κηρυγμένο από το ΥΠΠΟ το 1981, με 

σκοπό την προστασία των αρχαιοτήτων βόρεια και ανατολικά (Σπήλαιο Νυμφών, εκτός των ορίων 

του Δήμου Σκιλλούντος). Στην ευρύτερη περιοχή προστασίας περιλαμβάνεται μεγάλη έκταση του 

Δήμου Σκιλλούντος. 

Στο σχετικό ΦΕΚ 112/Β/24-2-1981 σημειώνεται ότι η κήρυξη της προστατευόμενης περιοχής ως 

αρχαιολογικού χώρου γίνεται για την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαίων της περιοχής 

Καϊάφα, του λόφου «Ελληνικό» (Σταυρός) που βρίσκεται βορείως της λίμνης και ως τοπία 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους το δάσος της Στροφυλιάς, που βρίσκεται κατά μήκος της παραλίας του 

Καϊάφα, από το αντλιοστάσιο της Αγουλινίτσας έως την πεδινή έκταση της Ζαχάρως, καθώς και της 

λίμνης Καϊάφα στην χειμερινή στάθμη των υδάτων της, όπως σημειώνεται στο εγκεκριμένο σχέδιο, 

με σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του αναφερομένου στην παράγραφο (α) 

αρχαιολογικού χώρου. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ 

Η αρχαιολογική ζώνη στο Κάτω Σαμικό περιγράφεται από το ΦΕΚ 899/Β/5-11-1991.  
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Εικόνα 15: Τα όρια του χώρου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους στον χάρτη της ΓΥΣ 1:50.000 

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΥΠΗΤΗ (Κάστρο, Βαγένι, Αη-Λιάς / Άγιος Λιάς). 

Στους ΝΑ πρόποδες του λόφου Κάστρο στη θέση Ρικιάς βρίσκεται κιβωτιόσχημος τάφος διαστ. 

2x0,55μ.23 Στην θέση Βαγένι Σκιλλουντίας επισημάνθηκαν λίθοι από κατεστραμμένο αρχαίο 

κτήριο. Στην ευρύτερη περιοχή της Τρυπητής.24 

Κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με βάση το ΦΕΚ 55/Β/9-2-1983. Βρίσκεται στα ανατολικά όρια 

του Δήμου Σκιλλούντος. 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ  

Πρόκειται για οχυρωματικό περίβολο, πιθανά της πολίχνης Ήπειον ή Έπιον. Με μήκος σχεδόν 700 

μέτρα, από την Κλασική περίοδο που περιέχει ερείπια θεάτρου, δεξαμενής σπιτιών κ.ά.  

Άλλα σχετικά ευρήματα στην Πλατιάνα στη θέση Καρίνα είναι καρπός αριστερού χεριού αγάλματος 

υπερφυσικού μεγέθους της ρωμαϊκής περιόδου. Στη θέση Πτέρη 300μ. μακριά από τη θέση Καρίνα 

του ίδιου χωριού, αποκαλύφθηκαν βαθμίδες κτηρίων. 25 

Η Ακρόπολη της Πλατιάνας είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με βάση το ΦΕΚ 279/Α/06-11-

1924. Ο χώρος βρίσκεται νότια του σημερινού οικισμού Πλατιάνα σε ανηφορικό χωματόδρομο και 

προσεγγίζεται είτε μετά από οδοιπορία 30 λεπτών της ώρας σε διαμορφωμένο μονοπάτι, είτε με 

τροχοφόρα οχήματα από διαμορφωμένο χωματόδρομο και μετά πεζοπορία. 

Τα έτη 2002-3 έγιναν από την Ζ΄ΕΠΚΑ έργα ανάπλασης με κορμούς δένδρων, περίφραξη και 

πινακίδες. Δυστυχώς, η ακρόπολη βρίσκεται στην κορυφή του βουνού που καταστράφηκε από την 

πυρκαγιά του έτους 2007 και το φυσικό τοπίο έχει αλλοιωθεί σημαντικά. 

 

 
23 Αρχαιολογικό Δελτίo 41 (1986), Χρονικά σ.41: Επίσης  βλ. Αρχαιολογικό Δελτίο 37 (1982): χρονικά σ. 13, για σωστική 

ανασκαφή σε νεκροταφείο ταφικών πίθων και κεραμοσκεπών τάφων.  

24 Αρχαιολογικό Δελτίo 25 (1970): χρονικά, σ.191 

25 Αρχαιολογικό Δελτίo 16 (1960): Χρονικά, σ.126. 
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Εικόνα 16: Σκαρίφημα της Ακρόπολης της Αρχαίας Πλατιάνας. 

 

 

ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ 

Η συγκεκριμένη περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος προσεγγίζεται από χωματόδρομο, και 

γεφυράκι στην πεδιάδα του Σαμικού, δυτικά από την αποξηραμένη λίμνη σε απόσταση 30 - 50 μ. 

παράλληλα στις γραμμές του τραίνου και 200 μέτρα από τον κεντρικό δρόμο. Πρόκειται για ύψωμα 

32 μέτρων, με μυκηναϊκό νεκροταφείο στην ανατολική κλιτύ.   

Παράπλευρα του Σαμικού πρέπει κατά τον Στράβωνα να βρίσκονταν η μυκηναϊκή ακρόπολη της 

Αρήνης. Το 1908 ο Dorpfeld κατέγραψε λείψανα κυκλωπείου τείχους και το 1955 ο Ν. Γιαλούρης 

μυκηναϊκό τύμβο. 

Νοτιότερα, στον μικρότερο λόφο υπάρχει μικρό τουρκικό οχυρό (Οχυρό νεώτερο στην κάτοψη πιο 

κάτω). Το οχυρό αυτό δεν έχει πρόσβαση από τον ίδιο δρόμο, καθώς μεσολαβούν οι γραμμές του 

σιδηροδρόμου, και σήμερα πρέπει να έχει ταπεινά λείψανα.26 

Ο χώρος είναι περιφραγμένος, με 2 ελαφρά μεταλλικά υπόστεγα που προστατεύουν τους τάφους. 

Τα υπόστεγα έχουν διαστάσεις περίπου 5 x7 και 5 x 8 μ.  

Η Μυκηναϊκή Ακρόπολη είναι ελκυστική από άποψη τοπίου, αλλά από πολιτισμικής απόψεως στην 

περιοχή φαίνεται μόνον ο λόφος στην αποξηραμένη λίμνη και τα στέγαστρα των τάφων μέσα στον 

περιφραγμένο χώρο.  

 Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς έχουν απαλλοτριωθεί / παραχωρηθεί  28,7 στρέμματα από 

το Υπουργείο Γεωργίας, το 1990 και απαλλοτριωθεί 4,051 στρέμματα πρώην ιδιοκτησίας Κοντούλη 

με Υπουργική απόφαση του ΥΠΠΕ το 1984. 

Σχετικά ΦΕΚ για κήρυξη αρχαιολογικού χώρου στα ΦΕΚ 112/Β/24-2-1981. και ΦΕΚ 899/Β/5-11-

1991. 

 

 

 
26 Αρχαιολογικό Δελτίο 20 (1965): Χρονικά, Μέρος Α΄σ.36: Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικού: (Γιαλούρης) κείμενος παρά τη θέση 

Κλειδί Καϊάφα. Χρονολογείται από ΜΕ και φτάνει μέχρι ΥΕ ΙΙΙΒ.  
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ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ ΣΑΜΙΚΟΥ (Ελληνικό, Σταυρός) 

Τριγωνικός περιτειχισμένος χώρος με μεγαλύτερο μήκος 500 μέτρα. Διατηρούνται αμυντικά τείχη, 

θεμέλια οικοδομημάτων και αναλημματικοί τοίχοι που πρέπει να ανήκουν στα Μακεδονικά χρόνια, 

4ο ή 3ο αιώνα π.Χ. Ο οχυρωματικός περίβολος του τύπου αυτού συγκρίνεται με τις οχυρώσεις στην 

Οινόη, Πάνακτο, και Αιτωλία και είναι μοναδικός στην αρχαία Τριφυλία. Δεν πρόκειται ούτε για ιερό, 

ούτε για νεκροταφείο. Συγκρινόμενο με τη Μυκηναϊκή ακρόπολη του Κάτω Σαμικού αποτελεί μία 

δεύτερη οχύρωση στην ίδια περιοχή. Και οι δύο οχυρώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν ως 

δίδυμο σχήμα με πραγματική απόσταση μόνον 3 χιλιομέτρων αλλά χρονολογική απόσταση 1.000 

ετών και σημειοδοτούνται από τις αλλαγές που επέφερε η εξέλιξη στην τεχνολογία.  

Για την πρόσβαση και αναγνώριση του χώρου υπάρχει σχετική πινακίδα του ΥΠΠΟ που 

κατευθύνει στο οχυρό από την οδό Σαμικού-Καλαμάτας. 

Πρόκειται για το μόνο χώρο σε καθαρά δασική έκταση και βρίσκεται μέσα στην κηρυγμένη 

αρχαιολογική ζώνη του Κάτω Σαμικού. Περίπου 800 μ. από την Εθνική Οδό σε ανηφορικό 

χωματόδρομο. Η πρόσβαση είναι σχετικά δύσκολη λόγω της γεωμετρίας του δρόμου. Υπάρχει 

φράχτης με αλυσίδα που εμποδίζει την ανάβαση τροχοφόρων στα τελευταία 100 μέτρα. Η θέα της 

πεδιάδας του Σαμικού είναι πανοραμική και εντυπωσιακή. 

Τον Ιούλιο του 2008 ο χώρος βρέθηκε με επεξηγηματικές πινακίδες, χωρίς περίφραξη (η οποία δεν 

είναι αναγκαία), χωρίς αποψίλωση ή άλλο καθαρισμό, αλλά κατά τα άλλα καθαρός από 

απορρίμματα. Υπάρχουν δύο ελαφρά μεταλλικά στέγαστρα τα οποία προστατεύουν ευρήματα και 

πινακίδα στην δεξαμενή, στην κορυφή της ακρόπολης.  

Η ανατολική πλευρά διατηρεί εντυπωσιακό τμήμα του τείχους με αρκετές στρώσεις σε ικανό ύψος. 

Η πυρκαγιά του έτους 2007 κατέκαυσε όλη την κλιτύ ανατολικά της Ακρόπολης. Το κεντρικό τμήμα 

και η δυτική κλιτύς δεν κάηκαν. Εκεί διατηρούνται πουρνάρια και προσφέρουν σκιά στον 

επισκέπτη.  

Σύμφωνα με την αναφορά της Ζ΄ΕΠΚΑ, μέσα στον οχυρωματικό χώρο δεν υπάρχουν 

απαλλοτριωμένες εκτάσεις. Πιθανότατα πρόκειται για Δασικές εκτάσεις.  

Ο χώρος προστατεύεται από το σχετικό ΦΕΚ για κήρυξη αρχαιολογικού χώρου ΦΕΚ 112/Β/24-2-

198127, σελ. 1008. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΜΠΑΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

Πρόκειται για ευρύτερη ζώνη εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού Αλφειού που περικλείει 

διάσπαρτα αρχαιολογικά ευρήματα και χώρους με ευρύτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Για τη 

μελέτη του Δήμου Σκιλλούντος αναφέρονται μόνο περιοχές νότια της κοίτης του ποταμού. Οι 

περιοχές προστατεύονται βάσει των ΦΕΚ 22/Β/31-1-1986 ΚΑΙ ΦΕΚ 686/Β/2-6-2000. 

 

 

 
27  Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο, με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαίων της περιοχής Καϊάφα 

του Νομού Ηλείας τον λόφο «Ελληνικό» (Σταυρός), που βρίσκεται βορείως της λίμνης 
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Εικόνα 17:  Το δυτικό τμήμα της κυρηχθείσας αρχαιολογικής ζώνης, όπως συναρθρώνεται 

από τα τοπογραφικά σχέδια του σχετικού ΦΕΚ. ΦΕΚ 22/Β/31-1-1986 

 

Εικόνα 18:  Το ανατολικό τμήμα της κυρηχθείσας αρχαιολογικής ζώνης, όπως 

συναρθρώνεται από τα τοπογραφικά σχέδια του σχετικού ΦΕΚ 686/Β/2-6-2000 

 

Σχετικά δημοσιευμένα ευρήματα στην περιοχή αποτελούν, μεγάλος ταφικός πίθος πρώιμης 

ελληνιστικής περιόδου με τρεις νεκρούς στη θέση «Μπάμπες»28, δυτικά του χωριού Μάζι κοντά στη 

οικία Γ. Σκούφη αποκαλύφθηκε σε βάθος 1μ. από την επιφάνεια του εδάφους κιβωτιόσχημος 

τάφος μήκους 2μ. και πλάτους 0,80μ. Σε απόσταση 100-200 μ. Α. και Δ. του τάφου επισημάνθηκαν 

υπολείμματα θεμελιώσεως αρχαίων κτιρίων. Σύμφωνα με τον Meyer, ανήκουν στην αρχαία πόλη 

του Σκιλλούντος, που αναφέρεται πρώτα από τον Ηρόδοτο. Σε αυτή ανήκει ο ναΐσκος του 5ου 

αι.π.Χ. αφιερωμένος στη λατρεία του Δία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ανασκαφών του 

Εφόρου Ν. Γιαλούρη η πόλη αυτή υφίστατο από τους γεωμετρικούς τουλάχιστον χρόνους.29 

Παράλληλα επί του ΒΑ στην Θέση Μπάμπες σε πρανές του υψώματος Άγιος Ηλίας, 

αποκαλύφθηκαν επιφανειακά έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές, τμήματα αρχιτεκτονικών μελών, 

από κογχυλιάτη λίθο (τρίγλυφο, κιονόκρανο, τμήμα επιστυλίου). Η επιφανειακή έρευνα απέδωσε 

 
28 Αρχαιολογικό Δελτίο 21 (1966): Χρονικά, σ.171 
29 Αρχαιολογικό Δελτίο 22 (1967): Χρονικά, σ.211 
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πλήθος κεράμων-οστράκων κλασικών και ελληνιστικών χρόνων.30 Στις Μπάμπες Κρεστένων 

βρέθηκαν 2 κιβωτιόσχημοι τάφοι με προσανατολισμό Α-Δ, με κοινό τοίχο μεταξύ τους.31 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑ ΜΑΚΡΙΣΙΑ 

Στην ευρύτερη σημερινή περιοχή Μακρισίων έχουν ανακαλυφθεί διάφορα μνημεία της Μυκηναϊκής 

εποχής. Συγκεκριμένα έχει ανασκαφεί ένας τύμβος στο λόφο του Προφήτη Ηλία Μακρισίων και 

αρκετοί θαλαμωτοί τάφοι, με πληθώρα ευρημάτων. Ο χώρος προστατεύεται βάσει του ΦΕΚ 

163/Β/28-3-1985 και δημοσιευμένα ευρήματα στην περιοχή είναι τύμβος, το μισό περίπου κυκλικού 

περιβόλου, χτισμένου με αργούς λίθους. Διάμετρος 4,70. Ύψος 0,60μ και πάχος 0,45μ. 

Διαπιστώθηκε μόνο ένας λακκοειδής τάφος στο κέντρο περίπου του περιβόλου, σκαμμένος εντός 

του φυσικού αμμόλιθου στην θέση Προφήτης Ηλίας Μακρισίων. Στη  θέση ‘’Κανιά’’ (δυτικά του 

Προφήτη Ηλία) βρέθηκαν 2 μυκηναϊκοί τάφοι, ενώ στην θέση ‘’Καμπούλη’’, σε χαμηλή πεδιάδα Β. 

των Μακρυσίων, βρέθηκε αποθέτης ιερού γυναικείας θεότητας. Κοντά στην περιοχή που βρέθηκε ο 

αποθέτης, σημειώθηκε η παρουσία πωρίνων αρχιτεκτονικών μελών, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 

στη κατασκευή νεώτερου φρέατος και κλίμακας αγροικίας. Επίσης στο ανατολικό πρανές του 

λόφου του Προφήτη Ηλία, προς την κατεύθυνση του χωριού, κοντά σε μια κρήνη βρέθηκε, 

κατεστραμμένος κεραμοσκεπής τάφος ελληνιστικών χρόνων.32 

Σε εκτεταμένη συστηματική ανασκαφή του 1969 στα Μακρίσια και στα όρια αποστραγγιστικής 

τάφρου, κατά μήκος της παρυφής των Β. υψωμάτων των Μακρισίων, βρέθηκαν τα εξής: 

Τομέας Α (30Χ7μ.), όπου βρέθηκαν: σε βάθος 1.50μ από επιφάνεια, θεμέλιο τοίχου (Ι) από 

αργολιθοδομή με διεύθυνση Α-Δ. Σε απόσταση 18μ.ΝΔ αυτού, βρέθηκε δεύτερος τοίχος (ΙΙ) 

παράλληλος με τον Ι, εδραζόμενος επί στερεού εδάφους. Θεμέλιο και πρώτος δόμος από 

κογχυλιάτη λίθο, άριστης κατασκευής. Επίσης τμήματα τοίχων εγκάρσιων στους Ι και ΙΙ 

(μεταγενέστεροι). Δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί το είδος και η μορφή του οικοδομήματος. 

Ακόμη βρέθηκαν 5 κιβωτιόσχημοι και ένας λακκοειδής τάφος. 200μ. από τοίχο ΙΙ ίχνη 

κατεστραμμένου από την αρχαιότητα κτηρίου. Πλούσια ευρήματα με σημαντικότερο ένα μεγάλο 

τμήμα εύθρυπτου πωρόλιθου που έφερε στη μια του πλευρά την επιγραφή ΔΙΟ(Σ). 

Τομέας Β, 20 μ. δυτικότερα του επισημανθέντος ιερού του Διός (60Χ7μ): βρέθηκε ένα ορθογώνιο 

κτίσμα, με κατώτερα μέρη από αργολιθοδομή και ανώτερα από ορθογώνιους από κογχυλιάτη, 

λίθους. Επίσης, ένας ταφικός πίθος και 3 κεραμοσκεπείς τάφοι. 

(επισημαίνεται ότι η περιοχή μεταξύ της αριστερής όχθης του Αλφειού, των Β. πρανών των 

λοφοσειρών των Μακρισίων, του χειμάρου Σελινούντος και προς ανατολικά μέχρι τις εκβολές του 

Κλαδέου, παρουσιάζει μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον)».33 

Ενώ στη θέση Αγιάννη τάφοι χριστιανικοί, μάλλον σύγχρονοι με το παρακείμενο εκκλησάκι 

χτισμένο στο τέλος του του 19ου αι. από αρχαίο υλικό.34 

 

 

 
30 Αρχαιολογικό Δελτίο 24 (1969): χρονικά, σ.162 
31 Αρχαιολογικό Δελτίο 47 (1992), χρονικά σ.118 
32 Αρχαιολογικό Δελτίο 23 (1968): Μελέται, σ.284 (Π.Θέμελης) 
33 Αρχαιολογικό Δελτίο 25 (1970): Χρονικά, σ.191 
34 Αρχαιολογικό Δελτίο 47 (1992), χρονικά σ.118 
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Εικόνα 19:  Η αρχαιολογική ζώνη στη δορυφορική φωτογραφία. Δεξιά ο οικισμός των 

Μακρισίων. 

 

Εικόνα 20:  Τα όρια του αρχαιολογικού χώρου του Προφήτη Ηλία στα Μακρίσια, όπως 

ορίζονται στο τοπογραφικό του ΦΕΚ163/Β/28-3-1985 

 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ του 4ου ΑΙΩΝΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ 

Αποτελείται από 4 ταφικούς περιβόλους που περίκλειαν 15 τάφους. Οι περίβολοι είναι 

τοποθετημένοι κατά μήκος κάποιας αρχαίας οδού, η οποία πιθανόν συνέπιπτε με την σημερινή 

επαρχιακή οδό που συνδέει το Μάζι με τα Κρέστενα. Οι τάφοι είναι κιβωτιόσχημοι και λακκοειδείς 
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με προσανατολισμό Β-Ν με την κεφαλή των νεκρών προς Νότο. Οι υπεύθυνοι φορείς για τον χώρο 

είναι η Ζ΄ΕΠΚΑ. 

Πίνακας 6.9.2: Θεσμοθετημένων/προστατευόμενων ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ,  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΦΕΚ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟ

Σ ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΘΕΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΖΩΝΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ 

ΣΑΜΙΚΟ 

 

ΦΕΚ 

899/Β/5-11-

1991. 

Ζ΄ΕΠΚΑ, 

ΥΠΠΟ 
  

Α2 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΖΩΝΗ Α 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΟΛΥΜΠΙΑΣ. 

 

ΦΕΚ 473/Β/ 

25-7-1985 

ΚΑΙ ΦΕΚ 

128/Β/27-2-

1992 

Ζ΄ΕΠΚΑ   

Α3 

ΖΩΝΗ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ 

ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ ΣΤΟ 

ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ  

ΚΑΙ ΚΑΪΑΦΑ. 

 

ΦΕΚ 

112/Β/24-2-

1981 

Ζ΄ΕΠΚΑ   

Α4 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑ 

ΜΑΚΡΙΣΙΑ 

 

ΦΕΚ 

163/Β/28-3-

1985 

Ζ΄ΕΠΚΑ 

Ύψωμα 

Δυτικα των 

Μακρισίων 

Διάσπαρτα 

ευρήματα  

Α5 
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ 
 

ΦΕΚ 

279/Α/6-11-

1924 

Ζ΄ΕΠΚΑ 

Κλασική 

ακρόπολη, 

μήκος 700 μ. 

Ανάδειξη, 

περίφραξη από 

την Ζ΄ΕΠΚΑ. 

ΕΝ μέρει 

κατεστραμμένο

ς από την 

πυρκαγιά του 

2007 

Α6 ΤΡΥΠΗΤΗ  

ΦΕΚ 55/Β/9-

2-1983. 

 

Ζ΄ΕΠΚΑ 

Ελληνιστικά 

ευρήματα, 

τάφοι, θεμέλια 

Ευρύτερος 

χώρος στα 

υψώματα 

ανατολικά της 

Τρυπητής 

Α7 

ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΤΟ 

ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ 

(Κλειδί) 

 ΥΠ ΠΕ.  Ζ΄ΕΠΚΑ 

Ακρόπολη και 

νεκροταφείο 

με θολωτούς 

τάφους 

Ανάδειξη, 

περίφραξη από 

την Ζ΄ΕΠΚΑ 

Α8 

ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ 

ΑΝΩ ΣΑΜΙΚΟΥ 

(Ελληνικό, 

Σταυρός) 

 

ΦΕΚ 

899/Β/5-11-

1991. 

Ζ΄ΕΠΚΑ 

Τριγωνικός 

περίβολος με 

τείχη,  τέλος 

5ου αι. π.Χ. 

Ανάδειξη, 

περίφραξη από 

την Ζ΄ΕΠΚΑ. 

Καθαρισμός 

Α9 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, 

 

ΦΕΚ 

22/Β/31-1-

1986 

Ζ΄ΕΠΚΑ  

Ευρύτερος 

προστατευμένο

ς αρχαιολογικός 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΦΕΚ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟ

Σ ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΘΕΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΠΑΜΠΕΣ ΚΑΙ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΗΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

χώρος 

Α10 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, 

ΜΠΑΜΠΕΣ ΚΑΙ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΗΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

 

ΦΕΚ 

686/Β/2-6-

2000 

Ζ΄ΕΠΚΑ  

Ευρύτερος 

προστατευμένο

ς αρχαιολογικός 

χώρος 

Α11 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

του 4ου π.Χ. 

ΑΙΩΝΑ ΣΤΗ ΝΕΑ 

ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ 

  Ζ΄ΕΠΚΑ 

Ταφές 

κιβωτιόσχημε

ς και σε 

πίθους, κατά 

μήκος 

αρχαίας οδού 

Ανάδειξη, 

περίφραξη από 

την Ζ΄ΕΠΚΑ. 

Καθαρισμός 

Α12 

ΝΑΟΣ ΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ 

ΜΑΚΙΣΤΟΥ ΣΤΗ 

ΝΕΑ 

ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ 

  Ζ΄ΕΠΚΑ 

Περιπτερος 

κλασικός 

δωρικός ναός 

Ανάδειξη, 

περίφραξη. 

Σώζεται στο 

ύψος της 

ευθυντηρίας. 

Καθαρισμός 

Ιδία Επεξεργασία 

6.9.2.2 - ΜΝΗΜΕΙΑ 

Τα προστατευμένα μνημεία στον Καποδιστριακό Δήμο Σκιλλούντος είναι κυρίως Κλασσικά, 

Βυζαντινά, Μεταβυζαντινά. Αναλυτικά τα μνημεία είναι τα παρακάτω: 

ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΚΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ  

Το ιερό της Αθηνάς Μακίστου βρίσκεται σε υψόμετρο 354μ. κοντά στο χωριό Νέα Σκιλλουντία που 

ανήκει σήμερα στο Δήμο Σκιλλούντος του Νομού Ηλείας.  

Από το χωριό Σκιλλουντία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και πριν φτάσει κανείς στο παλιό 

χωριό που ονομαζόταν Μάζι και σήμερα είναι σχεδόν εγκαταλειμμένο, συναντάει στα δεξιά του μια 

αγροτική οδό ανηφορική και τσιμεντοστρωμένη. Έπειτα από πορεία 350 μ. και μια ανηφορική 

παράκαμψη στα δεξιά ο δρόμος οδηγεί σε ένα χαμηλό τραπεζιόσχημο λόφο, στην κορυφή του 

οποίου βρίσκεται ο ναός της Αθηνάς. Κατά τον Στράβωνα, το ιερό της Αθηνάς Μακίστου ήταν το 

σημαντικότερο της περιοχής, τόπος στον οποίο συνέρχονταν όλες οι τριφυλιακές πόλεις.  

Η πρώτη ανακάλυψη του χώρου έγινε στα τέλη του 19ου αιώνα και η πρώτη έρευνα με διάνοιξη 

φρεατίων το 1938 από τον Έφορο Φ. Σταυρόπουλο35 με αποτέλεσμα την αποκάλυψη σημαντικών 

 
35 Olympia, Textb, 1 σελ.12, ΒCH 64-5, (1940-1), 245-6. AA 1940 235 κ.εξ. 
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μαρμάρινων θραυσμάτων από την εναέτια γλυπτική διακόσμηση του ναού (5 κεφαλές και ένας 

ανδρικός κορμός που βρίσκονται στο Μουσείο Πατρών). Σε συμπληρωματική έρευνα το 1952 
36προέκυψαν θραύσματα από μαρμάρινα γλυπτά, μαρμάρινοι κέραμοι, στρωτήρες και μερικοί 

ακροκέραμοι.  

Ο ναός είναι ο αναφερόμενος από τον Στράβωνα ναός της θεάς Αθηνάς Μακίστου. Κατά την 

ανασκαφή της Ι. Τριάντη, βρέθηκε χάλκινη επιγραφή με ψήφισμα του κοινού των Τριφυλίων, 

γραμμένη κατά την εποχή της ανεξαρτησίας των τριφυλιακών πόλεων (400-367 π.Χ.) σε ηλειακή 

διάλεκτο με την ιδιορρυθμία του ρωτακισμού. Στην επιγραφή αναφέρονται το όνομα της θεάς 

Αθηνάς καθώς και ορισμένα πρόσωπα τα οποία γίνονται πολίτες της Μακίστου. Επίσης, από την 

ίδια επιγραφή προέκυψε το όνομα της λατρευόμενης θεότητας και, για πρώτη φορά, το όνομα της 

πόλης, το οποίο αποτέλεσε νέο στοιχείο για την ταύτιση και άλλων αρχαίων πόλεων της περιοχής 

σε συσχετισμό με τη Μάκιστο που για πρώτη φορά τοποθετήθηκε στην περιοχή του χωριού Μάζι. 

Ο ναός της Αθηνάς περικλειόταν από περίβολο. Το εμβαδό του περικλειόμενου χώρου είναι 

περίπου 8 στρέμματα, με μέγιστες διαστάσεις 100μ. κατά τον άξονα Α-Δ και 90μ. κατά τον άξονα Β-

Ν. Ο ναός βρίσκεται στο Β. τμήμα του χώρου και είναι κτισμένος από ντόπιο πωρόλιθο 

(κογχυλιάτη) με κατεύθυνση Α-Δ. Είναι δωρικός με διαστάσεις 35,10×15,85μ., περίπτερος με 6×13 

κίονες, αποτελούμενος από πρόδομο, σηκό με δύο κατά μήκος εσωτερικές κιονοστοιχίες και 

οπισθόδομο. Το συνολικό ύψος του ναού υπολογίζεται σε 9,20μ. Εδράζεται σε κρηπίδα με τρεις 

βαθμίδες πάνω στο φυσικό βράχο που είχε ισοπεδωθεί για το σκοπό αυτό. Το δάπεδο του πτερού 

ήταν στρωμένο με λίθινες πλάκες σημαντικού πάχους ενώ τα μέλη της ανωδομής έφεραν λευκό 

επίχρισμα. Τα αετώματα της στέγης ήταν διακοσμημένα με γλυπτές συνθέσεις από μάρμαρο με 

παραστάσεις Γιγαντομαχίας (ανατολικό αέτωμα) και Αμαζονομαχίας (δυτικό αέτωμα) και ήταν έργα 

πελοποννησιακών εργαστηρίων ενώ στις γωνίες τους υπήρχαν μαρμάρινα ακρωτήρια. Η 

κεράμωση ήταν κορινθιακού τύπου επίσης από μάρμαρο.  

Ο ναός χρονολογείται στην πρώτη δεκαετία μετά το 500π.Χ. 

Στα Βόρεια του ναού σώζονται θεμέλια τοίχων μικρού κτίσματος και ανατολικά του ναού υπάρχουν 

θεμέλια τοίχων τα οποία έχουν ερμηνευτεί ως θεμέλια βωμού. 

Όσον αφορά στην κατάσταση του μνημείου στα δεξιά του δρόμου που οδηγεί από το χωριό Νέα 

Σκιλλουντία στο Μάζι υπάρχει σήμανση για τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στο ναό. Ο 

αρχαιολογικός χώρος είναι περιφραγμένος. Εποπτικό υλικό αποτελεί η πινακίδα του ΥΠΠΟ ενώ 

υπάρχει και χώρος στάθμευσης.  

Στην αρχική τους θέση σώθηκαν το μεγαλύτερο τμήμα της θεμελίωσης, αρκετές πλάκες δαπέδων 

και μικρό τμήμα του τοιχοβάτη της νοτιοδυτικής γωνίας.  Στην περιοχή του ναού έχουν βρεθεί 

ικανός αριθμός σφονδύλων που μπορεί κανείς να δει ακόμη στον αρχαιολογικό χώρο, ένα 

κιονόκρανο και τμήματα άλλων, τμήματα επιστυλίων, δύο τρίγλυφοι με συμφυείς μετόπες, γείσα, 

λιθόπλινθοι του τοίχου του σηκού και άλλα μέλη.  Πολλά μέλη έχουν φθαρμένη μόνο τη μία πλευρά 

τους γεγονός που υποδεικνύει ως αίτιο καταστροφής του ναού τη θερμική καταστροφή.  

 

 

 
36 Έφορος Ν.Ζαφειρόπουλος (1952) 
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ΒΑΛΑΝΕΙΟ (ΛΟΥΤΡΟ) ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ (ΘΕΣΗ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑ). 

ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

Τρουλλαίος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός, μεσοβυζαντινής περιόδου, με τρεις αψίδες, που 

ενσωμάτωσε αρχαιότερη μονόχωρη ξυλόστεγη βασιλική. Η μεσαία αψίδα διατηρεί κτιστό 

σύνθρονο. Το μνημείο προσεγγίζεται από ανηφορικό δρόμο, 200 μέτρα μετά το ναό της Αθηνάς 

Μακίστου στην Σκιλλουντία. Δεν υπάρχει όμως πινακίδα σήμανσης που να κατευθύνει από τον 

επαρχιακό δρόμο Μαζίου-Τρυπητής προς τον αρχαιολογικό χώρο. Ο χώρος είναι σε ερημικό τοπίο, 

περιφραγμένος, αλλά με ανοικτή πύλη στην περίφραξη, αποψιλωμένος και καθαρός. Τα ευρήματα 

είναι πρόσφατα και ως εκ τούτου είναι ακόμα αδημοσίευτα. 

ΜΟΝΗ ΙΣΟΒΑΣ 

Στο χωριό Τρυπητή βρίσκονται τα ερείπια μοναστηριού που έχουν ταυτιστεί με την ξακουστή Μονή 

Ίσοβας που αναφέρεται στο Χρονικό του Μορέως. Γοτθικό μοναστήρι που περιέχει τα ερείπια των 

ναών της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου. Βρίσκεται σε ορεινό τοπίο, βόρεια του χωριού 

Τρυπητή. Ο ναός της Παναγίας (α’ μισό του 13ου αιώνα) είναι μονόκλιτος με πεντάπλευρη αψίδα, 

χαρακτηριστικά γοτθικού ρυθμού οξυκόρυφα ανοίγματα και αντηρίδες. Τον κυρίως ναό κάλυπτε 

ξύλινη στέγη ενώ το ιερό στεγαζόταν με σταυροθόλια και νευρώσεις. Ιδρύθηκε από Φραγκισκανούς 

ή Κιστερκιανούς μοναχούς και έχει καλύτερο παράλληλο την μονή Ζάρακα στην Κορινθία.37. 

Στα ΝΔ, ο ναός του Αγίου Νικολάου είναι τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική (β΄ μισό 13ου αιώνα). Η 

πρόσβαση στον χώρο είναι άνετη. Σήμερα δεν υπάρχει περίφραξη. 

Έχει πραγματοποιηθεί ανασκαφική έρευνα, ξύλινη υποστύλωση και σήμανση από την 6η ΕΒΑ – σε 

συνεργασία με την Ν.Α. Ηλείας το 1997. Ανασκαφική έρευνα, μεταλλική υποστύλωση και 

τοποθέτηση στεγάστρου στο ναό της Παναγίας το 2007 από την 6η ΕΒΑ. Πραγματοποιείται ετήσιος 

καθαρισμός από την 6η ΕΒΑ. 

Σήμερα είναι ορατά τα ερείπια του ναού της Μονής που ήταν αφιερωμένος στην Παναγία. Πρόκειται 

για κτίσμα γοτθικού ρυθμού, οι τοίχοι του οποίου σώζονται σε μεγάλο ύψος. Φαίνεται ότι τον 

έκτισαν μάστορες που ήλθαν από τη Δύση. Βόρεια είναι εμφανή τα ερείπια των άλλων χώρων του 

Αβαείου. Ο ναός είναι μακρόστενος (μήκος 41μ.) με εξαιρετικά παχείς τοίχους και κατέληγε 

ανατολικά σε πολυγωνική αψίδα με αντηρίδες που δεν σώζονται σήμερα. Η είσοδος ήταν από την 

νότια πλευρά, ενώ η δυτική και η βόρεια που σώζονται καλύτερα έχουν ψηλά μια σειρά από 

παράθυρα με το χαρακτηριστικό σπασμένο  γοτθικό τόξο. 

Παράλληλα, στα μνημεία μπορούν να προστεθούν το Εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία στην Πλατιάνα 

(ΚΝ.5351/32), η Παλαιοχριστιανική Βασιλική της Σκιλλουντίας (ΚΝ.5351/32)  και ο Άγιος Νικόλαος - 

Μονή της Ίσοβας στο Διάσελο (Τρυπητή) (ΚΝ.5351/32). 

 
37 Kitsiki – Panagopoulos, Cistercian and Mendiane Monasteries of Medieval Greece, 1979 
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Πίνακας 6.9.2.2: Θεσμοθετημένων/προστατευόμενων Βυζαντινών Μνημείων 

Α/α Περιγραφή ΦΕΚ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
Περιγραφή θέσης Παρατηρήσεις 

B1 

Βαλανείο (λουτρό) 

στο Δ.Δ. Κάτω 

Σαμικού (θέση 

Φραγκοκκλησιά) 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/ΚΗΡ/10945 

/316/14.5.2001 ΦΕΚ732/Β/13.6.2001 

ΦΕΚ90/Β/31.1.2002 (Διόρθωση: ορίζεται 

ζώνη προστασίας 100 μ. περιμετρικά του 

μνημείου) 

6η ΕΒΑ 
Λουτρό μεσοβυζαντινής  

περιόδου 

Ξύλινη υποστύλωση του μνημείου και 

σήμανση με συνεργασία του Ν.Α. Ηλείας το 

1997. 

Ετήσιος καθαρισμός μνημείου από 6η ΕΒΑ 

Β2 
Ναοί στο Δ.Δ. 

Πλατιάνας 

ΠΔ30-10-1924 

ΦΕΚ 279/Α/6.11.1924 
6η ΕΒΑ 

Δύο ναοί εντός 

κηρυγμένου 

αρχαιολογικού χώρου 

(Ακρόπολη Πλατιάνας) 

 

Β3 
Κόκκινη Εκκλησιά 

στο Δ.Δ. Σκιλούντος 

Δεν είναι κηρυγμένο μνημείο, προστατεύεται 

όμως από τις διατάξεις του Ν3028/2002 
6η ΕΒΑ 

Τρουλλαίος 

σταυροειδής 

εγγεγραμμένος ναός, 

μεσοβυζαντινής 

περιόδου,  

Ανασκαφική έρευνα, σήμανση και 

περίφραξη από την 6η ΕΒΑ, το 2003 και 

2004. Ετήσιος καθαρισμός από την 6η ΕΒΑ 

Β6 Μονή Ίσοβας 
Δεν είναι κηρυγμένο μνημείο, προστατεύεται 

όμως από τις διατάξεις του Ν3028/2002 
6η ΕΒΑ 

Γοτθικό μοναστήρι με 

δύο ναούς.  

Ανασκαφική έρευνα, υποστύλωση και 

σήμανση. 

Β7 

I.N. Κοιμήσεως 

Θεοτόκου στο Δ.Δ. 

Κρεστένων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/54182/ 

1195/2.3.1995 

ΦΕΚ 212/Β/23.3.1995 

6η ΕΒΑ 

Ο ναός χρονολογείται 

περίπου στο 1900 και 

φέρει στοιχεία 

βυζαντινης 

αρχιτεκτονικής και 

πυργοειδές καμπαναριό 

Μεγάλο προαύλιο 

Β8 

Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου 

στο Δ.Δ. 

Καλλικώμου, 

Οικ. Λαδικό 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/ΚΗΡ/33656/ 

938/7.11.1997 

ΦΕΚ1094/Β/10.12.1997 

6η ΕΒΑ 

Τρίκλιτη ξυλόστεγη 

βασιλική του 19ου 

αιώνα. Αγιογραφημένη 

ξύλινη οροφή, φορητές 

εικόνες και πυργοειδές 

καμπαναριό 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία.  
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6.9.2.3 -  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΑ – ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ  

Εντός των ορίων του Δήμου δεν προστατεύονται νεώτερα κτίσματα ενώ δεν υπάρχει παραδοσιακός 

οικισμός. Πιθανά νεώτερα μνημεία και ενδιαφέροντα οικιστικά σύνολα, όπως εγκαταλειμμένοι πυρήνες 

οικισμών με πέτρινα κτίσματα (π.χ. Λαδικό) παρουσιάζονται στην πρόταση.  

Σημαντικό εν δυνάμει πόρο τουριστικής ανάδειξης του Δήμου αποτελούν τα συνεκτικά τμήματα των 

εγκαταλειμμένων οικισμών που αποτελούνται από πέτρινα αξιόλογα κτίσματα τα οποία με τις 

αντίστοιχες τεχνικές ενέργειες και τον σχετικό προγραμματισμό μπορούν να αναδειχθούν.  

6.9.2.4 - ΠΕΡΙΟΧΕΣ / ΣΗΜΕΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Πρόκειται για σποραδικά ευρήματα μικρότερης σημασίας που έχουν αποκαλυφθεί κατά καιρούς από 

τις σωστικές ανασκαφές στην περιοχή και τα οποία δεν προστατεύονται σήμερα από κανένα 

καθεστώς προστασίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν μικρότερη πολιτισμική αξία.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι παρόλο που δεν προστατεύονται νεώτερα μνημεία στο Δήμο και 

μετά από επιτόπια απογραφή και παρατήρηση της ομάδας μελέτης, παρατηρήθηκε η ύπαρξη κτιρίων 

κυρίως στην πόλη των Κρεστένων αλλά και σε άλλους οικισμούς που μπορούν να προστατευθούν και 

να αναδειχθούν μελλοντικά.  Τμήμα του συνεκτικού μέρους του Οικισμού Κρεστένων θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ενδιαφέρον, και κυρίως το κέντρο του και να αποτελέσει αντικείμενο ανάπλασης.  

Η Βίλα Παπαλέξη στην Ανατολική πλευρά της πόλης της Κρέστενας αφορά το αρχιτεκτονικό 

αριστούργημα του Τσίλλερ που κτίστηκε το 1891 σαν κατοικία του Νίκου Παπαλέξη βουλευτή 

Ολυμπίας, (απογόνου του Μωράγιαννη Παπαλέξη) και αντιπροέδρου της Βουλής (με το κόμμα του Χ. 

Τρικούπη).  Στη βίλα αυτή φιλοξενήθηκε το 1896 ο Γάλλος πολιτικός Κλεμανσώ, Πρωθυπουργός της 

Γαλλίας, σε περιοδεία του στην περιοχή. Η αξιοποίηση αυτού του σημαντικού κτιρίου δεν έχει 

επιτευχθεί ως τα σήμερα είναι όμως προτεραιότητα για το Δήμο. 

Μία συνοπτική απογραφή των εν δυνάμει πόρων τουριστικής ανάπτυξης ανά οικισμό, έχει 

πραγματοποιηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 2008-2010 και παρατίθεται 

παρακάτω: 

Πλατιάνα:  

 Ξύλινα ή πέτρινα γεφύρια (θέση): Τσεπερούλα  

 Αρχαιολογικοί κ.λπ. χώροι: Αρχαίο Αίπυ 

Τρυπητή: 

 Θέσεις θέας (τοποθεσία – ονομασία): Μονή Ίσοβας  

 Άλλες φυσικές ομορφιές (π.χ. ποτάμια, χείμαρροι, ρέματα, παραλίες, γεωλογικά φαινόμενα κ.λπ.): 

Αλφειός  

 Μοναστήρια, εκκλησίες, ξωκλήσια: όνομα: Ίσοβα 1223 – 1263 Γοτθικού Ρυθμού 

 Άλλα μνημεία: κλασσικής εποχής  
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Γραίκας: 

 Θέσεις θέας (τοποθεσία – ονομασία): Πηγή Αράπη  

 Νερόμυλοι ή / και μαντάνια (θέση): (2) Παλαιοχώρι, Παλοκάτινος   

 Αρχαιολογικοί κ.λπ. χώροι: Ναός Αρτέμιδος (μέσα στο δάσος – δεν γίνονται ανασκαφές) 

 Άλλα μνημεία: κλασσικής εποχής  

Διάσελλα: 

 Θέσεις θέας (τοποθεσία – ονομασία): Αλφειός ποταμός - Κατώνα  

 Άλλες φυσικές ομορφιές (π.χ. ποτάμια, χείμαρροι, ρέματα, παραλίες, γεωλογικά φαινόμενα κ.λπ.): 

Πραμανέτα – καταρράκτης 

 Μονοπάτια (από – προς – μήκος): Διάσελλα – Κρυόβρυση – Κατώνα 

 Ξύλινα ή πέτρινα γεφύρια (θέση): Κρυόβρυση 

 Μοναστήρια, εκκλησίες, ξωκλήσια: 

όνομα: Προφήτης Ηλίας    

- Άγιος Κωνσταντίνος 

- Άγιος Αθανάσιος 

- Άγιος Γεώργιος 

 Αρχαιολογικοί κ.λπ. χώροι: Κουτσοχέρα 

 Άλλα μνημεία: Κρυόβρυση (πέτρινη βρύση) 

Φρίξα: 

 Θέσεις θέας (τοποθεσία – ονομασία): Παλιοφάναρο  

 Άλλες φυσικές ομορφιές (π.χ. ποτάμια, χείμαρροι, ρέματα, παραλίες, γεωλογικά φαινόμενα κ.λπ.): 

Αλφειός ποταμός 

 Μονοπάτια: Κατά μήκος του Αλφειού και Αλφειός – Παλιοφάναρο. 

 Μοναστήρια, εκκλησίες, ξωκλήσια: Παναγία, Άγιος Ιωάννης  

Καλυβάκια: 

 Θέσεις θέας (τοποθεσία – ονομασία): Αλφειός  

 Άλλες φυσικές ομορφιές: Αλφειός - Ρέμα 

 Μονοπάτια (από – προς – μήκος): Αλφειός - Φαράγγι – Νέο χωριό 

 Μοναστήρια, εκκλησίες, ξωκλήσια: Άγιος Σωτήρας, Παναγία 

Γρύλλος: 

 Θέσεις θέας (τοποθεσία – ονομασία): Άγιος Κωνσταντίνος 

 Μονοπάτια (από – προς – μήκος): Γρύλλος – Άγιος Αθανάσιος (15χλμ) 
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Πλουτοχώρι: 

 Θέσεις θέας (τοποθεσία – ονομασία): Αλφειός ποταμός   

 Άλλες φυσικές ομορφιές: Αλφειός - Κόβιτσα 

 Μοναστήρια, εκκλησίες, ξωκλήσια: Άγιος Δημήτριος, Άγιος Νικόλαος 

Βρίνα: 

 Θέσεις θέας (τοποθεσία – ονομασία): Λαπίθας – Θέση Μάντρα  

 Αρχαιολογικοί κ.λπ. χώροι: Θέση Μελίτα 

Από όλα τα παραπάνω στοιχεία για το δυναμικό της περιοχής στον τομέα του πολιτισμού ο ναός της 

Αθηνάς, φαίνεται να ξεχωρίζει ως ο μόνος μεγάλος ναός στην περιοχή, εκτός του πανελλήνιου ιερού 

της Ολυμπίας. Ο μεγάλος περίπτερος ναός αντιπροσώπευε την ανεξαρτησία της αρχαίας πόλης, κατά 

κάποιον τρόπο όπως ο καθεδρικός- μητροπολιτικός χριστιανικός ναός και θα μπορούσε να αναδειχτεί 

ως τέτοιος.  

Κάθε προσπάθεια αναστύλωσης θα έχει ήδη εξερευνηθεί και απ’ όσο φαίνεται δεν έχει δυνατότητες. 

Το καταπράσινο τοπίο σε συνδυασμό με το ερείπιο δημιουργούν έναν τόπο ελκυστικό για τον 

επισκέπτη. 

Παράλληλα, είναι σκόπιμο να αναφερθεί η ύπαρξη κτισμάτων αρχαϊκής-ρωμαϊκής εποχής στην 

Σκιλλουντία που δεν αποτελεί κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο. 
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Κεφάλαιο 7 - ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

7.1 - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Η εκτίμηση των επιπτώσεων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο το ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ θα επηρεάσει 

τον καθένα από τους περιβαλλοντικούς στόχους όπως αυτοί προκύπτουν από τις περιβαλλοντικές 

παραμέτρους που τυχόν επηρεάζονται. Οι περιβαλλοντικές αυτές παράμετροι έχουν ως στόχο να 

εξετάσουν και να αναδείξουν τα διάφορα θέματα που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή 

των μέτρων και κατευθύνσεων του σχεδίου αυτού και ομαδοποιούνται ως εξής: 

Βιοτικό περιβάλλον 

 Βιοποικιλότητα - Χλωρίδα – Πανίδα 

 Ανθρωπογενές περιβάλλον 

 Πληθυσμός 

 Ανθρώπινη υγεία 

 Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

 Πολιτιστική κληρονομιά 

Αβιοτικό περιβάλλον 

 Έδαφος 

 Ύδατα 

 Ατμόσφαιρα 

 Κλίμα 

 Τοπίο 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον 

που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων από την Τροποποίηση 

του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του τέως Δήμου Σκιλλούντος. Προκειμένου να 

αξιολογηθούν οι επιπτώσεις αυτές, γίνεται χρήση μεθοδολογίας η οποία βασίζεται στην χρήση 

«ερωτήσεων κλειδιών» και στην περαιτέρω χρήση των συμπερασμάτων για την ποιοτική 

εκτίμηση των επιπτώσεων του προτεινόμενου μοντέλου χωρικής ανάπτυξης στο περιβάλλον.  

Διακρίθηκαν οι βασικοί και οι επιμέρους στόχοι/κατευθύνσεις του προτεινόμενου σχεδίου, 

προσδιορίστηκαν οι περιβαλλοντικοί τομείς οι οποίοι μπορεί να επηρεαστούν από την εφαρμογή 

των κατευθύνσεων του σχεδίου και τέθηκαν οι περιβαλλοντικοί στόχοι. Οι περιβαλλοντικοί στόχοι 

προκύπτουν από τη σύγκριση της ανάλυσης αφενός των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και 

στόχων που τίθενται σε εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία και τα 

σχετικά κείμενα περιβαλλοντικής στρατηγικής της Ε.Ε. και της Ελλάδας και αφετέρου της ανάλυσης 

της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος της περιοχής του τέως Δήμου Σκιλούντος. 

Ολοκληρωμένη περιγραφή και ανάλυση της κατάστασης του περιβάλλοντος του τέως Δήμου 

Σκιλλούντος του Ν. Ηλείας, όπως παρουσιάζεται σήμερα προ της εφαρμογής του προτεινόμενου 
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σχεδίου, γίνεται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας μελέτης. Οι βασικές κατευθύνσεις/στόχοι του 

μοντέλου χωρικής οργάνωσης αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας μελέτης και εν συντομία 

είναι οι ακόλουθοι:  

 1ος στόχος: Βελτίωση της λειτουργικότητας και της φυσιογνωμίας των οικισμών και 

καθορισμός ορίων ανάπτυξης συμβατών με την αειφορία με χρονικό ορίζοντα το 2030.  

 2ος στόχος: Έλεγχος και περιορισμός της οικιστικής εξάπλωσης, περιοχών που χρειάζονται 

ανάπλαση ή αναμόρφωση, καθώς και ορισμός ζωνών ειδικής ενίσχυσης (Ζ.Ε.Ε.), 

περιοχών προς πολεοδόμηση για κύρια ή δεύτερη κατοικία, περιοχών εγκατάστασης 

αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, όπως παραγωγικά πάρκα, τουριστικές ζώνες, ΠΕΡΠΟ, 

κλπ. 

 3ος στόχος: Ορθολογική κατανομή, συσχέτιση και οργάνωση των χρήσεων γης στον 

εξωαστικό χώρο, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η κάλυψη των αναγκών, όσο και η 

συμβατότητα των χρήσεων και η ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων γης.  

 4ος στόχος: Προστασία των αξιόλογων στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος στην 

πόλη και την ύπαιθρο.  

 5ος στόχος: Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου της περιοχής, με την 

υιοθέτηση όρων και υποδομών για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των συνεπειών από 

φυσικές καταστροφές και τη διερεύνηση και τον καθορισμό, μέσα στην έκταση του τέως 

Δήμου Σκιλλούντος, περιοχών ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν, 

καθώς και περιοχών γύρω από τους οικισμούς, για τις οποίες απαιτείται προστασία.  

 6ος στόχος: Δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ήπιων μορφών τουρισμού, 

αγροτουρισμού και παραθερισμού στις περιοχές ενδιαφέροντος.  

 7ος στόχος: Αναγνώριση της ταυτότητας και ιδιαιτερότητας του τέως Δήμου Σκιλλούντος και 

των τοπικών της προβλημάτων, αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε οικισμού 

και Κοινότητας.   

Για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τον καθορισμό των περιβαλλοντικών 

στόχων, αναγνωρίστηκαν, οι ακόλουθοι περιβαλλοντικοί τομείς που πιθανόν επηρεάζονται με την 

εφαρμογή των παρεμβάσεων από την Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου – 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του τέως Δήμου Σκιλλούντος:  

1. Βιοποικιλότητα, Χλωρίδα - Πανίδα  

2. Τοπίο  

3. Πολιτιστική Κληρονομιά  

4. Πληθυσμός & Ανθρώπινη Υγεία  

5. Έδαφος   

6. Ύδατα  

7. Αέρας – Κλίμα - Ενέργεια  

8. Υλικά Περιουσιακά Στοιχεία  

9. Διαχείριση  Φυσικών Πόρων & Αποβλήτων  

10. Βιώσιμη Προσπελασιμότητα  

Αντίστοιχα, οι βασικοί περιβαλλοντικοί στόχοι που καθορίστηκαν και τους οποίους θα πρέπει να 

εκπληρώσει η Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του τέως Δήμου 

Σκιλλούντος είναι οι ακόλουθοι:    

Στ1 -  Προστασία της βιοποικιλότητας, της 

χλωρίδας και της πανίδας  
Στ2 -  Προστασία του τοπίου.   
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Στ3 -  Προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς.  

Στ4 -  Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης και 

υγείας - αύξηση πληθυσμού.  

Στ5 -  Προστασία του εδάφους από την 

ρύπανση και μείωση της απώλειάς του  

Στ6 -  Προστασία των υδάτων από την 

ρύπανση.  

Στ7 -  Διατήρηση ποιότητας ατμοσφαιρικού 

περιβάλλοντος - μείωση αερίων 

θερμοκηπίου.  

Στ8 -  Προστασία και αύξηση της αξίας 

υλικών περιουσιακών στοιχείων.  

Στ9 -  Αειφόρος διαχείριση φυσικών πόρων, 

οικολογικός σχεδιασμός και 

περιβαλλοντική διαχείριση αποβλήτων.   

Στ10 - Επίτευξη βιώσιμης 

προσπελασιμότητας.   

Στη συνέχεια, για την εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή του 

προτεινόμενου προτύπου χωρικής ανάπτυξης χρησιμοποιούνται μήτρες συσχέτισης και κάρτες 

βαθμολόγησης (scorecards), με τη βοήθεια των οποίων προσδιορίζονται / αξιολογούνται οι 

ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις των βασικών κατευθύνσεων / στόχων του μοντέλου χωρικής 

οργάνωσης και των επιμέρους στόχων αυτών, στους περιβαλλοντικούς τομείς ενδιαφέροντος που 

διακρίθηκαν. 
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7.2 - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Τα χαρακτηριστικά εκτίμησης - αξιολόγησης των επιπτώσεων που θα χρησιμοποιηθούν στην 

παρούσα μελέτη εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 7.1: Χαρακτηριστικά εκτίμησης και αξιολόγησης επιπτώσεων. 

Χαρακτηριστικά 

επιπτώσεων 
Συμβολισμός Επεξήγηση 

Ένταση  

  Ασθενείς  Το μέγεθος των επιπτώσεων 

στο περιβάλλον είναι ασθενές 

  Μέτριες  Το μέγεθος των επιπτώσεων 

στο περιβάλλον είναι μέτριο 

  Ισχυρές  Το μέγεθος των επιπτώσεων 

στο περιβάλλον είναι ισχυρό  

Είδος   

Θετικές  ***** Οι επιπτώσεις θα έχουν θετική 

επίδραση στο περιβάλλον 

Μάλλον Θετικές **** Οι επιπτώσεις θα έχουν 

μάλλον θετική επίδραση στο 

περιβάλλον 

Ουδέτερες *** Οι επιπτώσεις θα έχουν 

ουδέτερη επίδραση στο 

περιβάλλον 

Μάλλον Αρνητικές ** Οι επιπτώσεις θα έχουν 

μάλλον αρνητική επίδραση 

στο περιβάλλον Αρνητικές 

Αρνητικές * Οι επιπτώσεις θα έχουν 

αρνητική επίδραση στο 

περιβάλλον 

Χρονικός ορίζοντας εμφάνισης 

Βραχυπρόθεσμες  ΒΠ Ο χρόνος εμφάνισης των 

επιπτώσεων είναι βραχύς  

Μακροπρόθεσμες ΜΠ Ο χρόνος εμφάνισης των 

επιπτώσεων είναι μακρύς  

Διάρκεια 

Μόνιμες  Μ Η διάρκεια των επιπτώσεων 

στο περιβάλλον είναι  

Προσωρινές Π μόνιμη Η διάρκεια των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον 

είναι προσωρινή 
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7.2.1 - ΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

7.2.1.1 - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΠΑΝΙΔΑ – ΧΛΩΡΙΔΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Είδος & 
Ένταση 

Χρονικός 
ορίζοντας 

Διάρκεια 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 
– ΠΑΝΙΔΑ – 
ΧΛΩΡΙΔΑ 

Προστασία 
βιοποικιλότητας – 
πανίδας – 
χλωρίδας 

***** ΒΠ Μ 

 Εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας,  

 Έλεγχος με δειγματοληψίες 
και άλλες τεχνικές, των 
συστατικών στοιχείων της 
βιοποικιλότητας που έχουν 
εντοπισθεί και απόδοση 
ιδιαίτερης προσοχής σε 
εκείνα που απαιτούν άμεσα 
μέτρα διατήρησης και σε 
εκείνα που προσφέρουν τις 
μεγαλύτερες δυνατότητες 
αειφόρου χρήσης.  

 Βλέπε σχόλιο [1] 

Προστασία και 
αποφυγή της 
διάσπασης 
σημαντικών 
βιότοπων και 
φυσικών τοπίων 

*** 
ΒΠ 

 
Μ 

Προσαρμογή με τις 
υπάρχουσες στρατηγικές, 
σχέδια ή προγράμματα. 

Προσεκτική 
διαχείριση ήπιων 
δραστηριοτήτων  

**** ΜΠ Μ 

 Εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

 Εντοπισμός των 
διαδικασιών και των 
δραστηριοτήτων, οι οποίες 
έχουν ή ενδέχεται να έχουν 
ανεπιθύμητες επιπτώσεις 
για τη διατήρηση και την 
αειφόρο χρήση της 
βιοποικιλότητας και 
παράλληλος έλεγχος 

Προστασία των 
απειλούμενων 
ειδών 

*** ΒΠ Μ 

 Εντοπισμός των συστατικών 
στοιχείων της 
βιοποικιλότητας που είναι 
σημαντικά για τη διατήρηση 
και την αειφόρο χρήση της  

 Λήψη και καταχώρηση, με 
οποιοδήποτε μηχανισμό, 
πληροφοριακών στοιχείων 
που απορρέουν από 
δραστηριότητες εντοπισμού 
και παρακολούθησης της 
βιοποικιλότητας 

 Προστασία αλιευτικών 
αποθεμάτων 

 Διαφύλαξη σπάνιων, 
ενδημικών και 
προστατευόμενων ειδών 
άγριας χλωρίδας και 
πανίδας 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Είδος & 
Ένταση 

Χρονικός 
ορίζοντας 

Διάρκεια 

Ανάπτυξη και 
προστασία των 
προστατευόμενων 
περιοχών 
(NATURA) 

**** ΜΠ Μ 

 Εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας   

 Ανάπτυξη σχεδίων ή 
προγραμμάτων για τη 
διατήρηση και την αειφόρο 
χρήση της βιοποικιλότητας   

 Προσαρμογή με τις 
υπάρχουσες στρατηγικές, 
σχέδια ή προγράμματα   

 Εντοπισμός των 
συστατικών στοιχείων της 
βιοποικιλότητας που είναι 
σημαντικά για τη 
διατήρηση και την αειφόρο 
χρήση της   

Αύξηση της 
περιβαλλοντικής 
ευαισθησίας 

**** ΒΠ Μ 

 Στοχευμένες δράσεις στην 
εκπαίδευση  

 Προώθηση ενημερωτικών 
προγραμμάτων για την 
περιβαλλοντική 
ευαισθησία 

Ανάδειξη των 
οικοσυστημάτων 

*** ΒΠ Μ 

 Εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας   

 Ανάπτυξη σχεδίων ή 
προγραμμάτων για τη 
διατήρηση και την αειφόρο 
χρήση της βιοποικιλότητας   

 Προσαρμογή με τις 
υπάρχουσες στρατηγικές, 
σχέδια ή προγράμματα   

 Εντοπισμός των συστατικών 
στοιχείων της 
βιοποικιλότητας που είναι 
σημαντικά για τη διατήρηση 
και την αειφόρο χρήση της  

Παρεμπόδιση 
στην φυσική 
ανανέωση των 
υπαρχόντων 
ειδών 

**** ΒΠ Π 
Ενίσχυση χλωρίδας 
(φυτοκάλυψη, 
δεντροδύτευση) 

Παρεμπόδιση της 
αποδημίας ή 
μετακίνησης των 
ζώων 

*** ΒΠ Π 

 Προστασία αλιευτικών 
αποθεμάτων   

 Διαφύλαξη σπάνιων, 
ενδημικών και 
προστατευόμενων ειδών 
άγριας χλωρίδας και 
πανίδας   

 Προστασία και προώθηση 
της αειφόρου ανάπτυξης 
των δασών 

Προστασία 
θαλάσσιου 
περιβάλλοντος 

**** ΒΠ Μ 

 Προστασία αλιευτικών 
αποθεμάτων 

 Εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
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Σχόλιο [1]: Οι επιπτώσεις του συνόλου των προτάσεων του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ σε σχέση με τους 

στόχους που έχουν τεθεί σε κάθε επίπεδο αναμένονται θετικές στην βιοποικιλότητα – χλωρίδα – 

πανίδα. Οι αρνητικές επιπτώσεις αφορούν ενδεχόμενες καταλήψεις εδαφών και πιθανές 

απαλλοτριώσεις από την υλοποίηση κάποιων έργων υποδομής που προβλέπονται από το ΓΠΣ 

ή από την προτεινόμενη αναδιάρθρωση χρήσεων. Οι αρνητικές επιπτώσεις δεν έχουν 

προγραμματικό χαρακτήρα, είναι τοπικής εμβέλειας και χωρίς διαθεματική έκταση, με 

δυνατότητα πλήρους αντιμετώπισης στο πλαίσιο του υποκείμενου σχεδιασμού ή σε 

μεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επιμέρους επεμβάσεων. Θετικές, 

μέτριας έως ισχυρής έντασης μόνιμου χαρακτήρα επιπτώσεις, θα έχουν ο προσδιορισμός 

περιοχών ΠΕΠ, η προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και η ποιοτική 

αναβάθμιση του τουρισμού μέσω της προώθησης ποικίλων μορφών τουρισμού και αναψυχής. 

Οι νέες οικιστικές συγκεντρώσεις και οι επεκτάσεις θα επιφέρουν κατάληψη και διάσπαση 

αγροτικών και «περιαστικών» περιοχών επηρεάζοντας αρνητικά αλλά τοπικά τη βιοποικιλότητα, 

χλωρίδα και πανίδα. Όμως δεν θα καταληφθούν περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας και 

δεν θα επηρεαστούν προστατευόμενα είδη. Επιπλέον σε πολλές από τις προτεινόμενες θέσεις 

παρατηρείται σήμερα διάσπαρτη δόμηση και στόχος των μέτρων είναι η οργάνωση της 

δόμησης κατά την αρχή της «συμπαγούς πόλης». Οι αρνητικές επιπτώσεις είναι τοπικές, 

μέτριας έντασης και αναστρέψιμες, εφόσον εφαρμοστούν συνολικά τα μέτρα του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. 

Επίσης αναμένεται να υπάρξει τοπική πίεση στους βιότοπους και στα είδη χλωρίδας και 

πανίδας από την κατασκευή και την λειτουργία ορισμένων έργων υποδομής (νέων οδικών 

αξόνων, γραμμικών έργων και εν γένει εγκαταστάσεων), τα οποία βέβαια προβλέπεται να 

χωροθετηθούν σε μη προστατευόμενες περιοχές. Οι επιπτώσεις θα είναι βραχυπρόθεσμες, 

ασθενούς έντασης, τοπικού χαρακτήρα και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα του σχεδίου 

κρίνονται αναστρέψιμες. Επιπλέον αναμένεται να ελαχιστοποιηθούν καθώς κατά τον σχεδιασμό 

των έργων θα εφαρμοστούν διαδικασίες έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης της κείμενης νομοθεσίας. 

7.2.2 - ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   

7.2.2.1 - ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Είδος & 

Ένταση 

Χρονικός 

ορίζοντας 
Διάρκεια 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Προφύλαξη και 

προαγωγή της 

κοινωνικής 

συνοχής 

***** ΜΠ Μ 

 Ενίσχυση δημογραφικών 

συντελεστών (πληθυσμιακή 

μεταβολή, ηλικιακή σύνθεση)  

 Βελτίωση συνθηκών ζωής  

 Βελτίωση προσβασιμότητας 

της περιοχής  

 Δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας – μείωση ανεργίας  

 Προώθηση ενημερωτικών 

προγραμμάτων για την 

Επίδραση στην 

πληθυσμιακή 

μεταβολή 
**** ΒΠ Μ 

Επίδραση στην 

πληθυσμιακή 

σύνθεση 
***** ΒΠ Μ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Είδος & 

Ένταση 

Χρονικός 

ορίζοντας 
Διάρκεια 

Άμβλυνση 

κοινωνικών 

ανισοτήτων 
***** ΜΠ Π 

περιβαλλοντική ευαισθησία 

 Βλέπε Σχόλιο [2] 

Βελτίωση 

βασικών 

χαρακτηριστικών 

του πληθυσμού 

μέσω της 

περίθαλψης, 

καταπολέμησης 

της φτώχειας 

***** ΜΠ Μ 

Διατήρηση 

υφιστάμενων 

θέσεων 

εργασίας 

***** ΜΠ Μ 

 Προώθηση και ενίσχυση 
εναλλακτικού τουρισμού  

 Δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης, 
προβολής, δικτύωσης  

Αύξηση του 

εποχιακού 

πληθυσμού 
***** ΜΠ Μ 

Εξάρτηση της 

οικονομίας από 

τον τουριστικό 

τομέα 

**** ΒΠ Μ 

Εξάρτηση της 

οικονομίας από 

τον αγροτικό 

τομέα  

**** ΒΠ Μ 

Ενίσχυση δημογραφικών 

συντελεστών (πληθυσμιακή 

μεταβολή, ηλικιακή σύνθεση) 

Εποχιακή 

απόκλιση του 

τουριστικού 

εισοδήματος 

***** ΒΠ Π  Προώθηση και ενίσχυση 
εναλλακτικού τουρισμού  

 Δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης, 
προβολής, δικτύωσης 

 Βλέπε Σχόλιο [3]  

Οικονομική 

βιωσιμότητα 

τουριστικού 

τομέα 

***** ΜΠ Π 

Οικονομική 

βιωσιμότητα του 

αγροτικού τομέα  
***** ΜΠ Μ 

Ενίσχυση δημογραφικών 

συντελεστών (πληθυσμιακή 

μεταβολή, ηλικιακή σύνθεση) 

Σχέση 

τουριστών - 

μόνιμων  
*** ΒΠ Μ 

 Προώθηση και ενίσχυση 
εναλλακτικού τουρισμού  

 Δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης, 
προβολής, δικτύωσης 
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Σχόλιο [2]: Συνολικά τα προτεινόμενα μέτρα τόσο στο πλαίσιο της μελέτης του ΓΠΣ όσο και στο 

πλαίσιο της παρούσας μελέτης, εκτιμάται ότι θα έχουν θετικές έως ισχυρά θετικές επιπτώσεις σε 

ότι αφορά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, στην ενίσχυση του πληθυσμού και στην 

προώθηση παρεμβάσεων προς όφελος του πολίτη. 

Σχόλιο [3]: Πρόληψη, έλεγχος και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων (θαλάσσια 

ρύπανση, πυρκαγιές κ.α.) θα πρέπει να δρομολογηθούν στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων, ιδίως στο τομέα του τουρισμού, ώστε να 

διασφαλιστεί η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

7.2.2.3 - ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Είδος & 

Ένταση 

Χρονικός 

ορίζοντας 
Διάρκεια 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΥΓΕΙΑ 

Προστασία της 

ανθρώπινης 

υγείας 
**** ΜΠ Μ 

Απαγόρευση ή περιορισμός 

των πιο επικίνδυνων 

φυτοφαρμάκων και 

διασφάλιση βέλτιστων 

πρακτικών για τη 

χρησιμοποίησή τους 

Βελτίωση 

συνθηκών 

περίθαλψης 
**** ΒΠ Μ 

Αναβάθμιση υποβαθμισμένων 

περιοχών 

Μείωση 

ασθενειών **** ΜΠ Μ 

Απαγόρευση ή περιορισμός 

των πιο επικίνδυνων 

φυτοφαρμάκων και 

διασφάλιση βέλτιστων 

πρακτικών για τη 

χρησιμοποίησή τους 

Επίδραση στο 

προσδόκιμο 

όριο ζωής 
**** ΜΠ Μ 

 Βελτίωση υποδομών (οδικό 

δίκτυο, χώροι στάθμευσης) 

 Ενίσχυση περιβαλλοντικών 

υποδομών (μονάδες 

επεξεργασίας λυμάτων, 

βελτίωση δικτύων ύδρευσης 

και αποχέτευσης) 

Έλεγχος 

επιπέδων 

θορύβου και 

ρύπων 

***** ΜΠ Μ 

 Πρόβλεψη για 

ολοκληρωμένο σύστημα 

παρακολούθησης και 

ελέγχου των επιπέδων 

θορύβου 

 Χρήση «πράσινων» 

τροχοφόρων  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Είδος & 

Ένταση 

Χρονικός 

ορίζοντας 
Διάρκεια 

Αποτελεσματική 

διαχείριση των 

αποβλήτων 
***** ΜΠ Μ 

Ενίσχυση περιβαλλοντικών 

υποδομών (μονάδες 

επεξεργασίας λυμάτων, 

βελτίωση δικτύων ύδρευσης 

και αποχέτευσης) 

Ανάπτυξη 

συνθηκών 

διαβίωσης του 

τοπικού 

πληθυσμού 

**** ΜΠ Μ 

Έλεγχος και περιορισμός 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

Ενίσχυση 

περιβαλλοντικών 

υποδομών 

(μονάδες 

επεξεργασίας 

λυμάτων, 

συντήρηση και 

βελτίωση 

δικτύου 

ύδρευσης και 

αποχέτευσης) 

***** ΜΠ Μ 

 Αναβάθμιση 

υποβαθμισμένων 

περιοχών 

 Αξιοποίηση κοινοτικών 

πόρων για τη βιώσιμη 

διαχείριση του 

περιβάλλοντος 

Πρόκληση 

επιπρόσθετης 

κίνησης 

τροχοφόρων 

** ΜΠ Μ 

 Αναβάθμιση 

υποβαθμισμένων 

περιοχών 

 Βελτίωση υποδομών 

(οδικό δίκτυο, χώροι 

στάθμευσης) 

 Χρήση «πράσινων» 

τροχοφόρων 

Αύξηση 

υπάρχουσας 

δυνατότητας 

αναψυχής 

***** ΒΠ Μ 

 Αναβάθμιση 

υποβαθμισμένων 

περιοχών 

 Χρήση «πράσινων» 

τροχοφόρων 
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7.2.2.4 - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Είδος & 

Ένταση 

Χρονικός 

ορίζοντας 
Διάρκεια 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ανάπτυξη 

Εθνικής 

οικονομίας 
***** ΜΠ Μ 

 Προσέλκυση νέων 

επενδύσεων 

 Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων 

 Ενίσχυση της οικονομίας 

και περιορισμό της 

ανεργίας 

 Προώθηση και ενίσχυση 

των τοπικών προϊόντων 

(γεωργικά προϊόντα, 

τοπική κουζίνα). 

 Βλέπε Σχόλιο [4]  

 Βλέπε Σχόλιο [5] 

Μείωση δείκτη 

ανεργίας – 

Αύξηση 

ευκαιριών 

εργασίας 

***** ΜΠ Μ 

Προστασία 

υλικών 

περιουσιακών 

στοιχείων 

***** ΒΠ Μ 

 Αποφυγή καταπατήσεων 

 Βλέπε Σχόλιο [6] 

Ανάπτυξη νέων 

επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων 
***** ΜΠ Μ 

 Προσέλκυση νέων 

επενδύσεων  

 Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων 

 Αύξηση αξίας γης στην 

ευρύτερη περιοχή 

 Ενίσχυση της οικονομίας 

και περιορισμό της 

ανεργίας. 

 Προώθηση και ενίσχυση 

των τοπικών προϊόντων 

(γεωργικά προϊόντα, 

τοπική κουζίνα). 

 Βλέπε Σχόλιο [4] 

 Βλέπε Σχόλιο [5] 

Επιρροή υλικών 

περιουσιακών 

στοιχείων του 

πληθυσμού και 

δυνατότητα 

***** ΜΠ Μ 

Προαγωγή 

κοινωνικής - 

οικονομικής 

ευημερίας 

***** ΜΠ Μ 

Επιρροή του 

κατά κεφαλήν 

εισοδήματος 
***** ΜΠ Μ 
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Σχόλιο [4]: Το προτεινόμενο σχέδιο χωρικής οργάνωσης και τα προτεινόμενα μέτρα εφόσον 

εφαρμοστούν, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν στην προστασία και αύξηση της αξίας των υλικών 

περιουσιακών στοιχείων της περιοχής μελέτης. Ειδικότερα η υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής 

προστασίας, βιώσιμης διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων, οριοθέτησης ειδικών 

ζωνών κλπ διασφαλίζουν τα περιουσιακά στοιχεία και ιδιοκτησίες του πληθυσμού. 

Σχόλιο [5]: Το χωρικό πρότυπο της περιοχής μελέτης βασίζεται κυρίως στη διατήρηση των 

αγροτικών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την τουριστική ανάπτυξη μέσω της προώθησης 

ποικίλων μορφών τουρισμού και αναψυχής. 

Σχόλιο [6]: Ο σχεδιασμός των μέτρων γίνεται με παράλληλη ειδική γεωλογική διερεύνηση, ώστε να 

εφαρμοστούν λύσεις προς την κατεύθυνση της προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος και 

των περιουσιακών στοιχείων από φυσικές καταστροφές, λάθος σχεδιασμό των δομούμενων 

περιοχών κλπ. 

7.2.2.5 - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Είδος & 

Ένταση 

Χρονικός 

ορίζοντας 
Διάρκεια 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Διαφύλαξη των 

μνημείων, 

πολιτιστικής - 

ιστορικής - 

αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς 

***** ΜΠ Μ 

 Διαφύλαξη ιστορικής 

κληρονομιάς και της λαϊκής 

παράδοσης  

 Προστασία και ανάδειξη του 

αρχαιολογικού πλούτου. 

 Προγράμματα πολιτιστικού 

και περιηγητικού τουρισμού 

 Τουριστική αξιοποίηση του 

πολιτιστικού προϊόντος της 

περιοχής και βελτίωση των 

πολιτιστικών υπηρεσιών. 

 Προβολή και δικτύωση, 

διασφάλιση συνθηκών 

εύκολης πρόσβασης και 

επισκεψιμότητας 

 Βλ. σχόλιο [7] [8] [10] 

Προστασία και 

ανάδειξη 

πολιτιστικού 

άυλου, 

ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος 

**** ΜΠ Μ 

 Διαφύλαξη ιστορικής 

κληρονομιάς και της λαϊκής 

παράδοσης 

 Προστασία και ανάδειξη του 

αρχαιολογικού πλούτου. 

 Δράσεις περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης, 

προβολής, δικτύωσης. 

  Βλ. σχόλιο [7][8][9][10] 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Είδος & 

Ένταση 

Χρονικός 

ορίζοντας 
Διάρκεια 

Προστασία και 

ανάδειξη του 

δομημένου 

(νεώτερου) 

περιβάλοντος 

*** ΜΠ Μ 

 Δράσεις περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης, 

προβολής, δικτύωσης. 

  Προγράμματα πολιτιστικού 

και περιηγητικού τουρισμού 

 Βλ. σχόλιο [8] 

Προστασία 

παραδοσιακών, 

προστατευόμενων 

& εν γένει 

αξιόλογων 

οικισμών 

**** ΜΠ Μ 

 Διαφύλαξη ιστορικής 

κληρονομιάς και της λαϊκής 

παράδοσης 

 Βλ. σχόλιο [8][9][10] 

Προστασία και 

ανάδειξη 

αρχαιολογικού 

πλούτου 

**** ΜΠ Μ 

 Προστασία και ανάδειξη του 

αρχαιολογικού πλούτου 

 Προγράμματα πολιτιστικού 

και περιηγητικού τουρισμού 

 Τουριστική αξιοποίηση του 

πολιτιστικού προϊόντος της 

περιοχής και βελτίωση των 

πολιτιστικών υπηρεσιών. 

 Προβολή και δικτύωση, 

διασφάλιση συνθηκών 

εύκολης πρόσβασης και 

επισκεψιμότητας 

 Βλ. σχόλιο [7] 

Αλλοίωση λαϊκών 

παραδόσεων 
*** ΜΠ Μ 

 Διαφύλαξη ιστορικής 

κληρονομιάς και της λαϊκής 

παράδοσης . 

 Βλ. σχόλιο [8][9][10] 
Προστασία της 

τοπικής 

διαφορετικότητας 

*** ΒΠ Μ 

Ανάπτυξη 

πολιτιστικών 

δομών και 

ανταλλαγή 

πολιτιστικού 

προϊόντος μεταξύ 

του ντόπιου 

πληθυσμού και 

των τουριστών 

*** ΒΠ Μ 

 Ανάπτυξη πολιτιστικών 

δεσμών και ανταλλαγή 

πολιτιστικού προϊόντος  

 Προγράμματα πολιτιστικού 

και περιηγητικού τουρισμού. 

 Τουριστική αξιοποίηση 

πολιτιστικού προϊόντος & 

βελτίωση υπηρεσιών 

 Δράσεις ενίσχυσης 

σύγχρονου πολιτισμού και 

πολιτιστικών εκδηλώσεων 

υψηλής ποιότητας 

 Βλ. σχόλιο [7][9][10] 
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Σχόλιο [7]: Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς (κλασικές και βυζαντινές αρχαιότητες καθώς 

και νεώτερα μνημεία ιδιαίτερης πολιτισμικής σημασίας) και των μνημείων πολιτισμού της 

χώρους των οικισμών και στον εξωαστικό χώρο.  

Σχόλιο [8]: Προστασία παραδοσιακών πυρήνων οικισμών και γενικά προστασία και ανάδειξη της 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.  

Σχόλιο [9]: Προστατεύεται η αγροτική κληρονομιά και τα παραδοσιακά στοιχεία της, η τοπική 

διαφορετικότητα καθώς και ο φυσικός τρόπος ζωής. 

Σχόλιο [10]: Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ως ζωτικός παράγοντας της οικονομικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης.  

7.2.3 - ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

7.2.3.1 - ΈΔΑΦΟΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Είδος & 

Ένταση 

Χρονικός 

ορίζοντας 
Διάρκεια 

ΈΔΑΦΟΣ 

Αλλαγή ρυθμού 

απορρόφησης 

και απόπλυσης 

του εδάφους 

** ΒΠ Π 

 Προστασία από 

καταστροφή, επικάλυψη ή 

αλλαγή κάθε μοναδικού 

γεωλογικού ή φυσικού 

χαρακτηριστικού. 

 Έλεγχος της εναπόθεσης 

ή διάβρωσης, που 

μπορούν να επιφέρουν 

αλλαγές στην κοίτη των 

ποταμών ή του πυθμένα 

της θάλασσας 

Προστασία του 

εδάφους από 

διάβρωση και 

ερημοποίηση 

***** ΜΠ Μ 

 Έλεγχος της διάβρωσης, 

της μόλυνσης, της 

αλάτωσης, της καθίζησης, 

της αδιαβροχοποίησης 

 Προστασία και έλεγχος 

της εδαφικής 

βιοποικιλότητας. 

 Έλεγχος της εναπόθεσης 

ή διάβρωσης της άμμου 

των ακτών 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Είδος & 

Ένταση 

Χρονικός 

ορίζοντας 
Διάρκεια 

Προστασία της 

σύνθεσης του 

εδάφους 
**** ΜΠ Μ 

 Λήψη μέτρων 

αντιπλημμυρικής 

προστασίας 

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης 

στερεών και υγρών 

αποβλήτων   

 Έλεγχος εναπόθεσης άμμου 

και διάβρωσης ακτών 

 Έλεγχος της εναπόθεσης ή 

διάβρωσης, που μπορούν 

να επιφέρουν αλλαγές στην 

κοίτη των ποταμών ή του 

πυθμένα της θάλασσας 

Έλεγχος 

επιπέδων ρύπων 

από απόβλητα 
**** ΜΠ Μ 

 Εφαρμογή περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας 

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης 

στερεών-υγρών αποβλήτων   

Βελτίωση της 

κατάσταση και 

της έκτασης των 

υποβαθμισμένων 

περιοχών 

** ΒΠ Μ 

 Έλεγχος της διάβρωσης, της 

μόλυνσης, της αλάτωσης, 

της καθίζησης, της 

αδιαβροχοποίησης 

 Προστασία και έλεγχος της 

εδαφικής βιοποικιλότητας 

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης 

στερεών-υγρών αποβλήτων   

Πρόκληση 

απωλειών 

εδάφους 
*** ΜΠ Μ 

 Λήψη μέτρων 

αντιπλημμυρικής 

προστασίας 

 Προστασία από 

καταστροφή, επικάλυψη ή 

αλλαγή κάθε μοναδικού 

γεωλογικού ή φυσικού 

χαρακτηριστικού 

 Έλεγχος της διάβρωσης, της 

μόλυνσης, της αλάτωσης, 

της καθίζησης κλπ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Είδος & 

Ένταση 

Χρονικός 

ορίζοντας 
Διάρκεια 

Υπερκάλυψη 

επιφανειακού 

στρώματος του 

εδάφους 

** ΜΠ Μ 

 Έλεγχος της διάβρωσης, της 

μόλυνσης, της αλάτωσης, 

της καθίζησης, της 

αδιαβροχοποίησης 

 Προστασία από 

καταστροφή, επικάλυψη ή 

αλλαγή κάθε μοναδικού 

γεωλογικού ή φυσικού 

χαρακτηριστικού 

Αλλαγές σε 

εναποθέσεις ή 

διαβρώσεις που 

επηρεάζουν τα 

ρέματα ή τον 

θαλάσσιο 

πυθμένα 

**** ΒΠ Μ 

 Εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

 Προστασία από 

καταστροφή, επικάλυψη ή 

αλλαγή κάθε μοναδικού 

γεωλογικού ή φυσικού 

χαρακτηριστικού 

Αύξηση χώρων 

πρασίνου ***** ΒΠ Μ 

 προστασία της γεωργικής 

γης υψηλής 

παραγωγικότητας 

 Έλεγχος της διάβρωσης, της 

μόλυνσης, της αλάτωσης, 

της καθίζησης, της 

αδιαβροχοποίησης 

Προώθηση 

επεξεργασίας 

λυμάτων 
***** ΜΠ Μ 

 Εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης 

στερεών και υγρών 

αποβλήτων   

Προώθηση 

ανακύκλωσης 

απορριμμάτων 
*****   

 Πρόληψη της παραγωγής 

απορριμμάτων 

 Εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης 

στερεών και υγρών 

αποβλήτων   
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Είδος & 

Ένταση 

Χρονικός 

ορίζοντας 
Διάρκεια 

Βελτίωση 

ποιότητας ακτών    

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης 

στερεών και υγρών 

αποβλήτων   

 Προστασία από 

καταστροφή, επικάλυψη ή 

αλλαγή κάθε μοναδικού 

γεωλογικού ή φυσικού 

χαρακτηριστικού 

 Έλεγχος της εναπόθεσης 

ή διάβρωσης της άμμου 

των ακτών 

 Έλεγχος της εναπόθεσης 

ή διάβρωσης, που 

μπορούν να επιφέρουν 

αλλαγές στην κοίτη των 

ποταμών ή του πυθμένα 

της θάλασσας 

Οι επιπτώσεις του συνόλου των προτάσεων του ΓΠΣ στα εδαφικά χαρακτηριστικά και σε σχέση με 

τους στόχους που έχουν τεθεί σε κάθε επίπεδο, αναμένονται θετικές. Οι αρνητικές επιπτώσεις 

αφορούν τις νέες ζώνες και δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα καθώς και 

στις ευρύτερες περιοχές όπου προβλέπονται σημαντικές νέες χωροθετήσεις. Οι αρνητικές 

επιπτώσεις δεν έχουν στρατηγικό (προγραμματικό) χαρακτήρα, είναι τοπικής εμβέλειας, με 

δυνατότητα πλήρους αντιμετώπισης στο πλαίσιο του υποκείμενου σχεδιασμού ή σε μεταγενέστερα 

στάδια περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επιμέρους επεμβάσεων μέσω της εφαρμογής βέλτιστων 

τεχνικών κατά τη φάση δημιουργίας έργων και εγκαταστάσεων.  

Επίσης αναμένεται κατάληψη εδαφών από την υλοποίηση μέρους των μέτρων, ενώ η ανάπτυξη 

των καλλιεργειών μπορεί να επιβαρύνει με αγροχημικά το έδαφος στην περίπτωση εκτεταμένης και 

μη βιώσιμης χρήσης – αξιοποίησης των καλλιεργειών. Όμως η κατεύθυνση των μέτρων είναι τέτοια 

που επιδιώκουν την εφαρμογή πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης, οικολογικής γεωργίας και 

οικολογικού σχεδιασμού. Στον πεδινό και ημιορεινό χώρο, το Δομικό Σχέδιο προβλέπει ρυθμίσεις 

επεκτάσεων των οικισμών και προστασίας των πυρόπληκτων περιοχών χωρίς να αναπτύσσονται 

νέες οικιστικές ενότητες. Οι αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος που αξιολογούνται ως μέτριας 

έντασης, αντισταθμίζονται μεταξύ άλλων από την προστασία της αγροτικής γης και την κατεύθυνση 

για ανάπτυξη των παραδοσιακών καλλιεργειών, που έμμεσα αποτελεί ασπίδα έναντι της 

ερημοποίησης και συναφών επιπτώσεων στο έδαφος. 

Τέλος οι προτεινόμενες περιβαλλοντικές υποδομές (αποκατάσταση ΧΑΔΑ, ολοκληρωμένη 

διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων) αναμένεται να έχουν ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στα 

εδαφικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. 
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7.2.3.2 - ΥΔΑΤΑ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Είδος & 

Ένταση 

Χρονικός 

ορίζοντας 
Διάρκεια 

ΥΔΑΤΑ 

Προστασία από 

την υδάτινη 

ρύπανση 
***** ΜΠ Μ 

 Εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

 Έλεγχος ρύπανσης, βελτίωση 

δικτύων διανομής και 

περιστολή της σπατάλης  

  Έλεγχος ποιότητας 

κολυμβητικών υδάτων 

Έλεγχος και 

βελτίωση 

ποιότητας 

υδάτων 

*** ΒΠ Μ 

 Εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

 Εξασφάλιση ποιοτικής και 

ποσοτικής επάρκειας των 

υδάτινων πόρων προς 

ύδρευση   

 Προστασία της φυτοκάλυψης 

και εκτέλεση έργων 

υδρονομίας για τον 

εμπλουτισμό των υδροφοριών 

 Έλεγχος ρύπανσης, βελτίωση 

δικτύων διανομής και 

περιστολή της σπατάλης  

  Έλεγχος ποιότητας 

κολυμβητικών υδάτων 

 Χρήση σύγχρονων 

τεχνολογιών δειγματοληψίας 

και παρακολούθησης της 

ποιότητας & ποσότητας 

επιφανειακών-υπόγειων 

υδάτων 

Αναστροφή και 

πρόληψη του 

φαινομένου της 

υφαλμύρινσης 

*** ΜΠ Μ 

 Ορθή περιβαλλοντική 

διαχείριση και διασφάλιση 

προστασίας των υδάτινων 

πόρων από κινδύνους 

εξάντλησης και ρύπανσης   

 Προστασία της φυτοκάλυψης 

και εκτέλεση έργων 

υδρονομίας για τον 

εμπλουτισμό των υδροφοριών 

 Χρήση σύγχρονων 

τεχνολογιών δειγματοληψίας 

και παρακολούθησης της 

ποιότητας & ποσότητας 

επιφανειακών-υπόγειων 

υδάτων 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Είδος & 

Ένταση 

Χρονικός 

ορίζοντας 
Διάρκεια 

Ορθολογική 

διαχείριση 

υδατικών 

πόρων 

**** ΒΠ Μ 

 Ορθή περιβαλλοντική 

διαχείριση και διασφάλιση 

προστασίας των υδάτινων 

πόρων από κινδύνους 

εξάντλησης και ρύπανσης   

 Εξασφάλιση ποιοτικής και 

ποσοτικής επάρκειας των 

υδάτινων πόρων προς 

ύδρευση   

 Αξιοποίηση πηγών και 

δημιουργία ταμιευτήρων 

νερού 

 Έλεγχος ρύπανσης, 

βελτίωση δικτύων 

διανομής και περιστολή 

της σπατάλης  

  Σύστημα ελέγχου 

διαρροών υδρευτικού και 

αρδευτικού δικτύου 

 Χρήση σύγχρονων 

τεχνολογιών για την 

παρακολούθηση και 

δειγματοληψία της 

ποιότητας και ποσότητας 

του επιφανειακού και 

υπόγειου νερού 

Αποφυγή 

διαταραχής 

υδατικών 

οικοσυστημάτων 

*** ΒΠ Μ 

 Ορθή περιβαλλοντική 

διαχείριση και διασφάλιση 

προστασίας των υδάτινων 

πόρων από κινδύνους 

εξάντλησης και ρύπανσης   

 Αξιοποίηση πηγών και 

δημιουργία ταμιευτήρων 

νερού 

 Ανάπτυξη 

ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης 

στερεών και υγρών 

αποβλήτων (βιολογικός 

καθαρισμός)   
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Είδος & 

Ένταση 

Χρονικός 

ορίζοντας 
Διάρκεια 

Αλλαγή πορείας 

ρεμάτων ή 

νερών από 

πλημμύρες 

**** ΒΠ Μ 

 Προστασία της 

φυτοκάλυψης και εκτέλεση 

έργων υδρονομίας για τον 

εμπλουτισμό των 

υδροφοριών 

 Χρήση σύγχρονων 

τεχνολογιών για την 

παρακολούθηση και 

δειγματοληψία της 

ποιότητας και ποσότητας 

του επιφανειακού και 

υπόγειου νερού 

Επάρκεια 

διαθέσιμου 

νερού για 

ύδρευση 

**** ΒΠ Μ 

 Ορθή περιβαλλοντική 

διαχείριση και διασφάλιση 

προστασίας των υδάτινων 

πόρων από κινδύνους 

εξάντλησης και ρύπανσης  

 Εξασφάλιση ποιοτικής και 

ποσοτικής επάρκειας των 

υδάτινων πόρων προς 

ύδρευση   

 Αξιοποίηση πηγών και 

δημιουργία ταμιευτήρων 

νερού 

 Έλεγχος ρύπανσης, 

βελτίωση δικτύων διανομής 

και περιστολή της σπατάλης  

 Χρήση σύγχρονων 

τεχνολογιών για την 

παρακολούθηση και 

δειγματοληψία της 

ποιότητας και ποσότητας 

του επιφανειακού και 

υπόγειου νερού  

Αύξηση 

λυμάτων ** ΜΠ Μ 

 Προώθηση δράσης για 

εξασφάλιση ποιότητας 

νερού, μέσω ανακύκλωσης 

ή αφαλάτωσης   

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης 

στερεών και υγρών 

αποβλήτων (εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας υγρών και 

στερεών αποβλήτων)   
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Είδος & 

Ένταση 

Χρονικός 

ορίζοντας 
Διάρκεια 

Παραγωγή 

στερεών 

απορριμμάτων  
** ΜΠ Μ 

 Προώθηση δράσης για 

εξασφάλιση ποιότητας 

νερού, μέσω ανακύκλωσης 

ή αφαλάτωσης   

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης 

στερεών και υγρών 

αποβλήτων (βιολογικός 

καθαρισμός)   

 Ανακύκλωση – διαλογή 

απορριμμάτων 

Οι επιπτώσεις του συνόλου των προτάσεων του ΓΠΣ στα ύδατα, σε σχέση με τους στόχους που 

έχουν τεθεί σε κάθε επίπεδο αναμένονται εν γένει θετικές. Οι αρνητικές επιπτώσεις αφορούν 

κυρίως τις νέες δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα που δύναται να 

αυξήσουν τις ανάγκες και τη ζήτηση του νερού. Η ζήτηση αυτή μπορεί να καλυφθεί από την ορθή 

διαχείριση των υδάτων (σύμφωνα με τα σχέδια διαχείρισης των υδατικών λεκανών) που 

περιλαμβάνει εξοικονόμηση, επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση τους. Εφόσον οι ανάγκες το 

απαιτούν, θα πρέπει να συνδυάζεται με τον προγραμματισμό νέων έργων στον τομέα της 

ύδρευσης. Τέτοια έργα μπορεί να είναι η δέσμευση επιφανειακών απορροών και ο εμπλουτισμός 

της υπόγειας υδροφορίας, η κατασκευή φραγμάτων ανάσχεσης ή λιμνοδεξαμενών, εφόσον βέβαια 

οι γεωλογικές, περιβαλλοντικές, υδρογεωλογικές υδρολογικές συνθήκες το επιτρέπουν, η 

επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων σύμφωνα με τις επιταγές της κείμενης 

νομοθεσίας κλπ. Ιδιαίτερα σημαντική θα ήταν η κατάρτιση προγράμματος καταγραφής των 

μελλοντικών αναγκών ύδρευσης των οικισμών αλλά και των οικιστικών επεκτάσεων και 

προγράμματος εξασφάλισης των αναγκών αυτών.  

Επίσης η ποιότητα των επιφανειακών/υπόγειων και θαλάσσιων υδάτων ενδεχομένως να 

επηρεαστεί αρνητικά με την πιθανή αύξηση του πληθυσμού, αλλά και την ανάπτυξη των 

γεωργικών δραστηριοτήτων. Εντούτοις η πιθανή αύξηση παραγωγής λυμάτων θα αντιμετωπιστεί 

από τις υφιστάμενες αλλά και τις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας (ΕΕΛ). 

Η συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων υλοποιείται ευκολότερα στις οργανωμένες οικιστικές 

συγκεντρώσεις που προτείνει το εξεταζόμενο σχέδιο, παρά σε περιοχές όπου επικρατεί η 

διάσπαρτη δόμηση, όπως συμβαίνει σήμερα σε μεγάλο τμήμα της περιοχής. Αντίστοιχα με την 

εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών και πρακτικών οικολογικής γεωργίας μειώνεται η πιθανή 

ρύπανση των υπόγειων υδάτων. Εφόσον εφαρμοστούν πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και 

οικολογικού σχεδιασμού, όπως προτείνεται, δεν θα επηρεαστεί αρνητικά η ποιότητα των υπόγειων 

και επιφανειακών υδάτων και θα διασφαλιστεί η αειφόρος χρήση των υδατικών πόρων.  Ορισμένα 

γραμμικά έργα υποδομής, ίσως επηρεάσουν τα ποτάμια συστήματα, οπότε για την ελαχιστοποίηση 

των πιθανών επιπτώσεων κατά τον σχεδιασμό θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διαδικασίες 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
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7.2.3.3 - ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Είδος & 

Ένταση 

Χρονικός 

ορίζοντας 
Διάρκεια 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

Μείωση της 

αέριας 

ρύπανσης 
*** ΜΠ Μ 

 Έλεγχος καύσης και ορθής 

ρύθμισης καυστήρων 

 Θερμομόνωση κτιρίων, 

λεβήτων και σωληνώσεων 

προς εξοικονόμηση 

ενέργειας και μείωσης των 

εκπομπών ρύπανσης 

 Χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, με υιοθέτηση 

βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής 

στο σχεδιασμό και 

κατασκευή των κτιριακών 

εγκαταστάσεων 

Προστασία της 

ποιότητας του 

αέρα 
*** ΜΠ Μ 

 Χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, με υιοθέτηση 

βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής 

στο σχεδιασμό και 

κατασκευή των κτιριακών 

εγκαταστάσεων 

 Πρόληψη, έλεγχος και 

διαχείριση φυσικών και 

τεχνολογικών κινδύνων 

(θαλάσσια ρύπανση, 

πυρκαγιές, σεισμούς, κ.α.) 

Μείωση των 

εκπομπών 

αέριων 
** ΜΠ Μ 

 Εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

 Έλεγχος καύσης και ορθής 

ρύθμισης καυστήρων 

 Θερμομόνωση κτιρίων, 

λεβήτων και σωληνώσεων 

προς εξοικονόμηση 

ενέργειας και μείωσης των 

εκπομπών ρύπανσης 

Δυσάρεστες 

οσμές ** ΜΠ Μ 

 Έλεγχος καύσης και ορθής 

ρύθμισης καυστήρων 

 Συστήματα απόσμησης στις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

υγρών και στερεών 

αποβλήτων 

 Ορθολογικός σχεδιασμός και 

οργάνωση ολοκληρωμένης 

διαχείρισης απορριμμάτων 
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Δεν αναμένεται σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος από την 

εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων. Θετικές επιπτώσεις, μέτριας συνολικά έντασης, μόνιμου 

χαρακτήρα, εκτιμάται ότι θα έχουν η αναβάθμιση – οργάνωση του υφιστάμενου οικιστικού 

περιβάλλοντος, ο προσδιορισμός περιοχών ΠΕΠ και η ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού. Σε ότι 

αφορά τις υποδομές η βελτίωση της δυνατότητας ασφαλούς πεζοπορίας ή ποδηλασίας και η 

χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, θα συμβάλει στην μείωση των αέριων ρύπων. Μικρή αύξηση 

των αιωρούμενων σωματιδίων αναμένεται κατά την περίοδο υλοποίησης των κατασκευαστικών 

εργασιών των έργων υποδομής ωστόσο οι επιπτώσεις αυτές θα είναι περιορισμένες τοπικά και 

προσωρινές.  

Τα έργα των μεταφορικών υποδομών και κυρίως τα οδικά αναμένεται να αυξήσουν την 

ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την λειτουργία τους, όμως η επιβάρυνση εκτιμάται ότι δεν θα είναι 

σημαντικότερη από την ήδη υπάρχουσα, ενώ η ποιοτική αναβάθμιση του οδικού δικτύου θα έχει και 

θετική επίπτωση ως προς τις εκπομπές (μείωση χρονοαπόστασης, αύξηση της μέσης ταχύτητας 

κλπ). Αναμένεται αύξηση της ενεργειακής ζήτησης η οποία θα πρέπει να καλυφθεί εν μέρει και από 

την εκμετάλλευση ΑΠΕ. Γενικά η εκμετάλλευση ΑΠΕ, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτιριακών 

έργων, η εφαρμογή σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (urban mobility plans) θα συμβάλει στη 

βελτίωση της απόδοσης στη χρήση ενέργειας και μακροπρόθεσμα στη μείωση των αερίων του 

θερμοκηπίου.  

Σε κάθε περίπτωση οι αρνητικές επιπτώσεις αξιολογούνται ως ασθενούς έντασης τοπικού 

χαρακτήρα, ενώ εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί η ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, όπως 

και η αέρια ρύπανση στα σημερινά επίπεδα δηλαδή σε επίπεδα αβλαβή για τα φυσικά συστήματα 

και το ανθωπογενές περιβάλλον. 

7.2.3.4 - ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Είδος & 

Ένταση 

Χρονικός 

ορίζοντας 
Διάρκεια 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Περιορισμός 

εκπομπών 

αερίων του 

θερμοκηπίου 

** ΜΠ Π 

 Προώθηση της χρήσης 

ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές (π.χ. 

φωτοβολταϊκά) 

 Βιοκλιματικός σχεδιασμός 

κτιρίων, χρήση υλικών 

παραδοσιακών και φιλικών 

προς το περιβάλλον 

 Δημιουργία υδάτινων 

επιφανειών, με 

αποτέλεσμα την ενίσχυση 

του μικροκλίματος 

 Δεντροφύτευση, φύτευση 

κατάλληλων θάμνων και μη 

υδροβόρων φυτών  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Είδος & 

Ένταση 

Χρονικός 

ορίζοντας 
Διάρκεια 

Μείωση 

κατανάλωσης 

ενέργειας - 

καυσίμων 

** ΜΠ Π 

 Βιοκλιματικός σχεδιασμός 

κτιρίων, χρήση υλικών 

παραδοσιακών και φιλικών 

προς το περιβάλλον 

 Χρήση ηλεκτρονικού 

συστήματος 

παρακολούθησης της 

κατανάλωσης ενέργειας, με 

σκοπό τον έλεγχο και την 

μελλοντική εξοικονόμησή 

της 

Προώθηση 

ενεργειακής 

αποδοτικότητας 

και χρήση 

εναλλακτικών 

μορφών 

ενέργειας 

***** ΜΠ Π 

 Προώθηση της χρήσης 

ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές 

(φωτοβολταϊκά) 

 Πρόληψη, έλεγχος και 

διαχείριση φυσικών και 

τεχνολογικών κινδύνων 

(θαλάσσια ρύπανση, 

πυρκαγιές, σεισμούς, κ.α.) 

 Προώθηση της χρήσης 

βιομάζας 

Μείωση 

εκπομπών 

αέριων ρύπων 
*** ΜΠ Π 

 Προώθηση της χρήσης 

ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές 

(φωτοβολταϊκά) 

 Κατάλληλος σχεδιασμός 

και προσανατολισμός των 

κτιρίων για εξοικονόμηση 

ενέργειας (πράσινες 

στέγες, κατάλληλη 

θερμομόνωση, 

εκμετάλλευση του φυσικού 

φωτισμού) 

Δεν αναμένεται σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος από την 

εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων στο πλαίσιο του υπό μελέτη ΓΠΣ. Θετικές επιπτώσεις, 

μέτριας συνολικά έντασης, μόνιμου χαρακτήρα, εκτιμάται ότι θα έχουν η αναβάθμιση – οργάνωση 

του υφιστάμενου οικιστικού περιβάλλοντος, ο προσδιορισμός περιοχών ΠΕΠ και η ποιοτική 

αναβάθμιση του τουρισμού. Σε ότι αφορά τις υποδομές η βελτίωση της δυνατότητας ασφαλούς 

πεζοπορίας ή ποδηλασίας και η χρήση ΜΜΜ, θα συμβάλει στην μείωση των αέριων ρύπων. Μικρή 

αύξηση των αιωρούμενων σωματιδίων αναμένεται από τις κατασκευαστικές εργασίες. Οι 

επιπτώσεις αυτές θα είναι περιορισμένες τοπικά και προσωρινές.  
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Τα έργα των μεταφορικών υποδομών και κυρίως τα οδικά αναμένεται να αυξήσουν την 

ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την λειτουργία τους, όμως η επιβάρυνση εκτιμάται ότι δεν θα είναι 

σημαντικότερη από την ήδη υπάρχουσα, ενώ η ποιοτική αναβάθμιση του οδικού δικτύου θα έχει και 

θετική επίπτωση ως προς τις εκπομπές (μείωση χρονοαπόστασης, αύξηση της μέσης ταχύτητας 

κλπ). Αναμένεται αύξηση της ενεργειακής ζήτησης η οποία θα πρέπει να καλυφθεί εν μέρει και από 

την εκμετάλλευση ΑΠΕ. Γενικά η εκμετάλλευση ΑΠΕ, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτιριακών 

έργων, η εφαρμογή σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (urban mobility plans) θα συμβάλει στη 

βελτίωση της απόδοσης στη χρήση ενέργειας και μακροπρόθεσμα στη μείωση των αερίων του 

θερμοκηπίου.  

Σε κάθε περίπτωση οι αρνητικές επιπτώσεις αξιολογούνται ως ασθενούς έντασης, τοπικού 

χαρακτήρα, ενώ εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί η ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, όπως 

και η αέρια ρύπανση στα σημερινά επίπεδα δηλαδή σε επίπεδα αβλαβή για τα φυσικά συστήματα 

και το ανθρωπογενές περιβάλλον. 

7.2.3.5 – ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Είδος & 

Ένταση 

Χρονικός 

ορίζοντας 
Διάρκεια 

ΤΟΠΙΟ – 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Προστασία και 

ανάδειξη 

φυσικού τοπίου 
**** ΜΠ Μ 

 Προστασία και ανάδειξη 

του γραφικού και 

παραδοσιακού χαρακτήρα 

της περιοχής 

 Προστασία του φυσικού 

τοπίου, των δασών και της 

άγριας φύσης 

 Έλεγχος χρήσεων γης 

 Βελτίωση αισθητικής του 

τοπίου 

 Αποφυγή αλλοίωσης της 

τοπογραφίας και του 

ανάγλυφου της περιοχής 

Προστασία 

ακτών ***** ΒΠ Μ 

 Εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας (π.χ. 

καθορισμός ζωνών 

αιγιαλού και παραλίας) 

 Έλεγχος χρήσεων γης 

 Προστασία και αύξηση της 

ελκυστικότητα των ακτών 

Αποφυγή 

αυθαίρετης 

δόμησης 
***** ΜΠ Μ 

 Εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας 

 Έλεγχος χρήσεων γης 

 

Αποφυγή ***** ΜΠ Μ 
 Εφαρμογή της 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Είδος & 

Ένταση 

Χρονικός 

ορίζοντας 
Διάρκεια 

κατασκευής 

τεχνικών έργων 

με ανεπαρκή 

περιβαλλοντικό 

έλεγχο 

περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας 

 Έλεγχος χρήσεων γης 

Διάθεση 

στερεών, υγρών 

και αερίων 

αποβλήτων 

***** ΒΠ Μ 

 Εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας 

 Πρόληψη, έλεγχος και 

διαχείριση φυσικών και 

τεχνολογικών κινδύνων 

(θαλάσσια ρύπανση, 

πυρκαγιές, σεισμούς, κ.α.)  

Αύξηση της 

θελκτικότητας 

των προορισμών 
***** ΒΠ Μ 

 Προστασία και ανάδειξη 

της παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής 

 Προστασία του φυσικού 

τοπίου, των δασών και της 

άγριας φύσης 

 Προστασία και αύξηση της 

ελκυστικότητα των ακτών 

Ποσοστό 

φυσικών 

περιοχών 
***** ΜΠ Μ 

 Προστασία του φυσικού 

τοπίου, των δασών και της 

άγριας φύσης 

 Αποφυγή αλλοίωσης της 

τοπογραφίας και του 

ανάγλυφου της περιοχής 

Προστασία της 

τοπικής 

διαφορετικότητας 

και του φυσικού 

τρόπου ζωής 

***** ΜΠ Μ 

 Προστασία του φυσικού 

τοπίου, των δασών και της 

άγριας φύσης 

 Βελτίωση αισθητικής του 

τοπίου 

Προστασία και 

βελτίωση του 

τοπίου 
**** ΜΠ Μ 

 Προστασία και ανάδειξη 

του γραφικού και 

παραδοσιακού χαρακτήρα 

της περιοχής 

 Προστασία και ανάδειξη 

της παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής 

 Προστασία του φυσικού 

τοπίου, των δασών και της 

άγριας φύσης 

 Βελτίωση αισθητικής του 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ  Σ.Μ.Π.Ε.: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ (ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ)         270 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Είδος & 

Ένταση 

Χρονικός 

ορίζοντας 
Διάρκεια 

τοπίου 

 Αποφυγή αλλοίωσης της 

τοπογραφίας και του 

ανάγλυφου της περιοχής 

Η ορθολογική οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων που δρομολογείται μέσω του 

προτεινόμενου ΓΠΣ, αναμένεται να περιορίσει τις πιέσεις στο φυσικό τοπίο. Θετικές, ισχυρής έως 

μέτριας έντασης μόνιμου χαρακτήρα επιπτώσεις στο τοπίο και την αισθητική, θα έχουν η 

προστασία του υφιστάμενου οικιστικού περιβάλλοντος, η χωροθέτηση νέων οικιστικών 

συγκεντρώσεων-επεκτάσεων (από την άποψη ότι «συγκεντρώνουν»  την εκτός σχεδίου δόμηση), ο 

προσδιορισμός περιοχών ΠΕΠ, η προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και η 

ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού. Αρνητικές επιπτώσεις, μέτριας έως ασθενούς έντασης, 

προσωρινού και μόνιμου χαρακτήρα θα προκύψουν στο τοπίο από την κατασκευή ορισμένων 

έργων υποδομής, (έργα οδοποιίας, λιμενικά, εγκαταστάσεις ΑΠΕ, κλπ).  

Οι επιπτώσεις θα ελαχιστοποιηθούν εφόσον τα έργα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις προτάσεις 

του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους και τεχνολογίες, με οικολογικό 

σχεδιασμό, με την μικρότερη δυνατή επέμβαση στο τοπίο και εφόσον κατά τον σχεδιασμό τους 

εφαρμοστούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
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7.3 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

7.3.1 - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ - ΠΑΝΙΔΑ 

Για τον περιορισμό των επιπτώσεων στην βιοποικιλότητα την χλωρίδα και την πανίδα θα πρέπει 

κατά τον σχεδιασμό των έργων υποδομής να εφαρμοστούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης του Ν. 4014/2011 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων και εγκυκλίων, με σκοπό 

την υιοθέτηση ήπιων λύσεων με την όσο δυνατόν μικρότερη παρέμβαση στο περιβάλλον και την 

εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης και αποκατάστασης των όποιων επιπτώσεων. 

Παρεμβάσεις αποκατάστασης της βλάστησης και φυτεύσεις θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά με 

ενδημικά είδη, αντίστοιχα με αυτά που επικρατούν στην περιοχή περί το έργο και υπό την εποπτεία 

και επίβλεψη της οικεάς Δ/νσης Δασών. Ειδικά για τις ακτογραμμές, απαιτείται έλεγχος χλωρίδας, 

πανίδας και ιχθυοπανίδας για ύπαρξη προστατευόμενων ειδών καθώς και ειδικές ακτομηχανικές 

μελέτες για τον έλεγχο και προστασία από διάβρωση σε γειτονικές ακτές και παραλίες.  

7.3.2 – ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Πρώτη προτεραιότητα στο σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης του τέως Δήμου Σκιλλούντος 

αποτελεί η προστασία του τοπίου από κάθε είδους αλλοίωση, με σκοπό την μελλοντική διατήρηση 

και ανάδειξή του. Προτείνεται η κατασκευή των υποδομών αλλά και των κτιριακών εγκαταστάσεων 

να γίνεται σε κλίμακες που θα βρίσκονται σε αναλογία με τον γύρω χώρο, με μορφές που θα 

βρίσκονται σε αρμονία με το τοπίο αλλά και την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία των οικισμών της 

ευρύτερης περιοχής, όπως και με ήπιες μεθόδους και με την όσο το δυνατό μικρότερη παρέμβαση 

στο τοπίο κατά την φάση κατασκευής αλλά και λειτουργίας. Ανάλογοι περιορισμοί θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται και σε όλες τις προβλεπόμενες οικιστικές επεκτάσεις και στις θέσεις όπου 

προβλέπεται η ίδρυση νέων οικιστικών συγκεντρώσεων. Ο σχεδιασμός των έργων υποδομής θα 

πρέπει να γίνεται με βάση τις αρχές οικολογικού σχεδιασμού, περιβαλλοντικής διαχείρισης και 

αειφόρου κατασκευής και με την μικρότερη δυνατή επέμβαση στο τοπίο και την αισθητική. Θα 

πρέπει να αποκλειστούν ή έστω να ελαχιστοποιηθούν οι διελεύσεις μέσα από περιοχές 

οικολογικής, πολιτιστικής ή/και αισθητικής αξίας. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον σημαντικών έργων 

θα πρέπει να προσδιορίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

Επιπλέον προτείνονται τα ακόλουθα ειδικά μέτρα: 

 καθορισμός γραμμών αιγιαλού και παραλίας σε όλες τις ακτές του τέως Δήμου Σκιλλούντος. 

 προστασία και διαχείριση του παράκτιου χώρου με οργάνωση και έλεγχο των ανθρωπίνων 

δραστηριοτήτων (οικιστική ανάπτυξη, τουρισμός, μεταποίηση, αγροτικές δραστηριότητες, έργα 

υποδομής) και εφαρμογή πρακτικών φιλικότερων προς το περιβάλλον. 

 ελαχιστοποίηση της οπτικής ρύπανσης με τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης απόρριψης κάθε 

είδους απορριμμάτων και την καθαριότητα του αστικού και εξωαστικού χώρου, καθώς και την 

απομάκρυνση και κατάλληλη διαχείριση των ειδικών αποβλήτων (π.χ. απόβλητα εκσκαφών 

και κατεδαφίσεων κλπ).  

 ανάπτυξη συμβατικών μεθόδων ΑΠΕ η οποία θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στην 

ιδιαιτερότητα και τον χαρακτήρα του τοπίου, αλλά και με βάση την κλίμακα της περιοχής. 
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 περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που συνδέονται με παραδοσιακές και οικολογικές 

πρακτικές, όπως η καλλιέργεια παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων υψηλής αξίας, 

παράλληλα με την ανάπτυξη ήπιων/εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε όλη τη διάρκεια του 

έτους.  

7.3.3 – ΕΔΑΦΟΣ  

 Προτείνεται η μελέτη και η εφαρμογή σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης αγροτικών 

απορριμμάτων και φυτικών υπολειμμάτων (βιοαποβλήτων), με σκοπό την αξιοποίηση των 

αγροτικών απορριμμάτων μέσω ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και ενδεχομένως την 

ανάκτηση ενέργειας με την χρήση ΑΠΕ (βιομάζα κλπ). Το σχέδιο αυτό δύναται να 

ενσωματωθεί στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων ή/και σε σχέδιο 

διαχείρισης ιλύων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 

 Εφαρμογή πρακτικών οικολογικής - βιολογικής γεωργίας, οι οποίες να συνδυάζονται με τις 

παραδοσιακές καλλιέργειες της περιοχής και περιορισμένη χρήση αγροχημικών.  

 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου με προώθηση πολιτικών προστασίας της 

γεωργικής γης (κατά προτεραιότητα στις πεδινές περιοχές με μεγάλες πιέσεις), αναδιάρθρωση 

των καλλιεργειών και ανάπτυξη της εντατικής γεωργίας και της κτηνοτροφίας με σταδιακή 

ενίσχυση των περιβαλλοντικά φιλικότερων μορφών αγροτικής παραγωγής.  

 Ως δράση για την πρόληψη της ερημοποίησης, προτείνεται η ανάπτυξη των καλλιεργητικών 

δραστηριοτήτων και ειδικότερα η ανάπτυξη καλλιεργειών αναγνωρισμένης αξίας καθώς και 

παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής.  

 Τέλος προτείνεται η ενθάρρυνση για τη χρήση καθαρών τεχνολογιών, πρακτικών μείωσης και 

επαναχρησιμοποίησης των παραγόμενων απορριμμάτων, αποφυγής δημιουργίας και 

διάθεσης τοξικών αποβλήτων κλπ που επιβαρύνουν το έδαφος με τρόπο συσσωρευτικό και 

καθιστούν περιοχές μη αξιοποιήσιμες. 

7.3.4 – ΥΔΑΤΑ  

Προτείνονται τα ακόλουθα: 

 Ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε όλες τις οικιστικές συγκεντρώσεις (με 

προτεραιότητα στους οικισμούς Γ προτεραιότητας κατά την έννοια της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ)  

καθώς και η κατασκευή αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) ικανών για 

να εξυπηρετήσουν το σύνολο των οικιστικών συγκεντρώσεων, έτσι ώστε μετά την 

ολοκλήρωση των αντίστοιχων έργων να καλύπτεται από δίκτυο αποχέτευσης το σύνολο των 

οικιστικών περιοχών του τέως Δήμου Σκιλλούντος.   

 Προστασία των υπόγειων υδάτων από την υπερεκμετάλλευση (π.χ. για αρδευτικούς σκοπούς) 

και διερεύνηση των δυνατοτήτων εμπλουτισμού με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητάς και 

επάρκειας.  

 Εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών και πρακτικών οικολογικής γεωργίας για την μείωση 

ρύπανσης των υπόγειων υδάτων, από την χρήση αγροχημικών. 

 Οριοθέτηση και προστασία των υδατορεμάτων κατ’ εφαρμογή του ν. 2971/2001, όπως ισχύει 

σήμερα. 
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 Τέλος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα μέτρα που αναφέρονται στο σχέδιο διαχείρισης της 

λεκάνης απορροής της Δυτικής Πελοποννήσου και στην αντίστοιχη ΣΜΠΕ του (βλ. ακόλουθο 

σχήμα). 

 

7.3.5 – ΑΕΡΑΣ – ΚΛΙΜΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Προτείνεται: 

 Η εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού για τα νέα κτίρια στις περιοχές 

επέκτασης και στις νέες οικιστικές συγκεντρώσεις.  

 Ενίσχυση και ενθάρρυνση της μετακίνησης με ποδήλατο και ενθάρρυνση της πεζοπορίας, με 

παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών. 

 Διερεύνηση της δυνατότητας εγκατάστασης ΑΠΕ σε ότι αφορά την εκμετάλλευση της αιολικής 

ενέργειας και της ηλιακής ενέργειας.   

7.3.6 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Σε ότι αφορά τους υδάτινους πόρους, όπως αναφέρθηκε και πιο πριν, θα πρέπει να εφαρμοστούν 

οι δράσεις και ενέργειες που προβλέπει η Οδηγία πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νερά 

(Οδηγία 2000/60/ΕΚ), με στόχο να επιτευχθεί η καλή οικολογική κατάσταση των υπόγειων και 

επιφανειακών υδάτων. Ο υπόγειος υδροφόρος θα πρέπει να προστατευτεί από τις υπεραντλήσεις 

δεδομένου ότι είναι πολύ ευαίσθητος στη διείσδυση του θαλασσινού νερού (υφαλμύρωση). Επίσης 

θα πρέπει να προστατευτεί και από τους άλλους παράγοντες που υποβαθμίζουν την ποιότητα του 

νερού, όπως τα αστικά λύματα στις περιοχές που δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο, η 

ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων και η αλόγιστη χρήση  αγροχημικών στις καλλιέργειες. Θα 

πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη συνετή διαχείριση (εξοικονόμηση, ανακύκλωση, 
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επαναχρησιμοποίηση) των υδατικών πόρων και ιδιαίτερα των επιφανειακών νερών, με πρακτικές 

αποθήκευσης των επιφανειακών νερών, καθώς και εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφόρων. Στα 

πλαίσια αυτά  προτείνεται η ενίσχυση παράλληλων δράσεων διαχείρισης των υδατικών πόρων 

ήπιου χαρακτήρα, που αφορούν στην ευαισθητοποίηση κατοίκων και επισκεπτών σε θέματα 

εξοικονόμησης νερού, αλλά και στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών άρδευσης με αποδοτικότερη 

χρήση νερού, στην επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων κ.λπ. 

Ειδικότερα για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης προτείνεται:  

 Ο καθορισμός ειδικών ζωνών προστασίας γύρω από τα έργα υδροληψίας σύμφωνα με τις 

διατάξεις των νόμων Ν.1650/86 (και των τροποποιήσεών του) και Ν.3199/03 (εναρμόνιση με 

την κοινοτική οδηγία 2000/60). Πιο συγκεκριμένα, η Οδηγία 2000/60 στο άρθρο 7 νέα 

αναφέρει την ανάγκη δημιουργίας «Ζωνών Προστασίας» για τα υδροληπτικά έργα ύδρευσης 

ανάλογα με τις υδρολογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν. 

 Η ολοκλήρωση των έργων αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης που παρουσιάζουν 

σημαντικές διαρροές και η εύρυθμη λειτουργία τους μέσω της σύγχρονής τεχνολογίας 

(τηλεχειρισμός – τηλεδιοίκηση). 

Για το αρδευτικό νερό προτείνεται η διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων αρδευτικού νερού, όσο το 

δυνατόν καλύτερης ποιότητας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθολογική ανάπτυξη του 

γεωργικού τομέα. Η χρήση αρδευτικού νερού κακής ποιότητας οδηγεί στην υποβάθμιση και στην 

απώλεια των εδαφών. Προς την κατεύθυνση αυτή, προτείνεται η διερεύνηση της δυνατότητας 

επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις (ΕΕΛ) 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 145116/2011. 

7.3.7 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

 Προσοχή απαιτείται κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση των θεματικών και εναλλακτικών 

τουριστικών δραστηριοτήτων, που θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να αναδειχθούν και να 

προστατευθούν η βιοποικιλότητα, η χλωρίδα, η πανίδα, το τοπίο και η πολιτιστική 

κληρονομιά. Οι υποδομές μέσα σε φυσικούς χώρους θα πρέπει να είναι διακριτικές, 

φιλικές προς το τοπίο, τα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς και το περιβάλλον και τα είδη 

που ζουν στις φυσικές περιοχές ή διέρχονται μέσα από αυτές. Ειδικότερα θα πρέπει να 

αποφευχθεί η διέλευση οδικών αξόνων μέσω των ανωτέρω περιοχών. 

 Προτείνεται η ενίσχυση και ενθάρρυνση της μετακίνησης με ποδήλατο και ενθάρρυνση 

της πεζοπορίας, με παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών. 

 Θεμελιώδους σημασίας είναι η αποτελεσματική προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντας 

(αποτελεί κεφάλαιο υψηλής αξίας για την περιοχή μελέτης) από κάθε είδους ατυχήματα 

που μπορεί να το υποβαθμίσουν. Προς την κατεύθυνση προτείνεται πέραν της αυστηρής 

τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ο τακτικός έλεγχος των 

εγκαταστάσεων και υποδομών από τις αρμόδιες διευθύνσεις περιβάλλοντος της 

Περιφέρειας. 

 Προτείνεται η προστασία από την διάβρωση παραλίων και εκτάσεων χωρίς βλάστηση, 

δεδομένου ότι σε ορισμένες θέσεις τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διάβρωση της 

ακτογραμμής με αποτέλεσμα τη μείωση του πλάτους της αμμουδιάς. Το φαινόμενο έχει 

ως αποτέλεσμα τη σταδιακή υποβάθμιση των θινών και τον περιορισμό του ζωτικού 
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χώρου της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. Όσον αφορά τις εκτάσεις 

που είναι γυμνές από βλάστηση τα προβλήματα σχετίζονται με φαινόμενα έντονης και 

διαρκούς διάβρωσης.  

 Προτείνεται ο έλεγχος της ρύπανσης από τα απόβλητα των ελαιοτριβείων. Παρόλο η 

λειτουργία τους δεν επηρεάζει την τουριστική δραστηριότητα λόγω της διάρκειας 

λειτουργίας των ελαιοτριβείων (Νοέμβριος - Φεβρουάριος) επιβάλλεται ο καθορισμός της 

μέγιστης ανεκτής ανά μονάδα χρόνου ποσότητος ελαιουργικού αποβλήτου, η οποία 

καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, καθώς και ο έλεγχος της διαδικασίας 

επεξεργασίας και διάθεσης των παραπροϊόντων. 

 Η χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ θα πρέπει διευκολύνεται λαμβάνοντας ωστόσο 

μέριμνα για την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, αλλά και των 

υπόλοιπων προστατευόμενων περιοχών.   

 Τέλος θα πρέπει να πραγματοποιηθούν όλες εκείνες οι αναγκαίες δράσεις που αφορούν 

στην αναδάσωση των καμένων εκτάσεων του 2007 και στην προστασία των υπαρχόντων 

δασών από πιθανή μελλοντική καταστροφή (εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 

πυροπροστασίας για την περιοχή με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών κυρίως στις 

υπάρχουσες δασικές περιοχές). 

 Παρεμβάσεις αποκατάστασης της βλάστησης και φυτεύσεις θα πρέπει να γίνονται 

αποκλειστικά με ενδημικά είδη, αντίστοιχα με αυτά που επικρατούν στην περιοχή περί το 

έργο.  

 Ειδικά για τις ακτογραμμές όπου γίνονται επεμβάσεις με λιμενικά έργα, απαιτείται έλεγχος 

χλωρίδας και πανίδας για ύπαρξη προστατευόμενων ειδών και ακτομηχανικές μελέτες για 

τον έλεγχο και προστασία από διάβρωση σε γειτονικές ακτές και παραλίες.  
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Κεφάλαιο 8 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η καταγραφή των στοιχείων της κανονιστικής πράξης 

περιβαλλοντικής έγκρισης της μελέτης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. Περιλαμβάνει:  

(α)  τις προτάσεις / κατευθύνσεις / μέτρα για την πρόληψη, περιορισμό και, κατά το δυνατόν 

αντιμετώπιση των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του 

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, και 

(β)  το προτεινόμενο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

από την εφαρμογή του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ στην πορεία του χρόνου (monitoring). 

Όπως προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 107017/2006, οι προτάσεις διακρίνονται σε δύο 

ενότητες: 

1) Προτάσεις κατευθύνσεων και μέτρων για την πρόληψη , τον περιορισμό και την κατά το 

δυνατόν αντιμετώπιση των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

2) Προτάσεις για το σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου. 

H κανονιστική πράξη που θα προκύψει από τον έλεγχο της ΣΜΠΕ θα λάβει υπόψη της τα 

ακόλουθα: την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία καθώς και: 

 Το Νόμο 4014/2011 όπως ισχύει σήμερα και τα εκτελεστικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί 

κατ΄ εφαρμογή του. 

 Το Ν.998/1979 «Περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν.3208/2003 «Προστασία δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 

εμπράγματων δικαιωμάτων επι δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» 

 Το Ν.3028/2002 «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 

κληρονομίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν.2871/2001 «Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ 107017/2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2001/42/ΕΚ. 

 Τις απόψεις των συναρμόδιων φορέων όπως αυτές θα εκφραστούν στο πλαίσιο της 

διαδικασίας διαβούλευσης (παρ 4 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ 

107017/2006). 
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8.1 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Με στόχο την πρόληψη των αιτίων που ενδέχεται να προκαλέσουν πολλαπλής κατεύθυνσης ή 

διάχυτες επιπτώσεις, αλλά και αποσκοπώντας στην πληρέστερη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 

διάστασης, θα πρέπει να ενσωματωθούν στο προτεινόμενο Σχέδιο οι εξής κατευθύνσεις:  

Χωροθέτηση Εγκαταστάσεων – Αδειοδοτήσεις – Πολεοδομικά θέματα 

 Δάση και δασικές εκτάσεις που εμπίπτουν στις ζώνες ΠΕΠ και ΠΕΠΔ διατηρούν τη φυσική 

τους κατάσταση και εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.998/78 (ΦΕΚ 289/Α/78). Στις δασικές 

εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιοχές ΠΕΠ, επιτρέπονται ΜΟΝΟ οι εγκαταστάσεις που 

προβλέπονται από το άρθρο 19, παρ. 14 και 3 του Ν. 1577/1985 ΓΟΚ (ΦΕΚ 210/Α/85).  

 Σε απόσταση 1.000 μ. από τα όρια των οικισμών, απαγορεύεται η εγκατάσταση 

κτηνοτροφικών – πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων σφαγής ζώων, 

ποτίστρες ζώων. 

 Σε απόσταση 1.000 μ. από το όριο των καθορισμένων λατομικών περιοχών απαγορεύεται 

η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος, με εξαίρεση τα 

κτίρια που εξυπηρετούν τη λατομική δραστηριότητα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 

του Ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α).  

 Οι ακριβείς θέσεις χωροθέτησης της αναγκαίας κοινωνικής υποδομής και των 

κοινόχρηστων χώρων στις περιοχές επέκτασης ή στις περιοχές χωρίς σχέδιο θα 

αποτελέσουν αντικείμενο των πολεοδομικών μελετών. 

 Στα γήπεδα που εμπίπτουν σε περισσότερες από μια χρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος, η επιτρεπόμενη δόμηση υπολογίζεται στο σύνολο του γηπέδου. Το κτίριο 

τοποθετείται στο τμήμα του γηπέδου που υπάρχει συμβατότητα με τις χρήσεις γης.  

 Μέχρι την έγκριση των σχετικών πολεοδομικών μελετών, τα γήπεδα που εμπίπτουν στις 

οριζόμενες προς επέκταση περιοχές επιτρέπεται να δομούνται με τους όρους και 

περιορισμούς της εκτός σχεδίου δόμησης και μόνο για χρήσεις που είναι συμβατές με τις 

οριζόμενες στην παρούσα πρόταση.   

 Οικοδομικές Άδειες που έχουν εκδοθεί με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης εκτελούνται κανονικά.  

 Ρυθμίσεις και χρήσεις που υφίστανται αλλά αντίκειται στις διατάξεις της παρούσης είναι 

δυνατό να συνεχίσουν να υφίσταται για διάστημα 10 ετών από την ημερομηνία 

δημοσίευσής της. Προϋπόθεση αποτελεί η τήρηση των προγενέστερων περιβαλλοντικών 

όρων και περιορισμών. Η επισκευή, συντήρηση, επέκταση των δραστηριοτήτων είναι 

δυνατή κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.  

 Εφόσον υπάρχουν γραμμές υψηλής τάσης της ΔΕΗ εντός των οικιστικών υποδοχέων, κατά 

την πολεοδόμησή τους (επεκτάσεις και υποδοχείς χωρίς σχέδιο) θα επιβληθούν οι σχετικές 

δουλείες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

 Για όλες τις περιοχές εκτός των οικιστικών υποδοχέων και των περιοχών ειδικής 

προστασίας ισχύουν οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης και η ειδικότερη ισχύουσα 
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νομοθεσία για κάθε δραστηριότητα, εκτός από τις περιπτώσεις που από την παρούσα 

μελέτη προβλέπονται αυστηρότερες ρυθμίσεις.   

 Στις περιοχές επεκτάσεων και νέων προς πολεοδόμηση περιοχών ισχύουν οι διατάξεις της 

εκτός σχεδίου δόμησης μέχρι και την θεσμοθέτηση των απαιτούμενων πολεοδομικών 

μελετών. 

Ύδατα 

 Δεδομένου ότι η περιμετρική προστασία των υδροληψιών από υπόγεια νερά αποτελεί 

βασική ευθύνη της Πολιτείας, η οποία πρέπει να γίνεται σε μακροπρόθεσμη και όχι σε 

βραχυπρόθεσμη βάση και για την προστασία των πηγών υδροδότησης του νησιού, 

θεωρείται απαραίτητη η εκπόνηση Υδρογεωλογικών Μελετών για τον καθορισμό ειδικών 

«Ζωνών Προστασίας», δηλαδή ομόκεντρων ζωνών ελεγχόμενων δραστηριοτήτων για τα 

υδροληπτικά έργα ύδρευσης (υδρογεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές) του Δήμου. 

 Θα πρέπει να εκπονηθεί ένα σχέδιο διαχείρισης των ιλύων από εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων σε συνδυασμό με τα παραγόμενα οργανικά απόβλητα της περιοχής 

(βιοαπόβλητα). 

 Θα πρέπει να εκπονηθεί ένα σχέδιο διαχείρισης των επεξεργασμένων εκροών από τις 

υφιστάμενες και μελλοντικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής, το οποίο 

θα λάβει υπόψη τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης για άρδευση ή άλλες χρήσεις, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 145116/2011. 

 Απαγόρευση διάθεσης χωματισμών στα επιφανειακά ύδατα. Απόθεση, έστω και 

προσωρινά, θα γίνεται τουλάχιστον 100 m μακριά από αυτά και με υλοποίηση έργων 

συγκράτησης τους από διαρροή. 

 Αποφυγή ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών από κάθε είδους λάδια και 

καύσιμα, με την απαγόρευση της ανεξέλεγκτης διάθεσης τους. Ο κατασκευαστής πρέπει να 

μεριμνήσει (με ευθύνη της επιβλέπουσας αρχής) να οργανώσει κατάλληλα τα συνεργεία 

συντήρησης των μηχανημάτων του ώστε η αλλαγή των λαδιών και η τακτική συντήρηση 

τους να γίνεται σε οργανωμένους χώρους συνεργείων του εργοταξίου ή σε άλλους 

οργανωμένους χώρους (π.χ. συνεργεία σε κοντινούς οικισμούς). Απαγορεύεται η 

απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους, ενώ η διαχείριση των μεταχειρισμένων 

ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 82 (ΦΕΚ 

64/Α/02-.03-2004). 

 Ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων που συνδέονται με το υδάτινο περιβάλλον 

Κατασκευή υποδομών 

 Η μεταφορά χωματισμών και αδρανών υλικών θα πρέπει να γίνεται από καλυμμένα 

φορτηγά, ενώ θεωρείται αναγκαία η θέσπιση μέγιστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη - 

ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλα τα φορτηγά που 

μεταφέρουν χαλαρά υλικά (π.χ. προϊόντα εκσκαφής) θα πρέπει να είναι καλυμμένα (ΝΔ 

4433/1964 Περί Μεταλλευτικών Ερευνών του Δημοσίου και άλλων τινών μεταλλευτικών 

διατάξεων όπως τροποποιήθηκε με το Ν 273/1976 ΕΤΚ 50/Α και ΥΑ ΙΙ-5η/Φ/17402/84ΕΤΚ 

931/Β - Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών). Επιπλέον, θα πρέπει να 

γίνεται επιλογή διαδρομών των βαρέων οχημάτων εξυπηρέτησης των εργοταξίων, ώστε να 
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διέρχονται εκτός των κατοικημένων περιοχών, όπου αυτό είναι εφικτό. Την ευθύνη τήρησης 

των εν λόγω μέτρων στη θέση των εργοταξίων πρέπει να έχει η εκάστοτε υπηρεσία 

επίβλεψης. 

 Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις που εκπέμπουν σκόνη θα πρέπει να βρίσκονται σε 

απόσταση μεγαλύτερη από 500 m από κατοικίες και γενικότερα δομημένο αστικό 

περιβάλλον. Επίσης, θα είναι σε απόσταση τουλάχιστον 500 m από τα υγροτοπικά 

συστήματα. 

 Οι εργοταξιακοί χώροι καθώς και οι περιοχές εκχωμάτωσης και επιχωμάτωσης θα πρέπει 

να διαβρέχονται συστηματικά (για τον περιορισμό της σκόνης) και θα πρέπει να υπάρχει 

ειδική μέριμνα για τη συλλογή των εργοταξιακών απορριμμάτων και αποβλήτων. 

 Τα λατομεία προμήθειας αδρανών θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαραίτητη 

περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

 Λήψη από τον κατασκευαστή όλων των απαραίτητων μέτρων με σκοπό τη σωστή 

λειτουργία του εργοταξίου έτσι ώστε να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι πιθανότητες 

ατυχήματος. Για την αντιμετώπιση όμως των ατυχημάτων θα πρέπει ο κατασκευαστής να 

διαθέτει στο συνεργείο του κατάλληλα υλικά (ειδικά ελαιοδιαλυτικά ή συναφή χημικά 

προϊόντα, πριονίδι κ.ά.). Παράλληλα, οι τροχοί των φορτηγών θα πρέπει να πλένονται πριν 

από την έξοδό τους από τα εργοτάξια, με κατάλληλη συλλογή των εκπλύσεων και 

αφαίρεση της λάσπης. 

Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα  

 Η επίδραση στην βιοποικιλότητα της περιοχής θα πρέπει να εξετάζεται κατά την πλήρη 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των εγκαταστάσεων και θα πρέπει να προτείνονται 

όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων. 

 Μετά το πέρας εργασιών κατασκευής θα πρέπει να γίνεται πλήρης αποκατάσταση των 

εργοταξιακών χώρων και επαναφύτευση με τοπικά ήδη βλάστησης, υπό την επίβλεψη και 

καθοδήγηση της οικείας Δ/νσης Δασών. 

Πληθυσμός – Ανθρώπινη Υγεία 

 Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός για την κατασκευή θα πρέπει, όσον αφορά στις 

εκπομπές θορύβου, να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις που τίθενται από την ΚΥΑ 

37393/2028 (ΦΕΚ 1418/Β/01-10-2003). 

 Χρήση κινητών ηχοπετασμάτων και όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των 

οικισμών και κτισμάτων που βρίσκονται στην άμεση περιοχή των εργασιών. 

 Απαγόρευση των εργασιών κατά τις ώρες κοινής ησυχίας στις άμεσες περιοχές των 

κατοικιών. 

 Προτείνεται οι εργασίες που αναμένεται να προκαλέσουν σημαντική αύξηση θορύβου να 

πραγματοποιούνται την ίδια χρονική περίοδο, καθώς το ολικό επίπεδο θορύβου σε αυτή 

την περίπτωση δεν θα είναι σημαντικά μεγαλύτερο από ότι αν οι εργασίες αυτές 

πραγματοποιούταν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Με αυτό τον τρόπο περιορίζεται 

χρονικά η επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος. 
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8.2 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (MONITORING) 

8.2.1 – ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του τέως Δήμου Σκιλλούντος είναι η 

εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος (Σ.Π.Π.) στο 

πλαίσιο των αρχών και κατευθύνσεων της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Ένα τέτοιο σύστημα προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του υπόψη ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ θα πρέπει να 

καλύπτει τα ακόλουθα στοιχεία :  

 πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος 

 εκπαίδευση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση προσωπικού  

 ενημέρωση και συνεργασία με τους χρήστες 

 συστηματική περιγραφή μεθόδων, εργασιών, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που 

συνδέονται με τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη συνεχή βελτίωση 

των περιβαλλοντικών επιδόσεων   

Το Σ.Π.Π. λειτουργεί σαν ένα αποτελεσματικό εργαλείο συμμόρφωσης της επιχειρούμενης 

ανάπτυξης με τις σχετικές αποφάσεις της Διοίκησης και τις πάγιες διατάξεις της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, οι ενδεικτικοί δε στόχοι και δράσεις του κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας 

ενός έργου, καλύπτουν τομείς, όπως:   

 Βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτιριακών εγκαταστάσεων   

 Ορθολογική διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων  

 Ενίσχυση της φύτευσης και της διατήρησης του ισοζυγίου της χλωρίδας της περιοχής 

 Εξοικονόμηση νερού, μέσω του περιορισμού στην άσκοπη κατανάλωση, της αποτροπής 

απωλειών και της εμπέδωσης πνεύματος συνετής χρήσης. Με τον τρόπο αυτό, 

επιτυγχάνεται επίσης περιορισμός στην παραγωγή υγρών αποβλήτων  

 Περιορισμός της ενεργειακής κατανάλωσης στο μικρότερο δυνατό βαθμό που επιτρέπει 

την εύρυθμη λειτουργία του συγκροτήματος   

 Περιορισμός της παραγωγής και διαχωρισμός απορριμμάτων  

 Έλεγχος τιμών και συγκεντρώσεων εκπομπής ρυπαντικών φορτίων  

 Έλεγχος τιμών στάθμης θορύβου    

Η υλοποίηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη, τόσο 

ως προς την εσωτερική του λειτουργία, όσο και ως προς τις σχέσεις του με τρίτους.   

Λόγω του ότι το εξεταζόμενο σχέδιο αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων (μέτρων) που έχουν 

συνήθως διαφορετικά πεδία εφαρμογής, προτείνεται όπως το σύστημα παρακολούθησης 

περιλαμβάνει τη μέτρηση δεικτών που να μπορούν να διασφαλίσουν μία αξιόπιστη σχέση μεταξύ 

των συνολικών δράσεων του σχεδίου και των επιπτώσεων που θα παρακολουθούνται. Δεν είναι 

πάντα εφικτό να προσδιοριστεί η πηγή/αιτία της μεταβολής στην τιμή ενός δείκτη όταν σε αυτόν 

επιδρούν περισσότερες από μία πηγές.  
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Πριν την επιλογή τον δεικτών παρακολούθησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή ενός σχεδίου 

ή προγράμματος, εξετάζεται το πως θα αναλυθεί αυτός ο δείκτης. Οι αναλύσεις των δεικτών 

μπορούν να περιλαμβάνουν: 

 Αλλαγή στην τιμή τους 

 Υφιστάμενη κατάσταση και εκτιμώμενες επιπτώσεις 

 Συγκριτική αξιολόγηση των τιμών των δεικτών με τιμές άλλων δεικτών που εντοπίζονται σε 

θέσεις εκτός της περιοχής ενδιαφέροντος που όμως διαθέτει παρόμοια χαρακτηριστικά και 

να διαπιστωθεί εάν εμφανίζονται παρόμοιες επιπτώσεις. 

 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες. Η παρακολούθηση των περισσότερων δεικτών θα 

αφορά στις ποσοτικές τους πληροφορίες, αλλά ενδεχομένως κάποιες φορές να 

χρησιμοποιηθούν και ποιοτικές για την καλύτερη κατανόησή τους. 

 Οριακές τιμές για λήψη μέτρων αντιμετώπισης. Δηλαδή πότε μία τιμή τους θεωρείται 

αποδεκτή και πότε θεωρείται ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα. Σε αυτή την περίπτωση 

προτείνεται όπως οριακές τιμές για την λήψη μέτρων αντιμετώπισης να θεωρούνται οι τιμές 

που καθορίζονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. 

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό η δυσκολία άμεσης και ακριβής σύνδεσης κάθε κατηγορίας 

προτεινόμενου μέτρου με την αναμενόμενη επίπτωσή του και με την τιμή του δείκτη. Τούτο διότι 

στην «εικόνα» του συγκεκριμένου δείκτη θα επιδρούν περισσότερο από ένα από τα προτεινόμενα 

έργα/μέτρα του σχεδίου καθώς και κάποιες άλλες υφιστάμενες δραστηριότητες.  

Προκείμενου να υπάρξει μία ρεαλιστική και εφικτή πρόταση παρακολούθησης θα παρουσιαστούν 

σε αυτό το σημείο τα τρέχοντα δίκτυα παρακολούθησης μέσω των οποίων θα γίνει εφικτή η 

παρακολούθηση και καταγραφή των δεικτών. Το προτεινόμενο σύστημα παρακολούθησης 

διαμορφώνεται ανά τύπο περιβαλλοντικής παραμέτρου. 

Ατμόσφαιρα – Κλίμα  

Το τ. ΥΠΕΚΑ εγκατέστησε το 2001 το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 

(ΕΔΠΑΡ) τα στοιχεία του οποίου καταχωρούνται στο Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος 

(ΕΔΠΠ). Το ΕΔΠΠ συγκεντρώνει στοιχεία που αφορούν : 

 Δίκτυα μέτρησης  

 Σταθμούς μέτρησης 

 Μετρήσεις παραμέτρων 

 Συγκρίσεις με εθνικά όρια ποιότητας ατμόσφαιρας 

Η μέτρηση των ρύπων γίνεται σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Ο χρόνος 

απόκρισης των αυτομάτων αναλυτών είναι της τάξης του ενός λεπτού, δηλ. ο κάθε αναλυτής δίνει 

μια τιμή περίπου κάθε λεπτό. Με ένα μικροεπεξεργαστή, που βρίσκεται σε κάθε αυτόματο σταθμό 

και που είναι συνδεδεμένος με τους αυτόματους αναλυτές, υπολογίζονται κάθε ώρα οι μέσες 

ωριαίες τιμές ρύπανσης. Οι τιμές αυτές μεταβιβάζονται στον κεντρικό υπολογιστή της Υπηρεσίας, 

μέσω τηλεφωνικής γραμμής και με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση των 

επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχής. 
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Οι σταθμοί είναι εγκατεστημένοι κυρίως σε σημεία αστικής και βιομηχανικής συγκέντρωσης και οι 

μετρήσεις θα είναι ενδεικτικές για τις επιπτώσεις από τις δράσεις των προτεινόμενων μέτρων του 

σχεδίου. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης υπάρχουν δύο σταθμοί (Πάτρα) οι οποίοι λειτουργούν 

υπό την ευθύνη των Περιφερειακών Διοικήσεων.  

Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα 

Οι περιοχές, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι 

σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ενταγμένες στο Δίκτυο Natura 2000. Το δίκτυο αυτό 

αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών και 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. Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ λαμβάνονται υπόψη οι 

τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και 

τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής. 

Όλοι οι τόποι του Δικτύου Natura 2000, περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων του τ. ΥΠΕΚΑ 

(ΕΔΠΠ) και συνοδεύονται από δελτίο δεδομένων με γενικότερα περιγραφικά στοιχεία και 

ειδικότερες πληροφορίες για τους τύπους οικοτόπων και τα είδη που ενδιαιτούν στον κάθε τόπο και 

από χάρτη κλίμακας 1:100.000. Στην ίδια βάση υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και από το δίκτυο 

ΦΙΛΟΤΗΣ (βάση δεδομένων για την ελληνική φύση). 

Τα στοιχεία των παραπάνω βάσεων ενημερώνονται τακτικά στο πλαίσιο έργων και μελετών που 

υλοποιούνται από αρμόδιους φορείς (ΕΚΒΥ, Φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, 

ΥΠΕΚΑ κλπ). 

Σημαντικές πηγές πληροφοριών για την ορνιθοπανίδα στη χώρα μας που αποτελεί ένα σημαντικό 

«δείκτη» για την κατάσταση της βιοποικιλότητας αποτελούν οι δημοσιεύσεις και εξειδικευμενες 

έρευνες της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας. 

Η τακτική συγκέντρωση στοιχείων από τις προαναφερθείσες βάσεις δεδομένων μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση των δεικτών που σχετίζονται με τις επιπτώσεις από τις δράσεις του 

σχεδίου. Τέτοιοι δείκτες μπορεί να θεωρηθούν οι μεταβολές : 

 στον πληθυσμό ειδών χλωρίδας και πανίδας (ρυθμός μείωσης ή αύξησης των 

προστατευόμενων ειδών σε μία περιοχή) 

 στην βιοποικιλότητα περιοχών όπου εφαρμόζονται οι δράσεις 

 σε εκτάσεις διαφόρων τύπων οικοτόπων  

Το είδος της ανάλυσης που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί είναι αυτό της σύγκρισης με την 

παρούσα κατάσταση.  

Για να έχουν νόημα και να είναι χρήσιμες οι προαναφερθείσες βάσεις δεδομένων θα πρέπει 

προφανώς να ενημερώνονται περιοδικά με νέα επικαιροποιημένα στοιχεία. Στη περίπτωση του 

δικτύου NATURA 2000 έχει προβλεφθεί αυτή η διαδικασία επικαιροποίησης δεδομένων για 

οικότοπους, πανίδα και χλωρίδα και προσεγγίζεται με την εφαρμογή οριζόντιων προγραμμάτων 
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παρακολούθησης. Στη χώρα μας μόλις πρόσφατα προκηρύχθηκαν τα προγράμματα αυτά για την 

πρώτη τριετή παρακολούθηση τύπων οικοτόπων, χλωρίδας και πανίδας (χερσαίας και υδρόβιας) 

εντός των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 αλλά και σε δειγματικές περιοχές εκτός αυτού. 

Υπογραμμίζεται ότι για αυτά τα προγράμματα παρακολούθησης έχουν ήδη συνταχθεί αναλυτικές 

προδιαγραφές από επιτελεία αρμόδιων κατά περίπτωση επιστημόνων, με βάση τις οποίες 

(προδιαγραφές) έχουν οριστεί κατά περίπτωση οι δείκτες/παράμετροι που θα καταγράφονται ή 

μετριόνται. Στις περισσότερες περιπτώσεις τους δείκτες αποτελούν οι πληθυσμοί (ή πυκνότητα 

πληθυσμού) αυτών καθ’ αυτών των οργανισμών ή οι εκτάσεις των τύπων οικοτόπων κλπ. 

Υδάτινοι Πόροι 

Για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτινων πόρων υπάρχουν προγράμματα που 

υλοποιούνται από το τ. ΥΠΕΚΑ. Αυτά είναι : 

1. Το Εθνικό πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων 

(ποταμών, λιμνών, παράκτιων, σύμφωνα με την κατά περίπτωση οριζόμενη χρήση νερών 

(ΚΥΑ 140384/ΦΕΚ 2017 Β’/9-9-2011). 

2. Το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υπογείων νερών στο πλαίσιο της 

Οδηγίας 91/767 για τη μείωση της νιτρορύπανσης, βάσει του οποίου προσδιορίστηκαν 7 

ευπροσβλητες ζώνες ως προς την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. 

3. Η εθνική βάση δεδομένων ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ για υδρολογικά και μετεωρολογικά δεδομένα. 

Στη βάση δεδομένων, καταχωρούνται τα στοιχεία που συλλέγει το τ. ΥΠΕΚΑ (σε συνεργασία με 

αρμόδιους φορείς) από τους σταθμούς παρακολούθησης που έχει εγκαταστήσει. Τα στοιχεία που 

είναι διαθέσιμα αφορούν τα επιφανειακά ύδατα, τα υπόγεια, ύδατα προς ανθρώπινη κατανάλωση, 

τα παράκτια ύδατα, τα ύδατα κολύμβησης, τα μεταβατικά δίκτυα και την παρακολούθηση 

θαλάσσιας ρύπανσης (πρόγραμμα Med-Pol). 

Πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι η ποιότητα των υδάτων επηρεάζεται από πολλές και διαφορετικές 

δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να λαμβάνουν χώρα και εκτός των ορίων της περιοχής μελέτης. 

Οπότε θεωρείται ότι θα υπάρξει καλύτερη και σωστότερη εικόνα της πηγής επίδρασης αν η 

παρακολούθηση των υδάτων συνδυαστεί και με άλλες παραμέτρους όπως άλλα έργα ή 

προγράμματα που υλοποιούνται στην περιοχή. 

Έδαφος – Τοπίο  

Η ερευνητική μονάδα του Ινστιτούτου εδαφολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας 

(ΕΘΙΑΓΕ) ασχολείται με την έρευνα και σύνταξη μελετών σε θέματα ρύπανσης εδαφών και υδάτων, 

καθώς και ελέγχου αποβλήτων και αξιοποίησης αποβλήτων και παραγώγων αυτών για γεωργική 

χρήση. 

Επίσης στη βάση δεδομένων CORINE Land cover που χειρίζεται ο Οργανισμός Κτηματολογίου και 

Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) καταγράφονται οι αλλαγές στις χρήσεις γης ανά δεκαετία. 

Σαν δείκτης μέτρησης της περιβαλλοντικής παραμέτρου για το έδαφος προτείνεται να 

χρησιμοποιηθούν οι μετρήσεις που πραγματοποιεί το ΕΘΙΑΓΕ σχετικά με τη ρύπανση των εδαφών 

αλλά και να παρακολουθούνται οι αλλαγές στις χρήσεις γης κυρίως κατά την υλοποίηση των 

προτεινόμενων δράσεων – μέτρων. 

Η κατάσταση του τοπίου δύσκολα μπορεί να αποτιμηθεί διότι δεν υπάρχει σύστημα αξιολόγησής 

της στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά παρεμφερείς δείκτες που αφορούν π.χ. στην αλλαγή των χρήσεων 
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γης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εδώ από το CORINE Land cover και κατόπιν ποιοτικής και 

ποσοτικής ανάλυσης με τη βοήθεια Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών να απεικονίζεται ο 

ρυθμός μεταβολής του τοπίου από ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Πληθυσμός – Υγεία 

Η περιβαλλοντική παράμετρος «πληθυσμός» επηρεάζεται άμεσα από την εφαρμογή των δράσεων 

του προτεινόμενου σχεδίου, όπως και η «υγεία». Για το σκοπό αυτό προβλέπονται ειδικοί δείκτες 

στη συνέχεια. 

Πολιτιστική Κληρονομιά 

Η εν λόγω περιβαλλοντική παράμετρος δεν αναμένεται να επηρεαστεί από την εφαρμογή των 

δράσεων του προτεινόμενου σχεδίου, παρόλα αυτά προβλέπονται ειδικοί δείκτες ακολούθως. 

8.2.2 – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Συνδυάζοντας τα υφιστάμενα δίκτυα παρακολούθησης, τις πηγές στοιχείων που προαναφέρθηκαν 

καθώς και τις αναλύσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα στο πλαίσιο της μελέτης ΓΠΣ του τ. Δήμου 

Σκιλλούντος, προτείνονται συγκεκριμένοι δείκτες παρακολούθησης των επιπτώσεων από την 

εφαρμογή του. 

Οι ποσοτικοί στόχοι αυτών των δεικτών θα συμβαδίζουν με την κείμενη εθνική νομοθεσία και τον 

περιφερειακό σχεδιασμό και θα καθορίζονται (κατόπιν διαβούλευσης) από τον φορέα εφαρμογής 

του Προγράμματος σε ετήσια βάση. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί, διακρίνονται οι προτεινόμενοι δείκτες ανά περιβαλλοντική παράμετρο 

(επιλέχθηκαν δείκτες για τους οποίους έχουν ήδη υπάρξει μετρήσεις, έστω και αποσπασματικά): 

Πίνακας 8.1: Προτεινόμενοι δείκτες παρακολούθησης 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ/ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Περιβαλ-
λοντικές 

παράμετροι 

Κωδικός 
στόχου 

Περιβαλλοντικοί Στόχοι 
ΣΜΠΕ 

Δείκτες παρακολούθησης 
Πηγές 

στοιχείων 

Ατμόσφαιρα – 
Κλίμα 

Α1 
Μείωση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης 

1) CO  
2) ΝΟ,NO2  

3) O3  
4) SO2  

5) Αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10–
ΑΣ2,5)  

6) C6H6 

τ. ΥΠΕΚΑ 

Α2 
Μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου και 
σωματιδιακών ρύπων 

1) Εκπομπες CO2 ,CH4,N2O, PFC, 
HFC, SF6  

2) Αριθμός εγκαταστάσεων που 
ελέγχονται από IPPC εντός του ΥΔ 

ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Α3 
Βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας και ενίσχυση 
της εξοικονόμησης ενέργειας 

Σύνολο εγκαταστάσεων που 
εφαρμόζουν Βελτιστες Διαθέσιμες 

Τεχνικές (ΒΔΤ) 
ΥΠΑΝ 

Α4 
Ενίσχυση του ρόλου των 

ΑΠΕ 

1) Ετήσια αύξηση της 
εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ 

(MW) 

ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ  Σ.Μ.Π.Ε.: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ (ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ)         285 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ/ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Περιβαλ-
λοντικές 

παράμετροι 

Κωδικός 
στόχου 

Περιβαλλοντικοί Στόχοι 
ΣΜΠΕ 

Δείκτες παρακολούθησης 
Πηγές 

στοιχείων 

Βιοποικιλότητα 
– Χλωρίδα – 

Πανίδα 

Β1 

Συμβολή στη μείωση της 
απώλειας της 

βιοποικιλότητας (οικότοποι, 
είδη χλωρίδας και πανίδας, 

απειλούμενα είδη) 

1) Πληθυσμιακές μεταβολές * 
προστατευόμενων ειδών χλωρίδας, 

πανίδας  
2) Μεταβολές των εκτάσεων 
οικοτόπων προτεραιότητας  

3) Παρακολούθηση συμβατικών 
δεικτών βιοποικιλότητας εντός 

δειγματικών περιοχών 

τ. ΥΠΕΚΑ, 
ΕΟΕ, Φ.Δ. 

Β2 
Διατήρηση ή αύξηση των 

προστατευόμενων περιοχών 

1) Συνολική έκταση 
προστατευόμενων περιοχών 

NATURA (στρ.) 
τ. ΥΠΕΚΑ 

Β3 
Βελτίωση της συνοχής των 

οικοτόπων στις 
προστατευόμενες περιοχές 

1) Μεταβολές σε τυπικά 
χαρακτηριστικά των τύπων 

βλάστησης (π.χ. μέσο ύψος, % 
κάλυψη εδάφους, χαρακτηριστικά 
ευρωστίας κλπ. ανάλογα με τον 

τύπο της βλάστησης ) 

τ. ΥΠΕΚΑ, 
Φ.Δ. 

Υδάτινοι Πόροι 

Υ1 

Συμβολή στην προστασία, 
αναβάθμιση και 

αποκατάσταση της ποιότητας 
των επιφανειακών υδάτων 

1) BOD (mg/l)  
2) Διαλυμένο οξυγόνο (mg/l)  

3) pH  
4) Θερμοκρασία (C˚)  
5) Θολερότητα (FTU)  
6) Αμμωνιακά (mg/l) 

Ε.Γ. ΥΔΑΤΩΝ, 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Υ2 

Συμβολή στην προστασία, 
αναβάθμιση και 

αποκατάσταση της ποιότητας 
των υπόγειων υδάτων 

1) Διαλυμένο οξυγόνο (mg/l)  
2) pH  

3) Αζωτ ενώσεις  
4) Οργανικοί διαλύτες  

5) Βαρέα μέταλλα  
6) Φυτοφάρμακα 

Υ3 

Συμβολή στην προστασία, 
αναβάθμιση και 

αποκατάσταση της ποιότητας 
των θαλάσσιων υδάτων 

1) Άνεμος (b)  
2) Θερμοκρασία (C˚)  

3) Θρεπτικά άλατα (mg/l)  
4) Βαρέα Μέταλα (mg/l)  
5) Πετρελαιοειδή (mg/l)  
6) Φυτοφάρμακα (mg/l)  

7) PCbs (mg/l) 

τ. ΥΠΕΚΑ 

Υ4 
Συμβολή στην προστασία της 
ποιότητας των κολυμβητικών 

υδάτων 

1) Κολοβακτηρίδια (E. coli) (mg/l)  
2) Εντερόκοκκοι (Ι. enterococci) 

(mg/l) 

Γ.Δ. ΥΔΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Υ5 
Συμβολή στην αύξηση του 
ποσοστού του πληθυσμού 

που συνδέεται με ΕΕΛ 

Αύξηση & του πληθυσμού που 
συνδέεται με ΕΕΛ 

Δνση Υγείας 
Περιφέρειας, 

ΔΕΥΑ, 
ΕΛΣΤΑΤ 

Υ6 

Συμβολή στη βελτίωση και 
αναβάθμιση εγκαταστάσεων 

και τεχνικών για την ορθή 
διαχείριση των υγρών 

αποβλήτων 

1) Σύνολο εγκαταστάσεων που 
πήραν Π.Ο. για την αναβάθμιση και 

εκσυγχρονισμό τους 

ΥΠΑΝ, ΔΕΥΑ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ/ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Περιβαλ-
λοντικές 

παράμετροι 

Κωδικός 
στόχου 

Περιβαλλοντικοί Στόχοι 
ΣΜΠΕ 

Δείκτες παρακολούθησης 
Πηγές 

στοιχείων 

Υ7 
Περιορισμός της 

κατανάλωσης νερού από 
επιφανειακά ύδατα 

1) Παροχή νερού για ύδρευση από 
επιφανειακά ύδατα (m3/έτος)  

2) Παροχή νερού για άρδευση από 
επιφανειακά ύδατα (m3/έτος) 

ΔΝΣΗ 
ΥΔΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΕΥΑ, ΟΕΒ 

Υ8 
Περιορισμός της 

κατανάλωσης νερού από 
υπόγεια ύδατα 

1) Σύνολο αδειοδοτημένων 
γεωτρήσεων  

2) Σύνολο παράνομων γεωτρήσεων 
3) Παροχή νερού από γεωτρήσεις 

(m3/έτος) 

ΔΝΣΗ 
ΥΔΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΥΠ.ΑΓΡΟΤ. 

ΑΝΑΠΤ. 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 

ΟΕΒ 

Έδαφος – 
Τοπίο – 

Παράκτια ζώνη 

Ε1 
Βελτίωση- Αποκατάσταση 

υποβαθμισμένων 
(ρυπασμένων) εδαφών 

1) Σύνολο αποκατεστημένων 
ενενεργών ΧΑΔΑ  

2) Σύνολο αποκατεστημένων 
ενεργών ΧΑΔΑ  

3) Μετρήσεις : Υδρογονάνθρακες 
πετρελαιοειδών, Βαρέα Μέταλλα, 

Υδρογονάνθρακες, Φαινόλες, 
Παρασιτοκτόνα-φυτοφάρμακα, 

PCB's, Νιτρικά ιόντα 

ΠΕΡΙΦΕΡ., 
τ. ΥΠΕΚΑ, 

ΟΤΑ Α’ 
βαθμού 

Ε2 
Ελαχιστοποίηση 

παραγόμενων αποβλήτων 
και βιώσιμη διαχείρισης τους 

1) Υδρογονάνθρακες 
πετρελαιοειδών 2) Βαρέα Μέταλλα  
3) Χλωριωμένοι Υδρογονάνθρακες,  

4) Πολυαρωματικοί 
Yδρογονάνθρακες (PAH),  

5) Φαινόλες,  
6)Παρασιτοκτόνα-φυτοφάρμακα,  

7) PCB's  
8) Νιτρικά ιόντα 

ΕΘΙΑΓΕ 

Ε3 
Προστασία χαρακτηριστικών 

του εδάφους 
1) Μεταβολή χρήσεων γης  

2) Έργα κατασκευής υποδομών 
CORINE 
ΠΕΡΙΦ. 

Ε4 
Συμβολή στην αειφόρο 

οργάνωση των χρήσεων γης 

1) Συνολικές εκτάσεις 
βιοκαλλιεργειών (στρεμ/έτος)  

2) Συνολικές εκτάσεις 
αγραναπαύσεων (στρεμ/έτος) 

ΥΠ.ΑΓΡΟΤ. 
ΑΝΑΠΤ. 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Πληθυσμός – 
Υγεία 

ΠΥ1 
Μείωση της έκθεσης του 
τοπικού πληθυσμού στον 

θόρυβο 

1) Ένταση (dB), συχνότητα (Hz) και 
διάρκεια έκθεσης σε θόρυβο 

οικισμών από βιομηχανίες και άλλες 
έντονες δραστηριότητες 

τ.ΥΠΕΚΑ 

ΠΥ2 
Μείωση του πληθυσμού που 
εκτίθεται σε περιβαλλοντικό 

κίνδυνο 

1) Καταγραφή μη συμμόρφωσης με 
Π.Ο.  

2) Συχνότητα περιβαλλοντικών 
ελέγχων 

τ.ΥΠΕΚΑ 
ΠΕΡΙΦ., 

Φ.Δ. 

ΠΥ3 Αύξηση βιωτικού επιπέδου 
Πληθυσμός που καλύπτεται από 

βελτιωμένες 
υπηρεσίες υγείας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
Υπουργείο 

Υγείας 
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Περιβαλ-
λοντικές 

παράμετροι 

Κωδικός 
στόχου 

Περιβαλλοντικοί Στόχοι 
ΣΜΠΕ 

Δείκτες παρακολούθησης 
Πηγές 

στοιχείων 

 ΠΥ 4 
Αειφόρος οργάνωση αστικού 

χώρου 

1) Ανοιχτοί χώροι που 
δημιουργούνται ή αποκαθίστανται σε 

αστικές περιοχές 
2) Πληθυσμός που ζει σε περιοχές 

με στρατηγικές ολοκληρωμένης 
αστικής ανάπτυξης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
ΟΤΑ Α’ 
βαθμού 

Πολιτιστική 
Κληρονομιά – 

Τουρισμός 

Π1 
Περιορισμός της 

αστικοποίησης εδαφών 

1) Μεταβολή στις χρήσεις γης  
2) Αριθμός βιομηχανιών  

3) Πληθυσμός 

CORINE 
τ.ΥΠΕΚΑ, 

ΥΠΑΝ 
ΕΛΣΤΑΤ 

Π2 
Προστασία και ανάδειξη 

πολιτιστικών και τουριστικών 
πόλων 

Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού 
επισκέψεων σε ενισχυόμενες 

τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς και 
πόλους έλξης επισκεπτών 

Στοιχεία και 
μελέτες 

Επιμελητηρίων 

* : Οι οργανισμοί που θα επιλεγούν ως δείκτες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια : 
1. Ο οργανισμός – δείκτης θα πρέπει να είναι ευαίσθητος και να εξαρτάται σημαντικά από υδατικούς παραμέτρους 

(στάθμη και ποιότητα υδάτων, ροή ή μυ ύδατος κλπ) που θα επηρεαστούν από την εφαρμογή του Σχεδίου. 
2. Οι οργανισμοί – δείκτες να έχουν ευρεία εξάπλωση και κατανομή ώστε η καταγραφή και παρακολούθηση τους 

να αποδίδει επαρκή ποσοτικά δεδομένα για στατιστικές αναλύσεις. 
3. Οι οργανισμοί δείκτες να μπορούν σχετικά εύκολα να παρατηρηθούν και απογραφούν στο πεδίο 

Εννοείται ότι για κάθε κύρια ταξινομική ομάδα οργανισμών (θηλαστικά, πουλιά, αμφίβια, ερπετά, ψάρια) η επιλογή των 
κατάλληλων «ειδών - δεικτών» θα πρέπει να γίνει από ειδικούς για την κάθε ομάδα επιστήμονες. 

Με βάση τους δείκτες που παρουσιάστηκαν παραπάνω, καθώς και με όσα αναλύθηκαν προτείνεται 

η καταγραφή των δεικτών σε μία ενδιάμεση και μία τελική φάση, ήτοι το 2020 και το 2030 καθώς 

και η συσχέτιση των μεταβολών τους με την πορεία υλοποίησης του ΓΠΣ. 

Τέλος, το 2016 προτείνεται μία λεπτομερής αποτίμηση των μεταβολών των προτεινόμενων δεικτών 

με σκοπό την ανάληψη ή όχι διορθωτικών δράσεων. Το χρονικό αυτό όριο επιλέγεται έτσι ώστε 

αφενός να έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση των δράσεων του σχεδίου και αφετέρου να υπάρχει 

χρόνος σε περίπτωση που θα απαιτούνται τελικά διορθωτικές δράσεις. 
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Κεφάλαιο 9 - ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ 

Δεν προέκυψαν σοβαρές δυσκολίες κατά την εκπόνηση της μελέτης που αξίζει να αναφερθούν. 

Αξίζει να σημειωθεί βεβαία ότι η ΣΜΠΕ αποτελεί μια σχετικά νέα μορφή περιβαλλοντικής 

μελέτης/διαδικασίας, αφού ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία μόλις το 2006. Έτσι οι 

δυσκολίες σύνταξης αφορούν την έλλειψη στοιχείων (σε βάθος χρόνου και χώρου) για αρκετές 

περιβαλλοντικές μεταβλητές που αναλύονται στην παρούσα μελέτη, καθώς και στην μη ύπαρξη 

τυποποιημένων δεικτών παρακολούθησης της περιβαλλοντικής κατάστασης. 

Εν τούτοις τα μέλη της ομάδας μελέτης αξιοποιώντας τη εθνική και διεθνή βιβλιογραφία καθώς και 

την εμπειρία τους από ανάλογες μελέτες εκπόνησαν την παρούσα ΣΜΠΕ, που εκτιμάται ότι 

καλύπτει ικανοποιητικά τόσο τις τυπικές απαιτήσεις της νομοθεσίας όσο και τις ουσιαστικές 

ανάγκες του Σχεδίου και των επιπτώσεων του στο περιβάλλον. 
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Κεφάλαιο 10 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 

Στις βασικές μελέτες και έρευνες (από περιβαλλοντικής άποψης) οι οποίες θα πρέπει να 

εκπονηθούν πριν από την έγκριση και υλοποίηση των δράσεων, έργων και δραστηριοτήτων που 

προβλέπονται στο προτεινόμενο ΓΠΣ του τ. Δήμου Σκιλλούντος, περιλαμβάνονται οι επί μέρους 

Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΜΠΕ κλπ), ανάλογα με το χωρικό αντικείμενο και το είδος του υπό 

εκτέλεση έργου ή της δραστηριότητας.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις βασικές μελέτες και έρευνες που απαιτούνται για την υλοποίηση 

του προτεινόμενου σχεδίου χωρικής παρέμβασης, κατατάσσονται οι γεωτεχνικές μελέτες, οι 

μελέτες ατμοσφαιρικών και μετεωρολογικών δεδομένων, οι μελέτες επιπέδων θορύβου για έργα ή 

δραστηριότητες σε αστικά κέντρα, οι μελέτες συστηματικής καταγραφής προστατευομένων ειδών 

χλωρίδας πανίδας και ενδιαιτημάτων (οικολογική μελέτη αξιολόγησης βάσης) στην περίπτωση 

που η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική (περιοχή Εθνικού καταλόγου 

NATURA 2000, CORINE, Σύμβασης Ramsar, SPA, Εθνικός Δρυμός, κλπ), καθώς και η μελέτη - 

έρευνα κοινωνικής αποδοχής για μεγάλα έργα και παρεμβάσεις. Επίσης στις συμπληρωματικές 

εργασίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι σύνθετοι υπολογισμοί που απαιτούνται, είτε για τον 

συνυπολογισμό της συμβολής των εκπομπών ή παρεμβάσεων του υπό εξέταση έργου ή της 

δραστηριότητας σε υφιστάμενες ή προβλεπόμενες πηγές ρύπανσης, ή σε ιδιαίτερες συνθήκες 

περιβάλλοντος, είτε για την αντιμετώπιση ειδικών εν γένει προβλημάτων. 

Τέλος υπάρχει και μια σειρά μελετών πολεοδομικής φύσης (π.χ. μελέτες αναθεώρησης 

ρυμοτομικών σχεδίων, πράξεις εφαρμογής κλπ), οι οποίες έχουν καταγραφεί στη σχετική μελέτη 

ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ και άπτονται του αντικειμένου της παρούσας. 

 

Ο Συντάξας 

 

Ο Κοινός Εκπρόσωπος 

Στυλιανός Δρόσης 

Πολιτικός Μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA GR 2330005 
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ΦΥΣΠ 2000

ΤΥΠΟΠΟΠΙΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΙΤΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΖΠ)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΤΚΕ)

KM

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (ΕΖΔ)

Ι. ΑΝΑΤΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

1.1. ΤΥΠΟΣ 1.2. ΚΩ13ΙΚΟΣ ΤΟΠΟΥ 1.3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Κ4 ΤΑΓΡΑΦΗΣ 1.4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ε 0R2330005 199412 200112

LS. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛ ΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 2080

1.6. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ (ΕΣ):
ΓΕΩΡΠΑΔΗΣ Θ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο., ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠ., ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗ-ΤΣΩΛΗ Σ., ΜΙΠΣΑΙΝΑΣ Γ. & Γ.
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΑΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΛΙ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ, 26500 ΠΛΤΡΛΣ,. ΕΨΙΛΟΝ, Δ.
ΚΑΛ.ΛΙΔΡΟΜΙΤΟΥ (τηλ. 010 6800700), ΔΡ. Θ. ΓΕΩΡΓL4ΔΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΥΓΙΕΧΩΔΕ, ΤΔΦΠ &
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΤΙΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

1.7. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ:
ΘΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, ΛΙΜΝΗ ΚΛΙΑΦΑ, ΣΤΡΟΦΥΛΙΛ, ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ

1.8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ TOY TOHOY:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ £2Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΙΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΩΣ ΤΚΕ:
ΕΚΛΕΞΙΜΟΥΩΣ TIlE:

199608

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΜΟΥΩ.Σ ELI:
EZm

1—
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2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

2.1- ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Toy ΚΕΝΤΡΟΥ TOY ΤΟΠΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΙΙΛΑΤΟΣ

Ε 21 36 18 37 30 48

WIE (Grecnwicb)

2.2 ΕΠΙΦΑΝΕL4 (HA): 2.3. ΜΗΚΟΣ (ΚΜ’):

327432

2.4. ΥΨΟΜΕΤΡΟ (Μ)
ΕΜΩGΣΤΟ ΜΕΠΓΤΟ ΜΕΣΟ

0 290 143

2.5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΙ~Σ ΚΑΛΥΨΗ %

8R233 Ilcia 96

2.6. ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΛΙΠΚΗ ΑΤΔΑΝΤΙΚΗ ΟΡΕΙΑ WN ΗΠΕΙΡΩΤΠCΙΙ ΜΑΚΑΡΟΝ}ΙΣΙΑΚΗ ΜΕΣΟΙΕL%ΚΗ

ο El El Ο Ο ΓΞΙ

2-



Κωδικός τόπου: CR2330005 ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙ{Σ 2000

3. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠλΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.1. Μορφές ενδιαιτημάτων που είναι παρόντα στον τόπο Και εκτίμηιη τον ΤόΠου yr αυτά:

ΤΥΠΟΙ ΗΝ’! ΙΛΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΥ Ι7ΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:

ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗ % ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΛ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
Σ [ΠΛ ΔLkΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΙ-ΙΣΗ

2270 11,55 C Α C Β
2320 8,93 B Β Β Β
9540 7,27 C C C C
2110 6,2 Β Β Β Β
[410 2,62 C Β C C
5230 2,11 C C C C
3140 2 C C C C
2220 0,32 C Β C C
8210 0,25 Β C Β Β
7230 0,2 Β Β Β Β
7210 0,2 C Α C Β
92D0 0,08 C C C C

3.1. -
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3.2. ΕΙΔΗ

που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 79/489/ΕΟΚ του Συμβουλίου

και

περιλαμβάνονται στν παράρτημα ΊΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου

καθώς και

αξιολόγηση του τόπου για αυτά

3.2- 1



/ Κωδικός τόπου: 0R2330005 ΔΙΚ’ΙΥΟ ΦΥΣΗΣ 2000
[

ΑΙ..

3.2.α. ΠΤΗΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑNONΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΟΑΗΓL4Σ
, 79/489/ΕΟΚ ΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ“ .

3.2.b. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥΛΕΝ
ΠΕΡLΙΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΟΛΗ.ΓL4Σ 79/409/ΕΟΚ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3.2.c. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΥΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜ4 Π ΤΗΣ ΟΔΗΓL4Σ
92/43/ΕΟΚ ΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3.2.έ ΑΜΦΙΒL4 ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡLΙΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π ΤΗΣ
ΟΛΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ ΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΔΙΚ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΒΘΥΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ TOY ΤΟΤΙΟΥ
OS Μόνιμος Μεταναστειmκός Πληθυσμός Διατήρηση Απομόνωσ Συνολική

η
Γεννά Διαχειμέζει Σταθμεύει

1217 Testudobexnianoi R C Β C C
1222 Μaυτemysαερiα C C Β C C
1224 Camttaαmtta C(όθοesΙε) Β Β C Β

3.2. e. ΙΧΘΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡLΙΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΟ Ι’L4ΡΑΡΤΗΜΑ Π ΤΗΣ ΟΛΗΓΊΑΣ
92/43/ΕΟΚ ΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3.2.f ΑΣΠΟΝΛ ΥΛΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π ΤΗΣ ΟΛΗΓΙΑΣ
92/43/ΕΟΚ ΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3.2.g. ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π ΤΗΣ ΟΛΗ.ΓL4Σ
92/43/ΕΟΚ ΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΔΙΚ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΗΘΥΣΜΟΣ ΕΚΠΜ1~Η ΤΟΥ ΤΟΙΙΟΥ
OS Πληθυσμός Διατήρηση Απομόνωση Συνολική

1897 Camxacuta Ρ

3.2- 2
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3.3. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας

ΟΜΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΡΟ
BMARF ΤΡ

Μ Croddum suaveolens R C
R Natrixn&hix C C

Ρ Paiicratiummaxitimum Ρ D
Ρ Saccbamm spontaneiim Ρ Ό

Μ Sorexminutus Κ C

(13 = Τίτηνά. Μ = @ηλασυκά. Α = Αμφίβια, Κ = Ερπετά. F = Ί~ύς Ι = Ασπόνδυλα. Ρ = Φυτά)

3.3 -
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

Κατηγορί~ς οικοτόπων % Κάλυψη

Θαλάσσιες περιοχές Θαλάσσιες γλέσσες 0,01
Αλίπεδα, Α τούχες στέπες ΑλαΤούχες βοσκές 2,6
Παράκτιες Θίνες Αμμώδεις ακτές 20,67
Εσωτερικά γλυκά νερά (στάσιμα νερά, κινούμενα νερά) 1,03
Βάλτοι, Έλη 1,23
Χερσότοποι, Θάμνοι, μακιά βάστηση, φρύγανα 2,09
Άλλες αρόσιμες εκτάσεις 63,78
Φυλλοβόλα δάση 0,07
Δάση κωνοφόρων 7,23
Εσωτερικοί βράχοι, εσωτερικές θίνες μόνιμο χιόνι Και πάγος 0,25
Άλλες εκτάσεις (περιλαμβάνουν αστικές και βιομηχανικές περιοχές δρόμους χέρσες περιο~ς μεταλλεία) 1,03
Συνολική κάλυψη οικοτόπων 100 %

Αλλα χαρακτηριστικά του τόπου
Ο υπό περιγραφή τόπος είναι μία παράκτια ζώνη, που βρίσκεται στο νοτιότερο τμήματου Νομού Ηλείας Και περιλαμβάνει
το πευκοδάσος της Στρσφιλιάς την λίμνη Καϊάφα, τις θίνες που εκτείνονται μεταξύ ης αποξηραμένης λίμνης Αγουλινίτσας
και του χωριού Κακκόβατος τον λόφο Ελληνικό (ή Σταυρός), τον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής του Καiάφα, τα σπήλαια
των Ανυγρίδων νυμφών και τις Ιαματικές πηγέςτου Καϊάφα. α Θίνες που παρατηρούνται στην παραλία του Καϊάφα
σχηματίζουν δύο παράλληλες ζώνες Η πρώτη απέχει 30m από τη Θάλασσα και έχει ύψος 1.5-2 ιιι. Εκεί απαντά η
φυτοκοινωνία Αηορyτεωm mέdίϊειτιιιειιm. Η δεύτερη ζώνη έχει ύψος 12ιο και εκεί αναπτύσσονται σι ελληνικές σταθερές
Θίνες με κυρίαρχα είδη την Eupliorbiaterracina και την Silene ιιέαaαιείε. Στην παραλία μεταξύ της περιοχής του Καϊάφα και
της Ζαχάρως αναπτύσσονται θίνες με μέσο πλάτος 150-200m και μέσο ύψος 7-10m, με κυρίαρχη τη φυτοκοινωνία
Animophila ιτει-ιιιίεε. flow από αυτές τις θίνες αναπτύσσονται και πάλι σταθερές ελληνικές θίνες. To δάσος της
Στροφ’λιάς αποτελείται από Pinus halepcιιsk και Pinus pinea και είναι μοναδικό σε μορφή και μέγεθος Σημαντικό τμήμα
ης περιοχής καλύπτουν επίσης κάποιες συστάδες με Platanus orientalis και Cετatοιιίι siliqwa, καθώς και θάμνοι με
Ιιmίρειυs ρhοειιίαειι, Quercus εοαείfετa, Ρ’ιείaαίι Jentiscm, Μ3σtaι comm’mis, Cercis είΙiφιαsιυιιι, Aibutus ιmεdο, Erica
manipuliflora, Pbill)Tea media κ.λ.π. Η λίμνη Καϊάφα είναι ένα φυσικό υδάτινο οικοσύστημα. ένας σημαντικός υγρότοπος
έκτασης περίπου 200 hr Βρίσκεται πίσω από τω δάσος ης Στροφιλ’άς καί συνδέεται με την Θάλασσα μέσω ενός καναλιού.
Γύρω από την λίμ~η απαντούν πυκνές και εκτεταμμένες φυτοκοινωνίες με Ρhτa~ιiϊεε austalis μέσα στις οποίες
παρατηρείται και το απειλούμενο είδος Cladium mετίεειιε. Κοντά στη ζώνη των καλαμιώνων αναπτύσσονται συστάδες με
Sciipetum maάtίmi.

4.2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΜΙΟΤΗΤΑ

Η περιοχή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό οικοσύστημα, με πλούσια ».ωρίδα και πανίδα, λόγω Του συνδυασμού παράκτιου
δάσους θινών και λίμνης Στην παραλία μεταξύ της περιοχής του Καϊάφα Και της Ζαχάρως σι αναπτυσσόμενες θίνες είναι
οκ καλή κατάσταση. To είδος Ρaυειaιίυm maritimum που περιλαμβάνεται στο πεδίο 3.3 μετον χαρακτηρισμό]), είναι ένα
φυτό, του οποίου οι πληθυσμοί έχουν μειωθεί σημαντικά κατά μήκος των Ελληνικών ακτών. To επιγενές ζενόφυτο
τροπικής προέλευσης Sacchaium spontaneum πρόσφατα βρέθηκε στην περιοχή. Οι ζώνες των καλαμιώνων, υα δάση με
Ριmaι-ίκ, Και σι συστάδες με ψάθες και το κινδυνεύον υδρόβιο είδος Cladium mariscus είναι πολύ σημαντικοί βιότοποι που
εξασφαλίζουντροφή Και διαμονή ον υδράβια πτηνά. Η αξία αυτών των βιοτόπων απέκτησε ιδιαίτερη σημασία έπειτα από
την αποζήρανση της λίμνης Αγουλινίτσας που υπήρχε βορειότερα μέχρι τις αρχές ης δεκαετίας του 1970.Υπάρχουν εννιά
είδη οπονδυλωτών (εκτός από πουλιά) που έχουν καταγραφεί σ’αυτήν την περιοχή. Τρία από αυτά αναφέρονται στο
Παράρτημα Π της Οδηγίας 92/43/Ε.Ε.ε Ιδιαίτερη προσοχή Θα πρέπει να δοθεί στη θαλάσσια χελώνα Caretla carctla. Αυτή
η χελώνα έχει βρει μια πολύ καλή περιοχή ωοτοκίας όπου έχει καταγραφεί ένας αριθμός μεταξύ 53-99 ψκολιών ανά
αναπαραγωγική περίοδο. Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί σε 7 φωλιέςΙλnVπερίοδο και υπερβαίνει τις 5 φωλιές&m/περίοδο που
θεωρείται ως κατώτερο όριο για τω χαρακτηρισμό μιας αμμώδσυς παρολίας ως σημαντικής για την ωστοκία της Caretta
carets. Πέντε Άλλα Σημαντικά Είδη έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με τω σύστημα κινήτρων που χρησιμοποιείται στα Πεδίο
33. Όλα προστατεύονται από η Συνθήκη της Βέρνης Και για τω λόγο αυτό λαμβάνουν τω αιτιολόγηση C. Το φίδι N. xmtrix
και σι δύο μυγαλές Crocidura ευανεοίeιιε κει Sorex rnimitus σημειώνονται με τω αιτιολόγηση I) επειδή περιλαμβάνονται
στους καταλόγους τουΠροεδρικού Διατάγματος 67/1981. To είδος Sorex minutus επίσης δέχεταιτσ αιτιολόγηση]) αφού
αιm~ είναι η νοτιότατη γνωστή περιοχή της εξάπλωσής του στην Ευρώπη. Τέλος αυτός ο τόπος (ειδικά η Λίμνη Καϊάφα)
είναι επίσης γνωστός για την ορνιθοπανίδα του που περιλαμβάνει σπάνια και απτειλούμενα είδη (Nets rufina, Faico
ρεταgτίnιιι, Cisticolajuncidis, Podiceps nigricollis και άλλα) Και λόγω αυτής της αξιοσημεί’στης ορνιθοπανίδας η περιοχή
αυτής της λίμης έχει οριστεί ως μιά Σημαντική Περιοχή για υα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ).

4.3. Το ΤΡΩ ΤΟΝ

Στην παραλία της Ζαχάρως έχει ήδη κατασκευαστεί ένα αυθαίρετο οικοδόμημα για Θερινή χρήση , ενώ η γειτονική περιοχ
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ή έχει παραχωρηθεί στο χωριό για να χρησιμοποιηθεί σαν χώρος κατασκήνωσης. Οι χωρίς σχεδιασμό οικιστικές
δραστηριόητε~&0 στην αμμώδη παραλία, όσο και στο δάσος της Στροφιλιάς διαταράσσουν και υποβαθμίζουν τις
τεριοχές αυτές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή των πεύκων από ασθένειες μέ κίνδυνο να καταστραφούν. To δάσος
έχει υποβαθμιστεί λόγο υπερβόσκησης Και η περιοχή της λίμνης έχει επίσης υποβαθμιστεί σοβαρά και έχουν παρατηρηθεί
αλλοιώσεις στα φυσικό της περιβάλλον. Οι αλλοιώσεις στην ποιότητα του νερού οφαλονται στη μόλυνση που προκαλείται
από τα ξενοδοχεία του ΕΟΤ, από πολλά παράνομα ενοικιαζόμενα δωμάτια γύρω από τη λίμνη, από τις παράνομες
κατασκηνώσεις, καθώς και στην μόλυνση που προκαλείται από το θεισύχο νερό των Ιαματικών πηγών (συχνέ έχουν
παρατηρηθεί μαζικοί θάνατοι ψαριών). Οι ζώνες των καλαμιώνων και τα υγρά λιβάδια γύρω ιστό τη λίμνη έχουν επηρεαστεί
ιδιαίτερα από τις προοχώσεις Και τις βαθύνσεις που γίνονται προκειμένου νε μετατραπεί η λίμνη σε “μαρίνα”. Η περιοχή
των υφάλμυρων νερών μέ τη φυτοκοινωνία Rupietea maritinia και το υδρόβιο είδος Cladium mariscus είναι ιδιαίτερα
απειλούμενη. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες στη αμμώδεις περιοχές του site επηρεάζουν τις φωλεοποιητικές
δραστηριότητες της Caretta caretta. Επίσης το κυνήγι είναι μία άλλη απειλή για τα μετεναστεντικά και τα άλλα πσυλιάτης
περιοχής.

4.4. ΧΑΡΑΚΤΗΡJΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο τόπος αυτός επικαλύπτεται εν μέρει από μίαπεριοχή ορισμένη σαν καταφύγιο άγριας ζωής σύμφωνε μέ τοΦΕΚ
541/Β190. Ολη η περιοχή βρίσκεται κάτω από τη ζώνη ελέγχου οικιστικής ανάπτυξης (ΖΟΕ) (ΦΕΚ 116 ΙΙΔ/93, 861Δ194).
Με την απόφαση Α1/ΦΟ7/65037/2543/2.Ι.81 (ΦΕΚ 1121Β/24.121) η περιοχή του Καϊάφα έχει οριστεί ιος αρχαιολογικός
χώρος και ως περιοχή φτ.σ’κού κάλλους

4.5. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού διαχειρίζεται την λίμνη του Καϊάφα και τις ιαματικές πηγές που αναβλύζουν στο Ορος
Λαπίθα. To δάσος ης Στροφιλιάς ανήκει στο κράτος.
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5. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TOY TOHOY ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΤΟ CORINE BIOTOPES

5.1. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤJ4ΣL4ΣΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕL4ΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ % ΚΑΛΥΨΗ

GR22 10,12

5.2. ΣΧΕΣΕ~Σ ΤΟΥ ΠΕΡΠ7ΑΦΟΜΕΝΟΥ TOflOY ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

προστασίε σε εθνικά ‚αει περιφερειακό επίπεδο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ TonoY EmKAAYw . ΤΥΠΟΣ % ΚΑΑΥΨΗ

8R22 ΚΑΤΩ ΣΑ1ν]ΚΟΥ.ΕΗΡΟΧΟΡΙΟΥ.ΣΜΈΡΝΑΣ-ΓΡΑ1Κ~’ + 10,12 17037
ΒΡΥΝΑΣ

προστασία σε διεθνές επίπεδο

5.3. ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡWΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥ CORINE
BIOTOPES
Κ&ΙΔΙΚΟΣ CΟRΙΝΕ ΕΠΙΚΑΑΥΨΗ - ΤΥΠΟΣ % ΚΑΛΥΨΗ

Α00010220 +
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6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΚΑΙ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ

6.1. ΓΕΝΊΚΕΣ £mΙΙΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕJΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕmΦΑΝΕΊΑΣ ΤΟΥ
ΤΟ]ΙΟΥ ΠΟΥ ΕΒΒΡΕΑΖΕΤΑΙ

ΕιmιΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ

Κ≤≥ΔΙΚΟΣ ΕΝΤΑΣΗ %ΤΟΥΤΟΠΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ
100 ABC 33
120 ABC 33 ±0..

140 ABC 14
180 ABC 2
200 ABC 7
230 A B C 100
490 ABC
502 ABC 1 +0
503 ABC 1 ±0..
608 ABC 14
623 ABC 93
690 ABC 100 ±0
701 ABC 7 ±0..
720 ABC 50 ±0
802 ABC 7 ±0..
870 ABC 7
973 ABC 14

ΕΙ mπ ΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ

ΚΩΔΠίΟΣ ΕΝΤΑΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ
100 ABC

6.2. ΔΙΑΧΕΙΡ]ΣΠ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΓΙΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔL4 ΤΟΠΟΥ
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7. ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΙΙΟΥ

Τοπογραφικός χάρτης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑ ΘFΣJΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗΜΟΡΦΗ (Ξ)
xAJ’rH

ΤΡΟΙL4ΙΑ 100000 HAlT Digitized boundaries. Parabolic system
Ε0sΑ87. Aiclnfo 7.1.197

ΦΙΛΙΑΤΡΑ 100000 ΗΑΓΤ Digitized boundaries. Parabolic system
ΕΟSΑ 87. McInfo 7.1.198

() Αναφορά στην ύπαρξη χαρτών σΐ ψηφιακή μορφή

Αεροφωτηραφί.ες

8. ΔΙΑΦΛΝΕΙΕΣ
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ΤΥΠΟΠΟΙΠΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΠΙ)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΤΚΕ’)

KM

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (ΕΖΔ)

Ι. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

1.1. ΤΥΠΟΣ 1.2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠΟΥ 1.3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ £4 ΤΑΓΡΑΦΗΧ 1.4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ε CR2330008 199504 200112

L5. ΣΧΕΣΗΜΕΑΛΑΟΥΣΤΟΙΙΟΥΣΤΗΣΦΥΣΗΣ2000

L 6. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ (ΕΣ):
ΙΙΕΩΡΠΑΔΗΣ Θ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Β.Π., ΦΡΑΙΤΕΔΑΚΙ1-ΤΣΩΛΗ Σ. & Π. ΚΑΣmΡΗΣ:
ΤΜΙΙΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ, OR 26500 ΠΑΤΡΑΣ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Ε. & Σ. ΧΛΡΓΓΩΝLόΗΣ:
ΠνΙΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓL%Σ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΛΛΟΝΙΚΗ, OR 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΑΝΑrΝΩΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ
(τηλ. 010 8253653), Π. ΠΑΝΑΣΙΩΠΔΗΣ (ΕΚΘΕ), Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΙΙΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΥΠΕΧΩΔΕ, ΤΔΦΠ & ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

1.7. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ:
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΙΙΟΥ ΚΥΓΙΑΡΙΣΣΙΑΣ: ΑΚΡ. ΚΑΤΑΚΟΛΟ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

1.8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣΩΣ ΤΚΕ:
ΕΚ4ΕΞΙΜΟΥΩΣ ΤΚΕ:

199608

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΩΣ ΕΖέ:
ΕΖΠ:

Ι —
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2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

2.1. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΙΙΛΑΤΟΣ
Ε 21 28 2 37 35 21

W/E (Οταυw~ch)

2.2 ΕΠΙΦΑΝΕL4 (ΗΑ): 2.3. ΜΗΚΟΣ (ΚίΙ):

11038,83

2.4. ΥΨΟΜΕΤΡΟ (ΙνΙ)
ΕΔΑ)αΣτΟ ΜΕΠΣΤΟ ΜΕΣΟ

-2 -ι

2.6. ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΑΙΠΚΗ ΑΤΛΑΝΠΚΒ ΟΡΕΙΑ ΖΩΝ Ί-JΙΙΕΙΡΩΤΙΚΗ ΜΛΚΑΡΟΝΗΣΙΑΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ

ο Ο Ο Ο Ο

2~ Ι
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3. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.1. Μορφές ενδυυτημάτων Που είναι παρόντα στον τόπο και ειcιiμηση του τόπου για αυτά

ΤΥΠΟΙΕΝΛL4ΣΤΗΜΑΤΩΝΠΟΥΠΕΡΙΜΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΖΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:

ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗ % Λι4τmροmπΕγπκοτ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΙΙΙΦΛΝΕΊΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
Σ ΗΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

1110 38,69 Α Β Α Α
1120 3,26 C C C C
1170 0,19 Β C Β Β

3.1. -
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3.2. ΕΙΔΗ

που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 79/489/ΕΟΚ του Συμβουλίου

και

περιλαμβάνονται στο παράρτημα Π της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου

καθώς και

αξιολόγηση τον τόπου για αυτά

3.2- 1
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3.2.α. ΠΤΗΝΑ ΠΟΥΠΕΡL4ΑΜJ3ΑΝΟΝΤΑΙΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΟΔΗΓL4Σ

79/409/ΕΟΚ ΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3.2.1,. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ ΤΑΧΤΙΚ4 ΠΛΡΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΛΙΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΟΔΗΓL4Σ 79/409/ΕΟΚ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3.2. c. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π ΤΗΣ ΟΔΗΓL4Σ
92/43/ΕΟΚ ΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3.2.i ΑΜφ1ΒL4 ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΙΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π ΤΗΣ
ΟΔΗΓL4Σ 92/43/ΕΟΚ ΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΔΙΚ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΛΒΘΥΣΜΟΣ ΕΚΠΜΒΣΗ ΤΟΥ ΤαΤΙΟΥ
ΟΣ Μόnμoς Μετεναστευτικός Πληθυσμός Διατήρηση Απο μόνωσ Συνολική

η

Γεννά Διαχειμάζει Σταθμεύει

1224 Carcttacaretta Ρ C Α C C

3.2.e. ΊΧΘΥΣ ΠΟΥΠΕΡLΙΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
92/43/ΕΟΚ ΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3.2.f ‚4ΣΠΟΝΔ ΥΛΑ ΠΟΥ ΠΕΡL4ΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΜΑ Π ΤΗΣ ΟΔΗ.ΓΙΑΣ
92/43/ΕΟΚ ΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3.2.g. ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡL4ΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π ΤΗΣ ΟΔΗΓL4Σ
92/43/ΕΟΚ ΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3.2- 2
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3.3. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας

ΟΜΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙL&ΗΘΥΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΡΟ
BMARF Ι Ρ

Ρ ΡοsΊdοπiά occanica Ρ ])
F Syngxiatbus abastcr Ρ C

(Β = Πηνά, Μ = Θηλασυκά, Α= Αμφίβια, R Ερπετά, F = Ιχθύς Ι = Ασπόνδυλn, Ρ = Φυτά)

3.3 - 1



/
Άλλα χαρακτηριστικά του τόπου
Η θαλάσσια αυτή περιοχή εκτείνεται από τσ ακρωτήριο Κατάκσλο έως την Κυπαρισσία. Ο βυθόςείναι αμμώδης με
διάσπαρτα ασβεστολιθικά βράχια. Η ακτή έχει μεγάλο πλάτος καλύπτεται από λεπτόκοκκη άμμο Και Τα βάθη στον κόλπο
μικρά Οι συστάδες της Cymodocca nodosa ακολουθούνται τοω Τα λιβάδια της Posidonia oceanica τα.οποία είναι καλά
ανεπτυγμένα με υψηλή πυκνότητα Και θαλερά φυτό. Λίγα είδη μακροφυκών απαιτούν στα βράχια της περιοχής.

4.2. ΙΤΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ

Τα στρώματα της Posidonia oceanica που απαντούν στο συγκεκριμμένο τόπο είναι mθανότατα τα καλύτερα αναπτυγμένα
στην Πελοπόννησο. Σχηματίζουν ένα αδιαίρετο τμήμα του θαλάσσιου οικοσυστήματος Και αποτελούν πρόσφορο έδαφος
για τροφή, κατοικία και ωντοκία των ψαριών. To θαλάσσιο φανερόγαμο Posidonia oceaiiica είναι πολύ καλός βιολογικός
δείκτης της οικολογικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Επιπρόσθετω, η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta
χρησιμοποιεί τις παραλίες της περιοχής για ωστοκία. (γιαπληροφορίες βλέπε τα κείμενα του τόπου ΘΣΝΕΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΛΣ). Και σι δύο αυτοί οργα”σμοί είναι πολύ σημαντικοί Και απειλούνται με εξαφάνιση από την περιοχή ης
Μεσογείου, είτε λόγω ης ρύπανσης που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότιμες του ολοένα αυξανόμενου
πληθυσμού (όπως στην περίπτωση της Posidonia), είτε για την περίπτωση ης θαλάσσιας χελώνας λόγο ης τουριστικής
ανώττυζης κοντά στη περιοχές φωλεοποίησής της Η C. caretta είναι είδος πρστεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΕC και
επίσης αναφέρεται στο ελληνικό Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων στη κατηγορία “Κινδυνεύοντα”. Επίσης ένα άλλο είδος
σπονδυλωτού, το ψάρι SyυgnιιΙhιιε abaster, παρουσιάζεται σ’αυτόν τον τόπο και περιλαμβάνεται στα Αλλα Σημαντικά Είδη
(Πεδίο 3.3) επειδή αναφέρεται στους καταλόγους της Συνθήκης ης Βέρνης (αιτιολόγηση C).

4.3. ΤΟ ΤΡΩΤΟΝ

Αν και η περιοχή δέχεται κάθε χρόνο ένα αρκετά μεγάλο αριθμό τουριστών για λόγους αναψυχή; σημαντικές τουριστικές
μονάδες δεν υπάρχουν ακόμα εκεί κανά Ετσι ο εξεταζόμενος τόπος δε δέχεται, προς τω παρόν τουλάχιστον, την επίδραση
των ανάλογων παραγόντων ρύπανσης

4.4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΤΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

4.5. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Δημόσια ιδιοκτησία.

4.6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ηaιίιοοίdiι S. and I. Tsekos. 1976. Marine algae of the Greek West coasts. BoL Mar.19: 273-286. (4.1,4.2).
Diapoulis Λ. and S. Haiitonidis. 1987. Marine algae ofihewest Greek coasts. Acta Adriat 28: 85-10!. (4.1,4.2).
Delepine R» Boudouiesque Cf. Frada-Orestano C., Noilles M.C. and Asensi. 1987.
Algues cl aυιτcε vcgetaux marines. In: Fisher W., Schneider lvi and NIL. Bauchot (eds): Fishes FAO d’ ίπάάδcatiοπ des
εsρeοεs pour lesbesoins dc Ia peche. Μedίιernιοα etmerNoir. Zone dc ρecbα37. Rev. 1, Vol. 1. Vegetaux etinvertebres.
(4.1,4.2). Ρergenι 0. 1991. Lea indicateurs ecωΙο~qυeε dc Ia qualite du milieu marine en Mcditerrarjec. Oneanis 17(4): 341-
350. (4.1,4.2). Margaritoulis D.N. 1989. Determination ofneating habitats ofCaπtta careua inGreece (1989: Western
Peloponnisos). Α report ιο the EEC (Contract 6610/89139). SeaTurtle Protection Society. (3.2,4.1,4.2). Maxgaritoulis Ό.
1992. Caretta caretta (Linnacus, 1758). Οikοgeπαίε Chcloniidae. Chelona Κaιeιιa, Thalassochelona (Family. Cheloniidae.
Loggerhead Turtle). Tm The Red Όaιa Book ofThmatened Vertebrates ofGreece, pp. 97-100. lvi Kamndeinos (cωοτdή.
Hellenic ΖοοΙσβml Society & Helleiiic Ornithological Society (eds). Thymeli Pub’., Athens. (3.2,4.2). Bern Convention
(Αφpcπdίαε 11 & III). (3.4, 4.2).
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑΡJ4ΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

Κατηγορίες οικοτόπων % Κάλυψη

Θαλάσσιες περιοχές Θαλάσσιες γλώσσες 100

Συνολική κάλυψη οικοτόιτων ισο %

4- Ι
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5. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣL4Σ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΤΟ CORINE BIOTOPES

5.1. ΚΛΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤJ4ΣL4Σ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕL4ΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΚΩΔ ΪΚΟΣ % ΚΑΛΥΨΗ

GROO ΣΟΟ

5.2. ΣΧΕΣΕΙΣ TOY ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΕ ΑΑΛΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

προστασία us εθνικό Km περιφερειακό επίπεδο

προστασία us διεθνές επίπεδο

5.3. ΣΧΕΣΗ TOY ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΤΟΠΟΥ ME ΡΟΥΣ ΡΟΠΟΥΣ TOY CORINE
BIOTOPES

5—
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6. ΕΠΙΗΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΚΑΙ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ

6.1. ΓΕΜΚΕΣ ΕΗmΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕ]Σ ΚΑΙ ΑΙ~ΑΟ~ ΤΗΣ ΕΒΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΤΟΙΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ

ΕimΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΑΣΙ-Ι % ΤΟΥ ΤΟΣΙΟΥ ΕΣΠΑΡΑΙΗ
220 ABC
590 ABC
690 ABC ±0~

Elmi ΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΓΙΟ TON TOflO

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΑΖΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ
690 ABC

6.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TOY TOHOY

ΠΙΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙ4ΧΕΙΡ]ΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΠΟΥ

6-
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; ΖΧΑΡΤΗΣΤΟΥΤΟΠΟΥ

Τοπογριιφzκός χάρτης

ΑΡΙΘΜΟΧ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΙΑΘΕΣΙΜΕΙ !ΡΗΦΙΛΧΗΜΟΡΦΗ ()
Χ4ΡΤΗ

ΙΙΥΡΓΟΣ 100000 ΚΑΠ Digitized boimdaxies. Paiabolic system
EQSA 27- Ayvmnfo 7.1201

ΤΡΟΙΙΑΙΑ 100000 ΗΑΓΓ Digitized boundaries. Parabolic system
ΕGSΑ 87. Arclnfo 7.L202

ΦΙΛΙΑΤΡΑ 100000 ΗΑΠ Digitized boundaries. Parabolic system
ΕGSΑ87. ΑτcΙnfo7.1.203

(‘) Αναφορά στην ύπαρξη χαρτών σε ψηφ:αιή μορφή

‚4εροφωτογραφίες

8. ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

7/8-
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

/
2
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Ο – Η Όνομα: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Επώνυμο: ΔΡΟΣΗΣ 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΡΟΣΗΣ 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: ΕΛΕΝΗ ΔΡΟΣΗ 

Ημερομηνία γέννησης(2):  20 ΜΑΪΟΥ 1960 

Τόπος Γέννησης: ΕΡΥΘΡΑΙ 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Σ250179 Τηλ: 210-6974607 

Τόπος Κατοικίας: ΑΤΤΙΚΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ Οδός: ΠΑΡΟΥ Αριθ: 15 ΤΚ: 14562 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 2106983657 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

1. Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργου «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) / Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του τέως Δήμου Σκιλλούντος» έχει 
εκπονηθεί από τον υπογράφοντα την παρούσα δήλωση, Δρόση Στυλιανό, Πολιτικό Μηχανικό – 
Υγειονολόγο.  

2. Επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο του πτυχίου. 

 
(4) 

 

 
Ημερομηνία:      20-02-20 

Ο Δηλών 
 

 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  




