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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το παρόν τεύχος αποτελεί την Τεχνική Έκθεση του Β2΄ Σταδίου της μελέτης 

«Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δημοτικής Ενότητας Αχελώου Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας» 
που εκπονείται με εντολή και για λογαριασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα 
με το από 7-8-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης που 
υπογράφηκε μεταξύ των αναδόχων της μελέτης «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. 
ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» – ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ – «ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου.  

Το Β2΄ Στάδιο της μελέτης διαρκεί 2 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 3η 
Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 201418/6121/3-11-2015 εντολή 
εκπόνησης του Β2΄ Σταδίου της μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αρ. 123/2015 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας, με την οποία γνωμοδότησε για το Β1΄ 
Στάδιο της μελέτης, και τη με αρ. πρωτ. 892/35342/14-10-2015 Απόφαση Έγκρισης 
του Β1΄ Σταδίου της μελέτης από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Καρδίτσας Πέτρο Κωνσταντάκο. 

Η μελέτη εκπονείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την υπ΄ 
αρ. 9572/1845/6-4-2000 (ΦΕΚ 209Δ΄/7-4-2000) Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
«Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και 
Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) και αμοιβές 
μηχανικών για την εκπόνηση αυτών». Επίσης, ακολουθεί τις προδιαγραφές που 
θεσπίστηκαν με την υπ’ αρ. 10788 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 285Δ΄/5-3-
2004) με θέμα «Έγκριση πολεοδομικών σταθερότυπων («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», καθώς και τις κατευθύνσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Τέλος, έλαβε υπόψη της την Υπουργική Απόφαση με αρ.81839/ΣΤ1/2006 (ΦΕΚ 
1150Β΄/25-8-2006) σχετικά με τον «Καθορισμό κριτηρίων καταλληλότητας και 
επιλογής χώρων, για την ανέγερση διδακτηρίων καθώς και σχολικών χώρων μετά 
κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων.  

Για την εκπόνηση της μελέτης χρησιμοποιούνται ως υπόβαθρα των χαρτών 
κλίμακας 1:25.000 ψηφιοποιημένες εικόνες χαρτογραφικού υλικού, προέλευσης 
Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) και κλίμακας 1:50.000. Για τους χάρτες 
κλίμακας 1:5.000, χρησιμοποιούνται ως υπόβαθρα ορθοφωτοχάρτες από 
αεροφωτογραφίες λήψης περιόδου 2007-2009. Όλα τα υπόβαθρα έχουν υποστεί 
κατάλληλη επεξεργασία και μετατροπή στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87. Τα 
υπόβαθρα της Γ.Υ.Σ. ενημερώθηκαν με στοιχεία πρωτογενούς πληροφοριακού υλικού 
τα οποία συλλέχθηκαν από επιτόπιες επισκέψεις, αυτοψίες και έρευνες πεδίου από τα 
μέλη της Ομάδας Μελέτης, σε συνδυασμό με στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα σε 
υπηρεσίες. Υπογραμμίζεται ότι για την παρούσα μελέτη χρησιμοποιούνται ως όρια της 
Δημοτικής Ενότητας Αχελώου και των τοπικών κοινοτήτων εκείνα που έχουν 
καθορισθεί από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.) – νυν Ελληνική 
Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Τέλος, επισημαίνεται ότι για την περιοχή μελέτης δεν 
υπάρχουν χαρτογραφικά υπόβαθρα κλίμακας 1:5.000 από τη Γ.Υ.Σ. 
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Το Β2΄ Στάδιο της παρούσας μελέτης έχει συνταχθεί σύμφωνα με τη σχετική 
εντολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας (αρ. πρωτ. 201418/6121/3-
11-2015 έγγραφό), η οποία συμφωνεί με τις προτάσεις του αναδόχου σχήματος για 
την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των φορέων (που γνωμοδότησαν) και 
περιλαμβάνει επιπλέον παρατηρήσεις.  

Κατά την εκπόνηση του Β2΄ Σταδίου της μελέτης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., αισθανόμαστε 
την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε τον νυν Δήμαρχο κ.Τσιβόλα Λάμπρο, τον πρώην 
Δήμαρχο Αργιθέας κ. Καναβό Χρήστο, τον πρώην Αντιδημάρχο Aχελώου κ. Τσάκαλο 
Ιωάννη, τους επιβλέποντες  της μελέτης κ. Δημήτριο Τσούκη και κ. Χριστίνα Ρουβολή, 
Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό και Αρχιτέκτονα Μηχανικό αντίστοιχα του Τμήματος 
Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας, τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας κ. Δημήτριο 
Κουτρομάνο και το Δασάρχη Μουζακίου κ. Φώτιο Παπουτσή, για τη συμβολή τους 
στην παροχή των απαραίτητων στοιχείων και τη διευκόλυνση που μας παρείχαν κατά 
την εκπόνηση της παρούσας φάσης της μελέτης. 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης αφορά στον 
πρώην «Καποδιστριακό» Δήμο Αχελώου που σήμερα ονομάζεται Δημοτική Ενότητα 
Αχελώου και για το λόγο αυτόν, θα αναφέρεται στο κείμενο ως Δημοτική Ενότητα 
Αχελώου του Δήμου Αργιθέας.   
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Π.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Π.1.1. Ιστορικό του Α΄ και Β1΄ Σταδίου της μελέτης 

Στο πλαίσιο του Α΄ Σταδίου της μελέτης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. Αχελώου, 
υποβλήθηκε μια σειρά αιτήσεων προς τις ακόλουθες υπηρεσίες, με σκοπό τη συλλογή 
των απαραίτητων στοιχείων και δεδομένων για την εκπόνηση της μελέτης:  
• Την ΛΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (Ε.Π.Κ.Α.), η οποία 

απάντησε με το με αρ. πρωτ. 2464/4-9-2013 έγγραφό της. 
• Την 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία απάντησε με τα με αρ. πρωτ. 

3352/4-9-2013 και 3293/10-10-2013 έγγραφά της. 
• Την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας, η οποία 

απάντησε με το με αρ. πρωτ. 1798/2-9-2013 έγγραφο.   
• Το Δασαρχείο Καρδίτσας, το οποίο διαβίβασε το αίτημά μας στο Δασαρχείο 

Μουζακίου, που απάντησε με το με αρ. πρωτ. 3706/178364/23-9-2013 έγγραφο. 
• Την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδας, η οποία απάντησε με το με αρ. 

πρωτ. ΕΜΝΕ/Φ.11.1.16/3091/5-9-2013 έγγραφο. 
• Την Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) της ΑΔΜΗΕ, η οποία απάντησε 

με το με αρ. πρωτ. 22384/12-9-2013 έγγραφο.   
• Την Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ) της ΑΔΜΗΕ, η 

οποία απάντησε με το με αρ. πρωτ. 4658/18-11-2013 έγγραφο.  
• Τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΔΕΔΔΗΕ), που απάντησε με το με αρ. πρωτ. Φ.288.6/53135/3-9-2013 έγγραφο.  
• Τον ΟΤΕ Καρδίτσας.  
• Τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία 

απάντησε με το με αρ. πρωτ. 2029/12-11-2013 έγγραφό της. 
• Την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
• Τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  
• Τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η 

οποία απάντησε με το με αρ. πρωτ. 10745 (σχετ.10992)/31-10-2013 έγγραφο.  
• Τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας. 
• Τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καρδίτσας.  
• Την Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.), από την οποία προμηθευτήκαμε τις 

σχετικές μελέτες έπειτα και από προφορική επικοινωνία μαζί τους, χωρίς να 
αποστείλουν κάποιο έγγραφο. 

• Την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μουζακίου, η οποία απάντησε με το με αρ. πρωτ. 
1580 Φ.702.7/15-10-2013 έγγραφο.  
Το Α΄ Στάδιο της μελέτης και η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής 

Καταλληλότητας παραδόθηκαν με το με αρ. πρωτ. 16656/2-12-2013 έγγραφο του 
ανάδοχου σχήματος. Στη συνέχεια διατυπώθηκαν παρατηρήσεις από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας με το με αρ. πρωτ. 209992/5939/2013/11-2-2014 
έγγραφο της. Στις 9 Απριλίου 2014  έγινε συμπληρωματική παράδοση στο Α΄ Στάδιο 
της μελέτης (αρ. πρωτ. 17282), λαμβάνοντας υπόψη τις διορθώσεις/συμπληρώσεις 
που ζητήθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2014 
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πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του Α΄ Σταδίου της μελέτης σε συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας στο Ανθηρό. Ύστερα και από την συνεδρίαση στις 
25 Οκτωβρίου 2014, το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας γνωμοδότησε θετικά επί του Α΄ 
Σταδίου με την υπ’ αρ. 91/2014 σχετική Απόφαση.  

Γνωμοδοτήσεις επί του Α΄ Σταδίου της μελέτης υπέβαλαν στη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Καρδίτσας, μετά το με αρ.πρωτ.213180/6004/2013/14-2-2014 έγγραφό 
της, η 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (με το με αρ.πρωτ.417/7-3-2014 
έγγραφο της), η ΛΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (με το με 
αρ.πρωτ.539/7-3-2014 έγγραφο της), η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών 
Έργων Θεσσαλίας (με το με αρ.πρωτ.245/27-2-2014 έγγραφο της), η Διεύθυνση 
Δασών Καρδίτσας (με το με αρ.πρωτ. 485/44966/1-4-2014 έγγραφό της) και το 
Δασαρχείο Μουζακίου (με το με αρ.πρωτ.392/33510/5-3-2014 έγγραφο του). Το Α΄ 
Στάδιο της μελέτης εγκρίθηκε με το με αρ. πρωτ. 113747/3312/10-11-2014 έγγραφο 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας με θέμα «Έγκριση Α΄ Σταδίου της 
σύμβασης Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Αχελώου, Ν. Καρδίτσας».  

Η μελέτη του Β1΄ Σταδίου διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
προαναφερόμενες οδηγίες και παρατηρήσεις, και σύμφωνα με τη σχετική εντολή 
εκπόνησης της επίβλεψης (αρ. πρωτ. 2021/70236/12-11-2014 έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας). Το Β1΄ Στάδιο της μελέτης, η Μελέτη Γεωλογικής 
Καταλληλότητας και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα στις 11 Φεβρουαρίου 2015 (αρ. πρωτ. 18992 ΓΑΙΑ Α.Ε. 
ΜΕΛΕΤΩΝ). Στις  28 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του Β1΄ Σταδίου 
της μελέτης στο Δημαρχείο Αργιθέας στο Ανθηρό. Στη συνέχεια, οι προτάσεις του Β1΄ 
Σταδίου του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. Αχελώου τέθηκαν σε διαβούλευση, στο πλαίσιο της 
οποία γνωμοδότησαν οι παρακάτω φορείς και υπηρεσίες: 
• Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας 

Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το με αρ. πρωτ. 127582/11115/16-7-
2015 έγγραφο.  

• Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας με το με αρ. πρωτ. 1756/24-7-2015 έγγραφο. 
• Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-

Στερεάς Ελλάδας με το με αρ. πρωτ. 549/108344/26-7-2015 έγγραφο.  
• Το Δασαρχείο Μουζακίου με το με αρ. πρωτ. 1879/108112/23-7-2015 έγγραφο. 
• Η Διεύθυνση Δασών με το με αρ. πρωτ.1504/135710/10-8-2015 έγγραφο.  
• Ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΣΣΜ/ΚΛΚΥ/Τομέας Ισχυρών ρευμάτων με το με αρ. πρωτ. 

ΔΣΣΜ/1606/ 23-6-2015 έγγραφο. 
• Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας & Κεντρικής 

Στερεάς Ελλάδας με το με αρ. πρωτ. 1324/20-7-2015 έγγραφο. 
• Η Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας / Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας Υδατικών Πόρων με το με 
αρ. πρωτ. 9654/108491/25-8-2015 έγγραφο. 

• Το Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καρδίτσας με το με αρ. πρωτ. 3708/29-7-
2015 έγγραφο.  

• Το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του 
Δήμου Καρδίτσας με τα με αρ. πρωτ. 2377/23-7-2015 και 4663/1-12-2015 
έγγραφα του. 
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• Το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 
Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με το με 
αρ. πρωτ. 1909/109819/28-9-2015 έγγραφο. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αργιθέας γνωμοδότησε επί των προτάσεων του 

Β1΄ Σταδίου του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. Αχελώου με την υπ’ αρ. 123/2015 απόφασή του.  

Π.1.2. Συνοπτική περιγραφή της περιοχής μελέτης 

Π.1.2.1. Γεωγραφικός Εντοπισμός 

Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) ο «Καποδιστριακός» 
Δήμος Αχελώου αποτελεί πλέον τη Δημοτική Ενότητα Αχελώου, η οποία υπάγεται 
μαζί με τις Δ.Ε. Αργιθέας και Ανατολικής Αργιθέας στο Δήμο Αργιθέας της Π.Ε. 
Καρδίτσας. Ο Δήμος Αργιθέας υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και 
καταλαμβάνει το βορειοδυτικό άκρο της Π.Ε. Καρδίτσας, συνορεύοντας με τις 
Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας. Η Δ.Ε. Αχελώου 
συνορεύει στα βόρεια, βορειοανατολικά και ανατολικά με τις Δημοτικές Ενότητες 
Αργιθέας και Ανατολικής Αργιθέας, αντίστοιχα, που ανήκουν στον ίδιο Δήμο Αργιθέας. 
Στα δυτικά συνορεύει με την Περιφέρεια Ηπείρου και συγκεκριμένα την Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας και το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, στα νοτιοδυτικά με την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον Δήμο Αμφιλοχίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 
και στα νοτιοανατολικά με τον Δήμο Αγράφων που ανήκει στην Π.Ε. Ευρυτανίας και 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  Σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 
2011, η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τέσσερις Τοπικές Κοινότητες και 20 οικισμούς1.  

Η Δ.Ε. Αχελώου είναι μία ορεινή, ηπειρωτική περιοχή που εντάσσεται στον 
ευρύτερο ορεινό όγκο των Αγράφων. Η  οροσειρά των Αγράφων δεσπόζει στον 
κεντρικό ελλαδικό χώρο, είναι η νότια προέκταση της οροσειράς της Πίνδου και 
χαρακτηρίζεται από πλούσια βλάστηση και ψηλές κορυφές. Στην εδαφική επικράτεια 
της περιοχής μελέτης δεσπόζουν τα βουνά Γαλάτσι και Μιρμιτζάλα και ξεχωρίζουν ο 
Αχελώος ποταμός και ο παραπόταμός του Πλατανιάς που τη χωρίζουν από τις 
όμορες Περιφέρειες. Βασικά χαρακτηριστικά είναι η πολυπλοκότητα του ανάγλυφου 
με ποικίλες γεωμορφολογικές δομές όπως χαράδρες, φαράγγια, σπήλαια, κοιλάδες, 
σάρες κ.α., καθώς και η καθαρότητα του φυσικού περιβάλλοντος.  

Π.1.2.2. Χωροταξική θεώρηση 

Σε επίπεδο ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για 
την περιοχή μελέτης είναι το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Υπουργική 
Απόφαση 25292/25-6-2003, ΦΕΚ 1484Β΄/2003), το οποίο καταγράφει και αξιολογεί τη 

                                                
1 Ως οικισμούς θεωρούμε τους οικιστικούς υποδοχείς, όπως έχουν καταγραφεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και 
ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να αποτελούν συνοικισμούς ή γειτονιές ενός ευρύτερου οικιστικού 
συνόλου. 
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θέση και τον ρόλο της Περιφέρειας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 
Επίσης, προσδιορίζει τις βασικές προτεραιότητες και τις στρατηγικές επιλογές για την 
ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου με σκοπό την ισότιμη ένταξή της στο 
ευρύτερο, εθνικό και διεθνές χωρικό πλαίσιο.   

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δ.Ε. Αχελώου αφορούν στο πλούσιο φυσικό 
απόθεμα, για το λόγο αυτόν και ενδείκνυται ο περιβαλλοντικός – φυσιολατρικός – 
ορειβατικός – περιηγητικός τουρισμός και ο οικοτουρισμός, στο αξιόλογο 
αρχιτεκτονικό και αρχαιολογικό απόθεμα, στην πλούσια τοπική παράδοση και 
πολιτιστική κληρονομιά, στις παραδοσιακές δομές και δραστηριότητες. Έτσι, η 
περιοχή συγκεντρώνει αρκετές προοπτικές για ήπια ανάπτυξη, ωστόσο απαραίτητη 
προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση και αναβάθμιση των δικτύων βασικών 
υποδομών και συγκεκριμένα της ύδρευσης, της άρδευσης, της αποχέτευσης και ειδικά 
του οδικού δικτύου, προκειμένου να αποκατασταθεί η προσβασιμότητα.  

Π.1.2.3. Αναπτυξιακή φυσιογνωμία 

Η αναπτυξιακή φυσιογνωμία της Δ.Ε. Αχελώου σκιαγραφείται από τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά και τους οικονομικούς δείκτες, όπως αυτά 
καταγράφηκαν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. (απογραφές πληθυσμού-κατοικιών και γεωργίας-
κτηνοτροφίας) και αξιολογήθηκαν από την παρούσα μελέτη. Ειδικότερα:  
• Η  Δ.Ε. Αχελώου καταλαμβάνει το 23,8% της έκτασης του Δήμου Αργιθέας2 ενώ 

πληθυσμιακά συγκεντρώνει το 33,9% του συνολικού μόνιμου πληθυσμού του 
Δήμου (Απογραφή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011), αποτελώντας την μικρότερη σε έκταση Δ.Ε. 
του Δήμου Αργιθέας. Σε επίπεδο Π.Ε. καταλαμβάνει το 3,3% της συνολικής 
έκτασης της, ενώ οι 1.168 απογεγραμμένοι (2011) μόνιμοι κάτοικοι της αποτελούν 
μόλις το 1,03% του συνολικού μόνιμου πληθυσμού της Π.Ε. Καρδίτσας.    

• Η μικτή πυκνότητα τόσο στη Δημοτική Ενότητα Αχελώου, όσο και συνολικά στο 
Δήμο Αργιθέας κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα ισούται με 13,3 
άτομα ανά τ.χλμ. στην περιοχή μελέτης, λίγο μεγαλύτερη από αυτή του Δήμου, 
όπου η πυκνότητα ισούται με 9,3 άτομα ανά τ.χλμ. Σε επίπεδο Π.Ε. η εικόνα είναι 
πολύ διαφορετική με την μικτή πυκνότητα να ανέρχεται σε 43 άτομα ανά τ.χλμ.  

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
Μόνιμος 

Πληθυσμός 
2011 

Έκταση 
(τ.χλμ.) 

Πυκνότητα 
brutto 

(ατ./τ.χλμ.) 

Δημοτική Ενότητα Αχελώου 1.168 88,147 13,3 

Δήμος Αργιθέας 3.450 370,799 9,3 

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας 113.544 2.637,990 43,0 

Πίνακας Π.1.2.3.1: Μόνιμος πληθυσμός, έκταση και μικτή πυκνότητα (Πηγές: Απογραφή 
Πληθυσμού 2011, Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας ΕΣΥΕ 1999-2000).  

                                                
2 Σύμφωνα με Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας ΕΣΥΕ, 1999-2000. 
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• Η εξέλιξη του πραγματικού πληθυσμού της περιοχής μελέτης την εικοσαετία 
1961-1981 ακολουθεί την πτωτική πορεία που παρατηρήθηκε στις περισσότερες 
ορεινές περιοχές της χώρας μας. Από το 1980 και μετά καταγράφηκε 
πληθυσμιακή αύξηση, της τάξης του 39% (δεκαετία 1991-2001) ως αποτέλεσμα 
της τάσης του πληθυσμού να μετακινείται, κατά την απογραφή, στον τόπο 
καταγωγής του με στόχο την ενίσχυση του δημογραφικού του προφίλ. Σε επίπεδο 
Π.Ε. η Δ.Ε. Αχελώου καταλαμβάνει την προτελευταία (20η) θέση στην 
πληθυσμιακή κατάταξη των 21 Δημοτικών Ενοτήτων. Η πληθυσμιακή σμίκρυνση 
της περιοχής μελέτης άγγιξε σε βάθος χρόνου, και συγκεκριμένα από το 1961 
έως το 2011, το περίπου 43%, ενώ, η αντίστοιχη συνολική μείωση του 
πραγματικού πληθυσμού της Π.Ε. Καρδίτσας κυμάνθηκε σε περίπου 22%. Η 
εξέλιξη του μόνιμου πληθυσμού της Δ.Ε. Αχελώου την περίοδο 1991-2011 
σημείωσε αρνητικό πρόσημο την πρώτη δεκαετία και θετικό πρόσημο τη δεύτερη 
δεκαετία, με τη συνολική μεταβολή στην εικοσαετία να είναι θετική (της τάξης του 
~9%) και φανερώνει μια δυναμική. Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ότι η μόνιμη 
κατοίκηση της περιοχής έχει εποχικό χαρακτήρα, λαμβάνοντας χώρα για μια 
περίοδο 6 – 8 μηνών (Απριλίου – Οκτωβρίου) ετησίως. Η περιοχή ερημώνεται 
σημαντικά κατά τους χειμερινούς μήνες, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών 
και των δυσκολιών στην πρόσβαση και στην προμήθεια αγαθών. Σε επίπεδο 
εσωτερικής πληθυσμιακής κατανομής η Τοπική Κοινότητα Βραγκιανών 
συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (~43%) του μόνιμου πληθυσμού της Δ.Ε. 
για το 2011, ενώ στις υπόλοιπες 3 Τοπικές Κοινότητες (Τ.Κ. Αργυρίου, Τ.Κ. 
Καταφυλλίου, Τ.Κ. Μαράθου), ο πληθυσμός ισομοιράζεται με ποσοστά της τάξης 
του 19%, 20% και 18%, αντίστοιχα.  

• Ο αριθμός των νοικοκυριών συνολικά στην περιοχή μελέτης αυξήθηκε από 362 
νοικοκυριά το 1991 σε 429 το 2001, ενώ, ο αριθμός των μελών των νοικοκυριών 
ελαφρώς μειώθηκε (από 1099 μέλη το 1991 σε 1083 μέλη το 2001), γεγονός που 
ερμηνεύεται ότι η αύξηση του αριθμού των νοικοκυριών είναι λίγο μεγαλύτερη 
από την αύξηση των μελών των νοικοκυριών. Ο δείκτης μέλη/νοικοκυριό 
μειώθηκε από 3,04 το 1991 σε 2,52 το 2001, κάτι που φανερώνει ότι η αύξηση 
του πληθυσμού προήλθε κυρίως από πιθανή επιστροφή συνταξιούχων και όχι 
από αύξηση των γεννήσεων και κατά συνέπεια του νέου πληθυσμού. Αναφορικά 
με την ηλικιακή κατανομή του πραγματικού πληθυσμού της περιοχής μελέτης, 
παρατηρούμε ότι στη Δ.Ε. Αχελώου, κατά τη δεκαετία 1991-2001, το υψηλότερο 
ποσοστό κατέχουν οι ηλικίες 45-64 ετών και ακολουθούν οι ομάδες άνω των 65 
και 0-14 ετών. Παρατηρούμε τάσεις γήρανσης του πληθυσμού με το ποσοστό 
των ατόμων άνω των 45 ετών να αγγίζει το 50%. Σε επίπεδο Π.Ε. παρατηρήθηκε 
επίσης γήρανση του πληθυσμού (μείωση των ηλικιών 0-14 και αύξηση των 
ηλικιών 65+). Ο δείκτης γήρανσης στη Δ.Ε. Αχελώου αυξήθηκε από 1,3 σε 1,7 και 
από 0,8 σε 1,4 στη Π.Ε. Καρδίτσας. Εξετάζοντας την ηλικιακή κατανομή του 
μόνιμου πληθυσμού της περιοχής μελέτης παρατηρείται ότι πάνω από το μέσο 
όρο (περίπου 60-63% του πληθυσμού) είναι από 45 ετών και πάνω τόσο το 2001 
(~61%), όσο και το 2011 (~63%). Οι άντρες ενώ υπερτερούν αριθμητικά των 
γυναικών το 2011 για περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες, το 2001 τα πράγματα 
ήταν αντίστροφα, με τις γυναίκες να υπερτερούν των αντρών. 
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• Το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού της Δ.Ε. Αχελώου παρουσιάζεται μέτριο 
προς χαμηλό και αναλογικά χαμηλότερο από αυτό της Π.Ε. Καρδίτσας, γεγονός 
αναμενόμενο δεδομένου του αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής και του 
γηραιότερου σε σχέση με την Π.Ε. πληθυσμού της.  
Όσον αφορά στην παραγωγική διάρθρωση του πληθυσμού της περιοχής μελέτης, 

συνοψίζουμε στα εξής: 
• Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Δ.Ε. Αχελώου σημείωσε απόλυτη αύξηση 

τη δεκαετία 1991-2001 ακολουθώντας την αύξηση του συνολικού πληθυσμού, 
καταλαμβάνοντας ωστόσο παρόμοια αναλογία επί του συνόλου οικονομικά 
ενεργών και μη ενεργών (44% το 1991 και 47% το 2001). Σε επίπεδο Π.Ε. το 
οικονομικά ενεργό κομμάτι του πληθυσμού σημείωσε μικρή ποσοστιαία αύξηση 
τη δεκαετία 1991-2001, από ~ 40% σε ~ 45%. 

• Το ποσοστό της ανεργίας σημείωσε αύξηση τη δεκαετία 1991-2001 τόσο στην 
περιοχή μελέτης όσο και συνολικά στην Π.Ε. Καρδίτσας. Σε επίπεδο Τ.Κ. 
παρατηρούμε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στις περισσότερες περιπτώσεις ενώ 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους (ο οποίος όπως είδαμε είναι μεγάλος 
ηλικιακά) είναι καταγεγραμμένος ως οικονομικά μη ενεργός. Αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός πως από το σύνολο των ατόμων που είναι άνεργοι, ένα αρκετά μεγάλο 
ποσοστό στην κάθε Τ.Κ. είναι νέοι. 

• Το ποσοστό των απασχολουμένων στην τριτογενή παραγωγή σημείωσε κατά τη 
δεκαετία 1991-2001 μεγάλη αύξηση τόσο στη Δ.Ε. Αχελώου (από ~22% σε 
~50%) όσο και στη Π.Ε. Καρδίτσας (από ~34% σε ~41%), σε βάρος του 
αντίστοιχου ποσοστού στην πρωτογενή παραγωγή που μειώθηκε, ακολουθώντας 
τη γενικότερη συρρίκνωση του αγροτικού τομέα. Ωστόσο, η περιοχή μελέτης 
διατηρεί διαχρονικά τον γεωργοκτηνοτροφικό της χαρακτήρα, δεδομένου του ότι ο 
κλάδος της «γεωργίας, κτηνοτροφίας, θήρας και δασοκομίας» συγκεντρώνει τόσο 
σε επίπεδο Τ.Κ., όσο και σε επίπεδο Δ.Ε. (2001) τα υψηλότερα ποσοστά του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού έναντι όλων των υπολοίπων κλάδων και των 
τριών τομέων παραγωγής. Επίσης, τα καταγεγραμμένα το 1991 και το 2001 
στατιστικά οικονομικά μεγέθη αφορούν στην απασχόληση του πραγματικού 
πληθυσμού της περιοχής μελέτης, μέρος του οποίου φαίνεται ότι κατοικεί μόνιμα 
εκτός των γεωγραφικών της ορίων (σε περιοχές κυρίως του Δήμου Μουζακίου3). 
Η επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΟΠΑΑΧ Περιοχής 
Αργιθέας (2002)4, κατέδειξε ότι την υψηλότερη μερίδα στη συνολική απασχόληση 
έχει ο πρωτογενής τομέας, ενώ πολύ υψηλό εμφανίζεται το ποσοστό των 
συνταξιούχων.     

• Ο δείκτης εξάρτησης5, που αφορά στον απογεγραμμένο πραγματικό πληθυσμό 
κυμαίνεται σε παρόμοια επίπεδα στη Δ.Ε. Αχελώου και στην Π.Ε. Καρδίτσας 
τόσο το 1991 (0,73 και 0,57 αντίστοιχα) όσο και το 2001 (0,53 και 0,57 
αντίστοιχα). Η αισθητή διαφοροποίηση μεταξύ της ηλικιακής κατανομής του 

                                                
3 Σύμφωνα με ΟΠΑΑΧ Περιοχής Αργιθέας.  
4 Μέρος Γ, 2. Οι οικονομικές επιδόσεις της περιοχής, σελίδα 40. 
5 Δείκτης εξάρτησης είναι ο λόγος του αθροίσματος των ηλικιών 0-14 και άνω των 65 προς τα άτομα  
ηλικίας 15-64, δηλαδή των μη παραγωγικών ηλικιών προς τις παραγωγικές.  
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μόνιμου και πραγματικού πληθυσμού της περιοχής μελέτης, όπως αυτή 
αναλύθηκε και κατά το Α΄ Στάδιο της μελέτης, ακολουθεί αντίστοιχη 
διαφοροποίηση και ως προς τις τιμές του αντίστοιχου δείκτη εξάρτησης, χωρίς 
ωστόσο να ξεπερνάει την μονάδα. Έτσι, για το 2001, ο δείκτης εξάρτησης 
ανέρχεται σε 0,89, ενώ το 2011 σε 0,72.   
Από την ανάλυση των δημογραφικών δεδομένων της περιοχής μελέτης 

προκύπτει ότι η Δ.Ε. Αχελώου παρουσιάζει συνεχείς πληθυσμιακές διακυμάνσεις από 
το 1961 και έπειτα, οι οποίες γίνονται εντονότερες από το 1981 και μετά. Ο μόνιμος 
πληθυσμός της κατά τη δεκαετία 2001-2011 παρουσιάζει αύξηση, ίσως από πιθανή 
επιστροφή συνταξιούχων και νέων λόγω της οικονομικής κρίσης. Η περιοχή που 
μελετούμε αποτελεί μία γεωργοκτηνοτροφική περιοχή της Π.Ε. Καρδίτσας. Οι 
δημογραφικοί δείκτες μέχρι και την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε. του έτους 2001 εκφράζουν 
την υπογεννητικότητα, τη γήρανση του πληθυσμού και το σχετικά χαμηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης στη Δ.Ε. Η στροφή της οικονομικής δραστηριότητας στον τριτογενή 
τομέα παραγωγής που συντελέστηκε τη δεκαετία 1991-2001 μπορεί να 
συστηματοποιηθεί με έμφαση στην τουριστική αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος 
της περιοχής. Οι πρωτογενείς δραστηριότητες πρέπει να ενισχυθούν μια και είναι 
αυτές που διαχρονικά στηρίζουν οικονομικά τις αγροτικές Τ.Κ. της Δ.Ε. αλλά και να 
στηριχθούν από δευτερογενείς δραστηριότητες που δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένες 
στην περιοχή. Η Δ.Ε. Αχελώου παρουσιάζει και πληθυσμιακά και οικονομικά εικόνα 
ερήμωσης. Πρέπει να δοθούν κίνητρα στους νέους (ευκαιρίες για επαγγελματική 
αποκατάσταση) για να παραμείνουν στην περιοχή της Δ.Ε., να συγκροτήσουν 
οικογένειες και να δοθεί έτσι ώθηση στην φυσική ανανέωση του πληθυσμού.   

Π.1.2.4. Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 

Η Δημοτική Ενότητα Αχελώου είναι μια ορεινή, ηπειρωτική περιοχή, τμήμα της 
οροσειράς των Αγράφων, στο δυτικό όριο της οποίας κυλά ο ποταμός Αχελώος. 
Τμήμα των Δυτικών Θεσσαλικών Αγράφων χαρακτηρίζεται από πολυσχιδές 
ανάγλυφο, ποικιλία υψομέτρων, κλίσεων και γεωλογικών δομών και ποικιλόμορφες 
εξάρσεις. Πρόκειται για μια περιοχή με ενδιαφέρουσα γεωμορφολογία και πλούσιο 
υδρολογικό απόθεμα, το οποίο συνίσταται σε μεγάλο αριθμό φυσικών πηγών, 
ρεμάτων και χείμαρρων. Η γεωγραφική θέση, η γεωμορφολογία και οι συνθήκες 
απομόνωσης έχουν ευνοήσει την ανάπτυξη ποικίλων δασοπονικών ειδών και 
μεγάλου αριθμού ενδημικών ειδών χλωρίδας, ενώ τα απομονωμένα φαράγγια και τα 
ποτάμια της περιοχής αποτελούν καταφύγιο για πληθώρα ζωικών ειδών. 

Αναφορικά με το υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικό στοιχείο αυτού αποτελεί ο 
ποταμός Αχελώος. Την περιοχή διατρέχουν επίσης αρκετοί παραπόταμοι του 
Αχελώου, ενώ στο δίκτυο συγκαταλέγονται και οι διάσπαρτες φυσικές πηγές της Δ.Ε. 
Τα στοιχεία του υδατικού περιβάλλοντος, εκτός από τη φυσική ομορφιά που 
προσδίδουν στην περιοχή εμπλουτίζουν και τους υπόγειους υδροφορείς, και κατά 
συνέπεια, συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.   

  Τα σημαντικότερα βουνά που δεσπόζουν στην περιοχή μελέτης είναι το Γαλάτσι 
ή Ασημί Όρος στα βορειοανατολικά-ανατολικά, που οριοθετεί την περιοχή μελέτης σε 
μεγάλο μήκος και το όρος Μερμιτζάλα (1.542 μ.) που υψώνεται στο κέντρο περίπου 
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της Δ.Ε. και η κορυφογραμμή του συμπίπτει με το σύνορο των Τ.Κ. Βραγκιανών και 
Καταφυλλίου.     

  Το τοπίο της περιοχής, ελάχιστα διαταραγμένο από ανθρώπινες παρεμβάσεις, 
και επομένως η υψηλής οικολογικής αξίας βιοποικιλότητα και η υψηλή ακουστική αξία 
είναι κάποια από τα σημαντικά της συγκριτικά πλεονεκτήματα.    

Η πλούσια χλωρίδα της περιοχής μελέτης συνοδεύεται από αντίστοιχη ποικιλία 
και στην πανίδα. Τόσο τα σπονδυλωτά, όσο και τα ασπόνδυλα είδη 
αντιπροσωπεύονται από μεγάλο αριθμό ειδών, αρκετά από τα οποία προστατεύονται 
σε εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο.  

Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής μελέτης (το κεντρικό και το ανατολικό, τα 2/3 
περίπου της συνολικής έκτασης) εμπίπτει στο Δίκτυο «Natura 2000». Περιλαμβάνει τη 
Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Κοιλάδα Αχελώου και όρη Βάλτου» (με κωδικό GR 
21120006). 

Οι πλούσιοι φυσικοί πόροι της περιοχής μελέτης προσφέρονται για ήπια 
τουριστική αξιοποίηση και συγκεκριμένα, για την ανάπτυξη περιβαλλοντικού – 
φυσιολατρικού, περιηγητικού και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Στην 
περιοχή της Δ.Ε. υπάρχουν ανεξερεύνητα σπήλαια, μικροί καταρράκτες και μονοπάτια 
χωρίς σήμανση, τα οποία μπορούν να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν. Μπορούν 
επίσης να συνδυαστούν με το αξιόλογο ανθρωπογενές απόθεμα που συνίσταται σε 
μνημεία των βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων όπως πέτρινες βρύσες και ιεροί 
ναοί, σε αξιόλογα κτίσματα παραδοσιακής τοπικής αρχιτεκτονικής, πολλά από τα 
οποία έχουν χαρακτηριστεί ως έργα τέχνης ή ιστορικά διατηρητέα μνημεία, στις 
τοπικές παραδόσεις, στις αξιόλογες συλλογές λαογραφικών εκθεμάτων και εκθεμάτων 
φυσικής ιστορίας και στην πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα.  

Π.1.2.5. Χωροταξική οργάνωση – χρήσεις γης – γεωλογική διερεύνηση 

Η Δ.Ε. Αχελώου καταλαμβάνει έκταση 88.147 στρεμμάτων (Απογραφή Γεωργίας 
– Κτηνοτροφίας, Ε.Σ.Υ.Ε., 1999-2000), η οποία αποτελεί το 3,34% της συνολικής 
έκτασης της Π.Ε. Καρδίτσας και χαρακτηρίζεται ως ορεινή. Σύμφωνα με την κατανομή 
των εδαφών σε γενικευμένες κατηγορίες χρήσεων, οι δασικές εκτάσεις 
καταλαμβάνουν περίπου το 80% και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ~11%. Ελάχιστες 
είναι οι βοσκοτοπικές εκτάσεις με ποσοστό λίγο πιο κάτω από 2%, ενώ οι λοιπές 
εκτάσεις και οι εκτάσεις με νερά καταλαμβάνουν ποσοστά λίγο πιο κάτω από 4%. 

Οι οικισμοί στην περιοχή μελέτης, ως επί τω πλείστων δεν διαθέτουν 
θεσμοθετημένα όρια. Κάποιοι παρουσιάζουν συμπαγή οικιστικό πυρήνα, ενώ άλλοι 
αποτελούν μικρές οικιστικές συγκεντρώσεις. Συγκεντρώσεις από εξωαστικές κατοικίες 
συναντώνται σε λίγες μόνο περιοχές. Οι κτηνοτροφικές μονάδες είναι χαμηλής 
δυναμικότητας και συναντώνται κοντά στους οικισμούς. Τα μαντριά και οι αποθήκες 
εντοπίζονται εκατέρωθεν των δρόμων της περιοχής (είτε πρόκειται για άσφαλτο είτε 
για χώμα) ή πολύ κοντά σε αυτούς.  

Τη Δ.Ε. Αχελώου διασχίζει η Δευτερεύουσα Επαρχιακή Οδός με αρ. 27 «Γέφυρα 
Κοράκου – Αργύρι προς Ραυτόπουλο». Η οδός διασχίζει κάθετα το βόρειο και 
ανατολικό τμήμα της Δ.Ε. Αχελώου Άρτα. Το οδικό δίκτυο που αναπτύσσεται στο μισό 
περίπου τμήμα της εδαφικής επικράτειας της περιοχής, από τα Βραγκιανά και κάτω, 
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είναι εξολοκλήρου χωμάτινο. Οι οικισμοί επικοινωνούν μεταξύ τους με 
ασφαλτοστρωμένους σε κάποιες περιπτώσεις κλάδους και με ένα ευρύ δίκτυο 
δασικών – αγροτικών χωματόδρομων, κάποιοι από τους οποίους λειτουργούν ως 
αντιπυρικές ζώνες. Το οδικό δίκτυο της περιοχής βρίσκεται σε σχετικά κακή 
κατάσταση καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και περισσότερο κατά τους χειμερινούς 
μήνες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. 

Από άποψη γεωλογικής διερεύνησης, τα εδάφη της περιοχής μελέτης 
κινδυνεύουν από έντονα φαινόμενα διάβρωσης, ενώ παρατηρείται και η έλλειψη 
συντήρησης στις καλλιεργούμενες αναβαθμίδες. Η διάβρωση στην περιοχή μελέτης 
είναι σημαντική, καθώς το ανάγλυφο είναι ιδιαίτερα έντονο και οι κλίσεις πολύ μεγάλες 
σε πολλές περιοχές, υπάρχουν πολλές χαραδρώσεις και ρεματιές, με σημαντική 
στερεοαπορροή, παρουσιάζονται αλπικά τοπία, δηλαδή, από ένα υψόμετρο και πάνω 
απουσιάζει η δενδρώδης και θαμνώδης βλάστηση που συγκρατεί το έδαφος και 
καταπολεμά τη διάβρωση, και τέλος, οι κλιματικές συνθήκες με τις χαμηλές 
θερμοκρασίες το χειμώνα και τον παγετό, συμβάλλουν και αυτές στη διάβρωση. Όσον 
αφορά στις τεκτονικές συνθήκες, στην περιοχή μελέτης έχουν χαρτογραφηθεί 
ελάχιστα ρήγματα, όπως φαίνεται στους γεωλογικούς χάρτες του Ι.Γ.Μ.Ε., ενώ το 
γεωλογικό υπόβαθρο γενικά χαρακτηρίζεται από μικρότερη τεκτονική καταπόνηση σε 
σχέση με άλλες περιοχές της Π.Ε. Καρδίτσας. 

Π.1.2.6. Πολεοδομική οργάνωση – θεσμικό πλαίσιο – τεχνικές υποδομές 

Στη Δ.Ε. Αχελώου οι οικισμοί είναι τυπικά παραδείγματα των οικισμών που 
συναντώνται στις ψηλές και απομακρυσμένες ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής 
Ελλάδας. Πρόκειται για συνοικισμούς που στην πλειοψηφία τους χρονολογούνται από 
τους βυζαντινούς χρόνους και αποτέλεσαν σημαντικά πληθυσμιακά και πολιτιστικά 
κέντρα του ορεινού  χώρου επί τουρκοκρατίας. Οι τέσσερις τοπικές κοινότητες, 
(πρώην δημοτικά διαμερίσματα) στις οποίες διαιρείται η περιοχή μελέτης, 
αντιπροσωπεύουν στην ουσία τις περιοχές που εξυπηρετούνταν παραδοσιακά από 
έναν κεντρικό οικισμό (Μάραθος, Βραγκιανά, Αργύρι και Καταφύλλι) και 
περιελάμβαναν μικρότερους συνοικισμούς ή αλλιώς μαχαλάδες (μικρότερες οικιστικές 
συγκεντρώσεις που χωροθετούνταν συνήθως κοντά στο «κεντρικό» οικισμό). Γενικά 
οι οικισμοί της περιοχής μελέτης είναι διάσπαρτοι. 

Στη Δ.Ε. Αχελώου υπάρχουν εξυπηρετήσεις μόνο τοπικής εμβέλειας. Έτσι, 
συναντώνται Περιφερειακά Ιατρεία στο Αργύρι, στο Μάραθο και στα Βραγκιανά και 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Αργύρι. Για τις υπηρεσίες (ανωτέρου επιπέδου) 
που δεν διαθέτει εξυπηρετείται από το Μουζάκι και την Καρδίτσα (Ειρηνοδικείο, 
Πρωτοδικείο, Πταισματοδικείο, Υποθηκοφυλακείο, Δ.Ο.Υ., Γενικό Νοσοκομείο, 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε στην 
Καρδίτσα, Κέντρο Υγείας, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομικό τμήμα, Δασαρχείο, 
Ο.Τ.Ε. και ΕΛ.ΤΑ. στο Μουζάκι). 

Σε ό,τι αφορά τους φορείς χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, η Δ.Ε. 
Αχελώου υπάγεται στη Διεύθυνση Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της 
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Π.Ε. Καρδίτσας και στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
Θεσσαλίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

Σχετικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δόμησης, για τους 206 οικισμούς της 
περιοχής μελέτης ισχύουν τα εξής: 
• Οι πέντε (5) από αυτούς και συγκεκριμένα το Αργύρι, ο Μάραθος, τα Βραγκιανά, το 

Καταφύλλι και τα Γριμπιανά αναγνωρίζονται ως προϋφιστάμενοι του 1923 οικισμοί 
(χωρίς να διαθέτουν εγκεκριμένο όριο), σύμφωνα με το ΦΕΚ 261Α΄/31-8-19127 και 
την Απογραφή Πληθυσμού της 18ης Δεκεμβρίου 19208 (ΦΕΚ 244Α΄/27-12-1921). 
Οι εν λόγω οικισμοί καθορίσθηκαν ως στάσιμοι με την υπ’ αρ. 4886/5-8-1983 
Απόφαση Νομάρχη Καρδίτσας (ΦΕΚ 424Δ΄) και τα όρια τους προσδιορίζονται από 
κύκλο ακτίνας 800 μ. από το κέντρο κάθε οικισμού, σύμφωνα με το εδ. α της §1 του 
άρθρου 1 του Π.Δ.8/14-2-1987 (ΦΕΚ 133Δ΄). Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 65/19-4-
1984, σε όλη τη ζώνη των 800μ. και για τη χρήση της κατοικίας εφαρμόζονται οι 
όροι και περιορισμοί δόμησης του Π.Δ. 9/6-12-1982 (ΦΕΚ 588Δ΄, αρ.3 και 8). Για 
τις υπόλοιπες χρήσεις (ειδικές – μεικτές χρήσεις), στο τμήμα που αποδεικνύεται ότι 
είναι εντός των ορίων του νομίμως προϋφιστάμενου του 19239 οικισμού ισχύουν οι 
όροι και περιορισμοί δόμησης του Π.Δ. 2/2-3-1981 (ΦΕΚ 138Δ΄), ενώ στο 
υπόλοιπο τμήμα (εντός ζώνης 800 μ. και εκτός προϋφιστάμενου του ’23 τμήματος) 
ισχύουν οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης (Π.Δ. 1/24-5-1985 - ΦΕΚ 270Δ΄, 
όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε) με εξαίρεση τις περιοχές που 
πιθανώς εμπίπτουν σε περιοχή και καθεστώς «NATURA 2000». 

• Οι υπόλοιποι δεκαπέντε (15) οικισμοί και συγκεκριμένα ο Μακρύκαμπος, η Μεγάλη 
Πέτρα, ο Δένδρος, τα Νεοχώρια, οι Νούλες, τα Ξεράκια, τα Πλάγια, τα Ρόγκια, τα 
Κελλάρια, η Πράβα, το Αρδάνοβο, η Συκιά, ο Ταξιάρχης, ο Μάραθος Β΄ και το 
Μελάνυδρο καθορίσθηκαν με την ίδια Απόφαση ως στάσιμοι οικισμοί, χωρίς να 
είναι προϋφιστάμενοι του 1923. Σύμφωνα πάντα με την Εγκύκλιο 65/19-4-1984 
ισχύουν τα εξής: για τη χρήση της κατοικίας εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί 
δόμησης του Π.Δ. 9/6-12-1982 (ΦΕΚ 588Δ΄,) ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις 
(ειδικές – μεικτές χρήσεις) ισχύουν οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης με 
εξαίρεση τις περιοχές που πιθανώς εμπίπτουν σε περιοχή και καθεστώς 
«NATURA 2000».  
Οι οικισμοί της περιοχής μελέτης διαθέτουν μικρό σε έκταση ιστό, ενώ 

συναντώνται κάποιες ασυνέχειες (όπως π.χ. οι Βασιλάδες που αποτελούνται από 
γειτονιές). Οι μεγαλύτεροι οικισμοί, όπως το Αργύρι, τα Βραγκιανά, τα Νεοχώρια κ.α. 
διαρθρώνονται γύρω από κεντρικές πλατείες που συγκέντρωναν στο παρελθόν 

                                                
6 Ως οικισμούς θεωρούμε τους οικιστικούς υποδοχείς, όπως έχουν καταγραφεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2011) 
και ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να αποτελούν συνοικισμούς ή γειτονιές ενός ευρύτερου οικιστικού 
συνόλου. 
7 Με τα Β.Δ. 7 έως 9 της 29ης Αυγούστου 1912 ο Δήμος Αργιθέας καταργήθηκε και συστάθηκαν (μεταξύ 
άλλων) η Κοινότητα Αργυρίου με τον ομώνυμο συνοικισμό και τα Γριμπιανά, η Κοινότητα Αραχωβίτσας 
με τον ομώνυμο συνοικισμό (μετονομάστηκε σε Μάραθο), η Κοινότητα Βραγγιανών με τον ομώνυμο 
συνοικισμό και η Κοινότητα Σελιπιανών με τον ομώνυμο συνοικισμό (μετονομάστηκε σε Καταφύλλι).  
8 Η εν λόγω απογραφή κατέγραψε τις ίδιες κοινότητες και τους ίδιους οικισμούς με αυτούς που 
εμφανίζονται στο ΦΕΚ 261Α΄/1912.  
9 Σε περίπτωση προϋφιστάμενων του 1923 οικισμών χωρίς όριο για την έκδοση οικοδομικής άδειας 
πρέπει να ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις εγκυκλίους 117/82 και 124/82. 
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κεντρικές λειτουργίες και εξυπηρετήσεις όπως κοινοτικά καταστήματα, ιατρεία, 
καφενεία, δημοτικά σχολεία κ.α., πολλά από τα οποία σήμερα δεν λειτουργούν. Οι 
χρήσεις μέσα στους οικισμούς αφορούν σε κατοικίες, που στην πλειοψηφία τους είναι 
ισόγειες και κεραμοσκεπείς, μαντριά, αποθήκες με γεωργικά προϊόντα και ζωοτροφές, 
ιερούς ναούς και κοιμητήρια. Σε κάποιους οικισμούς υπάρχουν καφενεία και 
καταλύματα. Μέσα και γύρω από τους οικισμούς διαμορφώνονται πεζούλες με 
καλλιεργήσιμη έκταση, που παρεμβάλλονται με φυσική, δενδρώδη και θαμνώδη 
βλάστηση. 

Η κατοίκηση των οικισμών έχει σε μεγάλο βαθμό εποχικό χαρακτήρα, έτσι κάποια 
σχεδόν ερημώνουν κατά τους χειμερινούς μήνες, οπότε και δυσχεραίνεται τόσο η 
πρόσβαση όσο και η καθημερινότητα εξαιτίας των αντίξοων καιρικών συνθηκών. Την 
εαρινή περίοδο επιστρέφουν στην περιοχή πολλοί κτηνοτρόφοι και συνταξιούχοι ενώ 
τους καλοκαιρινούς μήνες εισρέει επιπλέον πληθυσμός, ο οποίος αποτελείται από 
ντόπιας καταγωγής κατοίκους όμορων πεδινών περιοχών που παραθερίζουν στον 
τόπο καταγωγής τους και από επισκέπτες των θρησκευτικών μνημείων της περιοχής.  

Αναφορικά με το οδικό δίκτυο, μέσα στους οικισμούς συναντώνται πολλοί 
χωματόδρομοι, η ασφαλτόστρωση και η τσιμεντόστρωση των οποίων κρίνεται 
απαραίτητη. Στα τμήματα του οδικού δικτύου, στα οποία εμφανίζονται φθορές του 
οδοστρώματος, απαιτείται η επιδιόρθωσή τους, ενώ σε κάποια τμήματα κρίνεται 
απαραίτητη η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους (διαπλάτυνση οδών). 
Στη Δ.Ε. Αχελώου δεν σημειώνονται προβλήματα λειψυδρίας κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες, ωστόσο το χειμώνα παρουσιάζονται προβλήματα, στα μέχρι 
σήμερα, υπέργεια εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Αργύρι και Ρόγκια, λόγω 
παγετού. 

Π.1.3. Βασικές αρχές της πρότασης  

Στο πλαίσιο του Α΄ Σταδίου της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. Αχελώου, μελετήθηκαν 
το ευρύτερο χωροταξικό πλαίσιο της περιοχής μελέτης, η αναπτυξιακή της 
φυσιογνωμία, τα δεδομένα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, η 
πολεοδομική οργάνωση των οικισμών και η κατάσταση των τεχνικών και κοινωνικών 
υποδομών. Ειδικότερα:  
• Μελετήθηκαν η ταυτότητα και τα γενικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης και 

αναλύθηκε η ένταξη της στο ευρύτερο χωροταξικό πλαίσιο της Περιφερειακής 
Ενότητας Καρδίτσας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Εξετάστηκε η διοικητική 
οργάνωση της, διερευνήθηκαν οι συνδέσεις της με την ευρύτερη περιοχή και 
ταυτοποιήθηκε ο ρόλος της τόσο στο οικιστικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας όσο και 
σε αυτό της Περιφέρειας.  

• Εξετάσθηκαν βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά που αφορούν στην 
πληθυσμιακή εξέλιξη (μέχρι το 2011, ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στην ηλικιακή διάρθρωση, στον 
αριθμό και τα μέλη των νοικοκυριών και στο επίπεδο εκπαίδευσης, όπως αυτά 
καταγράφηκαν τις τελευταίες δεκαετίες από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 
Μελετήθηκαν επίσης στατιστικά δεδομένα που αφορούν στην οικονομική και 
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παραγωγική φυσιογνωμία του πληθυσμού της περιοχής όπως το μέγεθος και η 
εξέλιξη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, η παραγωγική και κλαδική διάρθρωση 
του, οι τάσεις απασχόλησης και η διακύμανση της ανεργίας. 

• Μελετήθηκαν δεδομένα που αφορούν στο πλούσιο φυσικό περιβάλλον της 
περιοχής, όπως η γεωμορφολογία, οι κλιματικές συνθήκες, οι ορεινοί όγκοι, οι 
υδάτινοι πόροι, η βλάστηση, η χλωρίδα και η πανίδα και αξιολογήθηκε η 
κατάσταση των κύριων φυσικών πόρων (δασικές περιοχές, βουνά, υδατικό 
απόθεμα). Επίσης έγινε μνεία στα ευαίσθητα οικοσυστήματα της περιοχής όπως ο 
ποταμός Αχελώος και οι παραπόταμοί του, αλλά και στις περιοχές που έχουν 
υψηλή οικολογική αξία και προστατεύονται από το δίκτυο «Natura 2000», όπως η 
Κοιλάδα του Αχελώου και τα όρη Βάλτου.  

• Μελετήθηκαν η χωροταξική οργάνωση των χρήσεων γης σε όλη την εδαφική 
επικράτεια της περιοχής και η τρέχουσα οικιστική ανάπτυξη, ενώ έγινε αναφορά και 
στα βασικά στοιχεία της γεωλογικής διερεύνησης που πραγματοποιήθηκε σε 
ξεχωριστό τεύχος στα πλαίσια της παρούσας μελέτης (βλ. Προκαταρκτική Μελέτη 
Γεωλογικής Καταλληλότητας Δ.Ε. Αχελώου). Ειδική αναφορά έγινε στις αγροτικές 
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και στη φυσιογνωμία (είδη βλάστησης, 
κατηγορίες χρήσεων) των βοσκοτοπικών, δασικών και γεωργικών περιοχών.    

• Εξετάσθηκαν τα βασικά δεδομένα που αφορούν στο ανθρωπογενές περιβάλλον 
της περιοχής, όπως το αρχαιολογικό απόθεμα αυτής, το οποίο συνίσταται σε 
πολυάριθμες εκκλησίες των βυζαντινών – μεταβυζαντινών χρόνων καθώς και σε 
λιθόχτιστα απομεινάρια των νεοτέρων χρόνων (περίοδο τουρκοκρατίας) όπως 
οικήματα, νερόμυλοι, βρύσες και γεφύρια.  

• Μελετήθηκε η φυσιογνωμία των οικισμών και συγκεκριμένα το θεσμικό πλαίσιο 
δόμησης, η διάρθρωση των χρήσεων γης, η κατάσταση του οικιστικού αποθέματος 
και η επάρκεια των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών τους. 

• Αναλύθηκαν το είδος και ο βαθμός πληρότητας των τεχνικών υποδομών εντός των 
οικισμών και συγκεκριμένα του μεταφορικού δικτύου και των κοινωφελών δικτύων 
ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης – άρδευσης, αποχέτευσης και διάθεσης 
απορριμμάτων.  
Με βάση τα παραπάνω και με στόχο τη θέσπιση ενός μοντέλου ανάπτυξης και 

χρήσεων γης που να εναρμονίζεται με το γεωγραφικό χώρο και να είναι συμβατό με 
τους φυσικούς πόρους και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής, διατυπώνονται οι 
βασικές αρχές της τελικής πρότασης, που παρατίθενται ως ακολούθως: 
• Η βιώσιμη διαχείριση των ανεξάντλητων φυσικών πόρων της περιοχής μελέτης και 

η τουριστική αξιοποίησή τους. 
• Η ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων. 
• Η διαχείριση και επεξεργασία κτηνοτροφικών αποβλήτων. 
• Ο εκσυγχρονισμός του μοντέλου ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, 

με εισαγωγή φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων καλλιεργειών. 
• Η εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για την περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση. 
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• Η προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και των βυζαντινών 
μνημείων, αφενός γιατί αποτελούν μνημεία της σημαντικής ιστορικής μας 
κληρονομιάς με αυθύπαρκτη αξία, αφετέρου γιατί αποτελούν «ανεξάντλητους» 
πόρους για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ήπιων μορφών τουρισμού. 

• Την πληθυσμιακή, οικονομική και περιβαλλοντική αναζωογόνηση της περιοχής.  
• Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στους οικισμούς της περιοχής μελέτης, μέσω 

της εξασφάλισης των αναγκαίων κοινωφελών χώρων, της δημιουργίας επαρκών 
κοινόχρηστων χώρων και της αναβάθμισης των τεχνικών δικτύων. 

• Την προστασία των αγροτικών εκτάσεων.  
• Την προστασία και ανασυγκρότηση των δασικών οικοσυστημάτων. 
• Την αναβάθμιση των βοσκοτοπικών εκτάσεων. 

Θεμελιώδες μέσο για την εφαρμογή και την υλοποίησή των παραπάνω αρχών 
είναι η συγκρότηση σχέσεων συνεργασίας και η ισχυροποίηση των δεσμών της Δ.Ε. 
Αχελώου με τις όμορες Δ.Ε., με φορείς, οργανισμούς και άλλα σχήματα. Δεδομένης 
της νέας διοικητικής διάρθρωσης κάποια θέματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 
συνολικά για το σύνολο του «Καλλικράτειου» Δήμου Αργιθέας. Ειδικότερα, 
προτείνεται:  
• Η δικτύωση και η σύνδεση των οικισμών τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους 

γειτονικούς, με στόχο τη συμπληρωματικότητα.  
• Ο συντονισμός και η συνεργασία με τις όμορες Δ.Ε., με σκοπό τη συνολική και 

ισόρροπη διαχείριση των φυσικών πόρων, αλλά και την προώθηση των 
κατάλληλων έργων και υποδομών. 

• Η ευαισθητοποίηση των φορέων και των ενδιαφερομένων, σε συνεργασία με 
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανώσεων προστασίας της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.  
Για την επίτευξη των βασικών αρχών του προτεινόμενου αναπτυξιακού μοντέλου 

απαιτούνται επιμέρους πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν:  
• Στην οργάνωση των χρήσεων γης στην εξωαστική επικράτεια, λαμβάνοντας 

υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, και στη διατύπωση απλού και ευέλικτου θεσμικού 
πλαισίου ανάπτυξης των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων που θα συντονίζεται με 
τις όμορες περιοχές.  

• Στη συνολική διαχείριση της υπαίθρου και του αγροτικού χώρου, με έμφαση στην 
προστασία των γεωργικών, δασικών και βοσκοτοπικών εδαφών και στην 
αξιοποίηση τους με σεβασμό προς τους αντίστοιχους πόρους.   

• Στην ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής μέσω του εκσυγχρονισμού της 
αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας και της προώθησης εναλλακτικών 
μορφών εκμεταλλεύσεων που θα σέβονται το περιβάλλον, καθώς και της στροφής 
προς την παραγωγή τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.  

• Στην ενίσχυση των δευτερογενών δραστηριοτήτων που θα υποστηρίζουν την 
πρωτογενή παραγωγή μέσω της μεταποίησης του πρωτογενούς προϊόντος σε 
τελικά, πιστοποιημένα ως προς την προέλευση και την ποιότητα προϊόντα που θα 
είναι ανταγωνιστικά και θα απευθύνονται σε επίλεκτες, τοπικές και διεθνείς αγορές.    
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• Στην τουριστική αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, είτε 
αυτά αφορούν στους πλούσιους φυσικούς πόρους, είτε στις παραδοσιακές δομές 
και δραστηριότητες, είτε στο αξιόλογο αρχαιολογικό, αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό 
απόθεμα. Και η προώθηση νέων εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  

• Στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στους οικισμούς της περιοχής μελέτης, μέσω 
της εξασφάλισης των αναγκαίων κοινωφελών χώρων, της δημιουργίας επαρκών 
κοινόχρηστων χώρων και της αναβάθμισης των τεχνικών δικτύων. 

Π.1.4. Μοντέλο χωρικής οργάνωσης Δήμου – Σχέσεις με ευρύτερους άξονες 
ανάπτυξης 

Τα Βραγκιανά, που είναι ο πιο σημαντικός οικισμός της Δ.Ε. Αχελώου, αποτελεί 
κέντρο 4ου επιπέδου, ενώ οι υπόλοιποι οικισμοί της Δ.Ε. είναι οικισμοί 5ου επιπέδου. 
Σύμφωνα με το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α., το σύνολο των οικισμών της περιοχής μελέτης 
εξαρτάται σε λειτουργικό επίπεδο από το αστικό κέντρο της Π.Ε. Καρδίτσας, τη 
Καρδίτσα και δευτερευόντως από την κωμόπολη του Μουζακίου, του όμορου 
ομώνυμου Δήμου.   

Η πολιτική του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. για το οικιστικό δίκτυο επιδιώκει την ενίσχυση του 
αναπτυξιακού ρόλου επιλεγμένων οικιστικών κέντρων από όλα τα επίπεδα, προς την 
κατεύθυνση της κάλυψης αναγκών που απορρέουν από τη θέση τους, με βάση τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη ταυτότητά τους. Οι οικισμοί 
της Περιφέρειας εντάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με τη σημασία και 
βαρύτητα του ρόλου τους. Τα Βραγκιανά ανήκουν στην τρίτη κατηγορία, η οποία 
περιλαμβάνει οικισμούς με σημαντικό/διακεκριμένο ρόλο στον αναπτυξιακό 
σχεδιασμό. Συγκεκριμένα, αποτελεί οικισμό που διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα 
και έχει δυνατότητα να αναλάβει ιδιαίτερο ρόλο, καθώς ανήκει στα οικιστικά κέντρα 
εξυπηρέτησης ορεινών/προβληματικών περιοχών, ενώ μπορεί να αναλάβει ιδιαίτερο 
ρόλο ως κεντρικός οικισμός σε περιοχή που παράγει τοπικά προϊόντα και διαθέτει 
αξιόλογο φυσικό περιβάλλον (ορεινή περιμετρική ζώνη) και  έχει δυνατότητες 
τουριστικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, τα Βραγκιανά αποτελούν και κέντρο πρώην 
ΟΤΑ (κέντρο τοπικής διοίκησης). Οι υπόλοιποι οικισμοί της περιοχής μελέτης ανήκουν 
στην τέταρτη κατηγορία.  

Όσον αφορά στο δομικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης της Δ.Ε. Αχελώου, αυτό 
περιλαμβάνει τις παρακάτω ζώνες, οι οποίες θα αναλυθούν στο επόμενο κεφάλαιο 
(Π.2. Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος): 
• Τις προς Πολεοδόμηση Περιοχές, δηλαδή, τις οικιστικές περιοχές.    
• Τις Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.), τις οποίες 

αποτελούν οι Περιοχές Οικοανάπτυξης.   
• Τις Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.), στις οποίες περιλαμβάνονται οι 

Περιοχές Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος. 
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Π.1.5. Ρόλοι των οικισμών στο οικιστικό δίκτυο 

Μέσα από την εφαρμογή των προτεινόμενων σεναρίων διατηρείται το οικιστικό 
δίκτυο και ο χαρακτήρας των οικισμών Οι οικισμοί, ξεχωριστά ο καθένας, παραμένουν 
μικρού μεγέθους και επομένως όχι αυτάρκεις. Έτσι, αξιοποιώντας τις στενές σχέσεις 
και την ήδη ανεπτυγμένη αίσθηση της κοινότητας και την έντονη κινητικότητα, 
οργανώνονται ως ανοιχτή πόλη με αλληλοσυμπληρούμενες εξυπηρετήσεις. Το 
οικιστικό δίκτυο της Δ.Ε. Αχελώου είναι πυκνό σε σχέση με τα δεδομένα του χώρου 
της ορεινής Αργιθέας και αναπτύσσεται κατά κόμβους σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ 
τους στις περισσότερο ήπιες γεωμορφολογικά περιοχές (π.χ. μικρής κλίσης πλαγιές, 
οροπέδια, παραποτάμια ζώνη). Αρθρώνεται σε δύο χωρικές ενότητες, βάσει κυρίως 
της γεωμορφολογίας και της προσβασιμότητας και δευτερευόντως των διοικητικών 
ορίων και των προτεινόμενων από την παρούσα μελέτη πολεοδομικών ρυθμίσεων. 
Κάθε ενότητα περιλαμβάνει οικισμούς σε εγγύτητα που θα εξυπηρετούνται από έναν 
κεντρικό οικισμό ως προς τις βασικές υπηρεσίες πρόνοιας, εκπαίδευσης, αθλητισμού 
και πολιτισμού.  

Η βόρεια ομάδα οικισμών απλώνεται μεταξύ των δύο ορεινών όγκων (Ασημί και 
Μιρμιτζάλα) και ανοίγεται προς τον ποταμό Αχελώο, στην παραποτάμια ζώνη του 
οποίου εκτιμάται πως θα κατοικεί σημαντικό τμήμα του πληθυσμού της (περίπου το 
25%). Διασχίζεται από τον κύριο άξονα ανάπτυξης (Επαρχιακή οδός 27). 
Περιλαμβάνει τους οικισμούς των Τ.Κ. Βραγκιανών και Μάραθου. Κέντρο της 
ενότητας είναι τα Βραγκιανά που αποτελεί λειτουργικά και ιστορικά το ορεινό κέντρο 
ολόκληρης της Δ.Ε. Διαθέτει ενεργό Τοπικό Κατάστημα και Περιφερειακό Ιατρείο και 
συνδέεται, τόσο με το Μουζάκι και την Καρδίτσα (και με ΜΜΜ), όσο και με τα τοπικά 
κέντρα της Ευρυτανίας (Ραπτόπουλο). Οι οικισμοί εκτείνονται πολύ κοντά μεταξύ 
τους, με εξαίρεση συγκριτικά τους δύο ακραίους οικισμούς (Γριμπιανά και Μάραθος 
Β΄). 

Η νότια ομάδα οικισμών αναπτύσσεται στην περιοχή μεταξύ του όρους 
Μιρμιτζάλα, του ποταμού Αχελώου και του παραποτάμου του Πλατανιά. Περιλαμβάνει 
τους οικισμούς των Τ.Κ. Αργυρίου και Καταφυλλίου. Κέντρο αυτής της 
μικροπεριφέρειας αποτελεί το Αργύρι. Συμπληρωματικά λειτουργούν τα Κελλάρια, 
καθώς λόγω της κεντροβαρικής θέσης του οικισμού και της καταλληλότητας του 
εδάφους (μικρό οροπέδιο) διαθέτει (μικρό αθλητικό κέντρο) και ενισχύεται με 
κοινωνικές εξυπηρετήσεις (μονάδες πρόνοιας και εκπαίδευσης). 

Οι οικισμοί ισομοιράζονται περίπου στις δύο ενότητες αριθμητικά, αλλά 
πληθυσμιακά η βόρεια είναι αρκετά μεγαλύτερη, καθώς είναι περισσότερο 
«ευνοημένη». Αν και υπάρχει ενιαίος χαρακτήρας σε όλους τους υπό μελέτη 
οικισμούς (γεωμορφολογία, οικονομικές δραστηριότητες, κοινωνική δομή, οικιστική 
οργάνωση), διακρίνονται και ορισμένες διαφορές μεταξύ των δύο οικιστικών 
ενοτήτων. Στη νότια ενότητα οι οικισμοί είναι πιο «μειονεκτικοί». Έχουν περισσότερο 
ορεινό χαρακτήρα, καθώς η συντριπτική πλειονότητα κατοικεί σε ηπειρωτικούς 
οικισμούς, με πιο δύσκολη πρόσβαση και λιγότερες υπηρεσίες. Είναι πιο 
απομονωμένοι, καθώς δεν εξυπηρετούνται από κάποιο πρωτεύοντα οδικό άξονα 
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παρά την κομβική θέση (σύνδεση με περιοχή Άρτας, Αιτωλοακαρνανίας και 
Ευρυτανίας).  

Λαμβάνοντας υπόψη την προτεινόμενη στο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
Βιώσιμης Ανάπτυξης της Αργιθέας και των Αγράφων Π.Ε. Καρδίτσας» αναπτυξιακή 
στρατηγική που βασίζεται στον καθορισμό ορεινών κέντρων ανάπτυξης, προτείνεται η 
αναβάθμιση των δύο οικιστικών κέντρων σε πόλους που θα παρέχουν ικανοποιητικές 
βασικές κοινωνικές εξυπηρετήσεις σε μια ευρύτερη περιοχή επιρροής. Τα Βραγκιανά 
και το Αργύρι είναι από τους μεγαλύτερους πληθυσμιακά οικισμούς της περιοχής και 
διαθέτουν σχετικά συμπαγή οικιστικό πυρήνα με μικρό τοπικό κέντρο, καθώς και τόσο 
ενεργές υποδομές, όσο και ανενεργό, αλλά αξιοποιήσιμο κτιριακό απόθεμα. 
Προτείνεται η ενίσχυση με υποδομές πρόνοιας (κέντρο ηλικιωμένων, βρεφονηπιακός 
σταθμός), πολιτισμού (πολιτιστικό κέντρο- χώρος εκδηλώσεων) και πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο). Επιπλέον, τα Βραγκιανά θα αναλάβουν το ρόλο της  
πύλης εισόδου των επισκεπτών της περιοχής μελέτης και του υποδοχέα υπηρεσιών 
υποστηρικτικών των οικονομικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή 
μελέτης. 

Π.1.6. Προγραμματικά μεγέθη οικιστικής ανάπτυξης  

Δεδομένων της απουσίας θεσμοθετημένων ορίων στους οικισμούς της περιοχής 
μελέτης, της φθίνουσας πληθυσμιακής εξέλιξης (με εξαίρεση βέβαια την τελευταία 
δεκαετία) και της υφεσιακής πορείας στην απασχόληση, σε συνδυασμό με την 
απουσία ασφαλούς και κατάλληλου οδικού δικτύου, δεν καθορίστηκαν προγραμματικά 
μεγέθη οικιστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του Α΄ Σταδίου της παρούσας μελέτης 
(ανάλυση, καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης). Στη βάση αυτή, θέτουμε ως 
αφετηρία για την εκτίμηση του πληθυσμού στόχου, τη θετική σε βάθος χρόνου εξέλιξη 
του πληθυσμού, καθώς θεωρείται ότι μέσω της ενεργοποίησης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και 
της εφαρμογής των προτάσεων του θα ανασχεθεί η αρνητική έως στάσιμη 
πληθυσμιακή εξέλιξη. Βασική προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση βασικών έργων 
υποδομών, ο εκσυγχρονισμός της τοπικής παραγωγής, η αναβάθμιση του οικιστικού 
αποθέματος και η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού, που θα θέσουν τη βάση για τη 
συγκράτηση του υφιστάμενου πληθυσμού και την πληθυσμιακή και οικονομική 
ανάκαμψη της περιοχής. Η πρόταση της παρούσας μελέτης βασίζεται στην παραδοχή 
ότι ο μόνιμος πληθυσμός των οικισμών θα διαμορφωθεί μελλοντικά σε δυόμισι με 
τρεις περίπου φορές πάνω του μόνιμου πληθυσμού που απογράφηκε το 2011, υπό 
τις προϋποθέσεις που έχουν ήδη αναφερθεί, σχετικά με την ολοκλήρωση των έργων 
υποδομής. 

Για την προσέγγιση της μελλοντικής πληθυσμιακής εξέλιξης συνεκτιμήθηκαν μια 
σειρά από παράγοντες: 
• Τα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής (ΕΛΣΤΑΤ 2011), παρόλο 

που δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα στοιχεία των προηγούμενων 
απογραφών, όπως έχει σημειώσει η ίδια η ΕΛΣΤΑΤ, αποτυπώνουν την 
υφιστάμενη κατάσταση/δυναμική. 
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• Οι οικισμοί διαθέτουν πολύ μικρά πληθυσμιακά μεγέθη. 
• Οι οικισμοί διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τον «ημινομαδικό» χαρακτήρα τους, 

καθώς ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων σε σχέση με τους μόνιμους, διαβιούν για 
τουλάχιστον 6 μήνες στους οικισμούς.  

• Το οικιστικό περιβάλλον παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα, αφού υπάρχουν 
αραιοδομημένες και με χαλαρό έως ανύπαρκτο ιστό οικιστικές συγκεντρώσεις, 
διάσπαρτες σε όλη την εδαφική επικράτεια και χωρίς κάποια να έχει σαφώς το 
ρόλο του «αστικού κέντρου». 

• Απουσιάζουν βοηθητικά στοιχεία (π.χ. αριθμός οικιακών υδρομέτρων) για την 
ακριβέστερη προσέγγιση του πληθυσμού και της διακύμανσής του 

• Δεν υπάρχουν προβλέψεις / κατευθύνσεις από υπερκείμενα πλαίσια (π.χ. 
ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας) για την πληθυσμιακή εξέλιξη ευρύτερων ενοτήτων (π.χ. 
Περιφέρεια, Π.Ε. Καρδίτσας, ενότητα ορεινής Αργιθέας). 
Λόγω των παραπάνω ιδιαιτεροτήτων και δεδομένων, κρίθηκε ότι υπάρχει 

αυξημένο ρίσκο στη σύνταξη και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων και στην 
εκτίμηση μελλοντικού πληθυσμού στόχου βάσει αυτών. Έτσι, προσεγγίστηκε ο 
πληθυσμός στόχου για την επόμενη εικοσαετία (χρονικός ορίζοντας εφαρμογής της 
μελέτης) ξεχωριστά για κάθε οικισμό της Δ.Ε. Αχελώου. Ο προσδιορισμός του 
βασίστηκε στην εκτίμηση της εξέλιξης του μόνιμου πληθυσμού κατά την επόμενη 
εικοσαετία, σύμφωνα με το προτεινόμενο αναπτυξιακό μοντέλο, το σχέδιο χωρικής 
οργάνωσης και τους ρόλους των οικισμών στο οικιστικό δίκτυο. Επιπλέον, γίνεται μια 
εκτίμηση του προγραμματικού μεγέθους προς τα πάνω για την αποφυγή αστοχιών 
(συντελεστής ασφάλειας).  

Υιοθετείται προγραμματικό μέγεθος (πληθυσμός στόχου) της τάξης των 2.600 
κατοίκων, βάσει του οποίου θα εκτιμηθούν οι μελλοντικές ανάγκες σε κοινωνικές και 
τεχνικές υποδομές. Για όλους τους υποδοχείς εκτιμάται θετική εξέλιξη. Τα δύο ορεινά 
κέντρα (Βραγκιανά και Αργύρι), καθώς και οι άλλες δύο έδρες Τοπικών Κοινοτήτων 
(Μάραθος και Κελλάρια) μαζί με τον οικισμό Καταφυλλίου-Ταξιάρχη) θα 
συγκεντρώσουν τους περισσότερους κατοίκους. Επίσης, αναλογικά μεγαλύτερη 
αύξηση θα σημειώσουν οι οικισμοί που βρίσκονται πάνω στον άξονα ανάπτυξης 
(Επαρχιακή Οδός 27) και οι παραποτάμιοι οικισμοί. Παρά τη λιγότερο ευνοημένη σε 
σχέση με τον ευρύτερο χώρο θέση (γεωγραφική, αφού αποτελεί την πλέον 
απομακρυσμένη περιοχή από τα κέντρα της Π.Ε. Καρδίτσας και διοικητική, αφού δεν 
φιλοξενεί την έδρα του Δήμου), η Δημοτική Ενότητα Αχελώου διαθέτει κρίσιμο 
μέγεθος μόνιμου πληθυσμού. Επομένως, και με βάση την ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης, διαθέτει τις ενδογενείς δυνατότητες και είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις 
ευκαιρίες του εξωτερικού περιβάλλοντος για τη συνέχιση αυτής της πορείας. 
Εντάσσοντας το στοιχείο αυτό στο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης, όπως αναπτύχθηκε 
παραπάνω, και ενισχύοντάς το, κρίνεται ρεαλιστική η προσέγγιση του πληθυσμού 
στόχου.  

Επίσης, εκτιμάται ένας αριθμός εποχικών κατοίκων 4.400 ατόμων, λαμβάνοντας 
υπόψη τόσο τις προτάσεις της παρούσας μελέτης για προώθηση ειδικών – 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όσο και τις στενές σχέσεις της διασποράς με τον 
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τόπο καταγωγής. Η κατανομή του πληθυσμού στόχου και του εκτιμώμενου εποχικού 
πληθυσμού παρουσιάζεται στον Πίνακα Π.1.9.1. Σημειώνεται πως η χωρητικότητα σε 
ορισμένες περιπτώσεις οικισμών είναι σημαντικά μεγαλύτερη του εκτιμώμενου 
πληθυσμού στόχου διότι για την πρόταση οριοθέτησης των οικισμών λήφθηκαν 
υπόψη τα κριτήρια και η διαδικασία που ορίζει το Π.Δ. 24.4.1985 και όχι τα 
πραγματικά όρια και η αναμενόμενη οικιστική ανάπτυξη μέσα στο χρονικό ορίζοντα 
εφαρμογής του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 

Εκτός από τον πληθυσμό στόχου, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, 
υπολογίζονται ο πληθυσμός κορεσμού και η μικτή πυκνότητα ανά πολεοδομική 
ενότητα, με βάση τα πολεοδομικά σταθερότυπα και τις προδιαγραφές της υπ’ αρ. 
10788/2004 Απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 285Δ΄/2004). Ο υπολογισμός 
γίνεται με βάση τα παρακάτω δεδομένα και παραδοχές που είναι ενιαίοι για όλους 
τους οικισμούς: 
• Το ποσοστό «κοινόχρηστων – κοινωφελών χώρων» εκτιμάται σε 30%.   
• Ο Μέσος Συντελεστής Δόμησης (ΜΣΔ) εκτιμάται σε 0,60. Εκτιμάται ότι είναι 

επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες τόσο σε κατοικία όσο και επαγγελματικές 
δραστηριότητες δεδομένων της έκτασης των γηπέδων.   

• Το ποσοστό της κατοικίας στη συνολική δομήσιμη επιφάνεια εκτιμάται σε 60% 
καθώς σημαντικό τμήμα της αποτελείται από βοηθητικές της αγροτικής και 
κτηνοτροφικής παραγωγής εγκαταστάσεις. Επίσης, εντός των οικισμών 
προβλέπεται και η μελλοντική ανάπτυξη άλλων χρήσεων: επαγγελματικά 
εργαστήρια, καταστήματα εστίασης – αναψυχής, αγροτουριστικά καταλύματα.  

• Ο βαθμός κορεσμού10 λαμβάνεται ίσος με 40% και η  ωφέλιμη επιφάνεια 
κατοικίας11 ίση με 45 τ.μ./κάτοικο για όλους τους οικισμούς λόγω του παρόμοιου 
χαρακτήρα και των κοινών χαρακτηριστικών του οικιστικού αποθέματος. 

Π.1.7. Ανάδραση προς το χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό  

Στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας μελέτης εξετάστηκαν οι στόχοι της 
αναπτυξιακής στρατηγικής των υπερκείμενων σταδίων σχεδιασμού και διερευνήθηκαν 
οι εξειδικευμένες μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την περιοχή, στο πλαίσιο 
διερεύνησης του τρόπου που επηρεάζει ο υπερκείμενος σχεδιασμός τις προτάσεις της 
παρούσας μελέτης. Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή ανά μελέτη στις επόμενες 
παραγράφους.    

Π.1.7.1. Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) της Περιφέρειας Θεσσαλίας (υπ’ αρ. 25292/2003 Υπουργική Απόφαση, 

                                                
10 Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σταθερότυπα, αριθμ. 10788/2004 Απόφαση Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 285Δ΄/5-3-2004). 
11 Για την α΄ κατοικία λαμβάνεται 28-45τ.μ./άτομο, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά 
σταθερότυπα, αριθμ. 10788/2004 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 285Δ΄/5-3-2004). 
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ΦΕΚ 1484Β΄) αποτελεί το ανώτερο θεσμικό πλαίσιο σχεδιασμού για το σύνολο της 
Περιφέρειας. Αξιολογεί τη θέση και το ρόλο της Περιφέρειας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο και καταγράφει τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την διάρθρωση του χώρου της. Επίσης, προσδιορίζει 
τις βασικές προτεραιότητες και τις στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και 
αειφόρο ανάπτυξη του χώρου της Περιφέρειας και την ισότιμη ένταξη της στον 
ευρύτερο διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο.   

Σε εφαρμογή του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207Α΄) και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
51949/2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1925Β΄) για την «Παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της εφαρμογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών Πλαισίων 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης», εκπονείται η μελέτη 
«Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του εγκεκριμένου Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. 
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β1΄ Στάδιο, εφεξής νέο ΠΠΧΣΑΑ), η οποία έχει ληφθεί 
υπόψη στην σύνοψη των βασικότερων χαρακτηριστικών και προτάσεων για την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας που ακολουθεί: 
• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της κεντρικής 

Ελλάδας κατέχοντας κεντροβαρική θέση στον ελλαδικό χώρο. Ανατολικά βρέχεται 
από το Αιγαίο Πέλαγος και τον Παγασητικό Κόλπο και βόρεια συνορεύει με τις 
Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Το νότιο τμήμα της Πίνδου 
χωρίζει την Περιφέρεια στα δυτικά και νοτιοδυτικά από την Περιφέρεια Ηπείρου 
και στα νότια το οροπέδιο Δομοκού και η οροσειρά της Όθρυος διαμορφώνουν το 
σύνορο με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διασχίζεται από τον κύριο οδικό άξονα της χώρας, την 
ΠΑΘΕ, γεγονός που συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξή της. Ο 
αυτοκινητόδρομος της ΠΑΘΕ αποτελεί βασικό  συγκριτικό πλεονέκτημα της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας. Είναι ο κύριος Εθνικός Άξονας ανάπτυξης της χώρας, 
που διέρχεται από το ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας και συνδέει την 
Περιφέρεια με τους κύριους πόλους υπερτοπικής σημασίας της Χώρας (Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη).  

• Σε γεωμορφολογικό επίπεδο η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαιρείται σε τέσσερις 
ενότητες: το ορεινό τμήμα που καταλαμβάνει το 67% της συνολικής της έκτασης, 
το πεδινό τμήμα που καταλαμβάνει αντίστοιχα το 33%, τη θαλάσσια παράκτια 
ζώνη και τα νησιά των Βόρειων Σποράδων.   

• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαμβάνει πέντε Περιφερειακές Ενότητες και 
συγκεκριμένα, τις Π.Ε. Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Σποράδων 
και χαρακτηρίζεται από χαμηλή μέση πυκνότητα πληθυσμού (52,1 κάτοικοι / τετ. 
χλμ.). Εξετάζοντας τη δημογραφική διακύμανση στο εσωτερικό της παρατηρούμε 
ότι το 77% περίπου του συνολικού της πληθυσμού κατοικεί στις πεδινές ζώνες.12 

• Αναφορικά με την παραγωγική διάρθρωση της απασχόλησης και ειδικά σε σχέση 
με τον πρωτογενή τομέα, η Περιφέρεια αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 
γεωργικές περιοχές της χώρας. Αρκετές εκτάσεις της Περιφέρειας (όπως  οι 
πεδινές εκτάσεις του Θεσσαλικού κάμπου, η παραποτάμια ζώνη της Ελασσόνας 
κ.ά.) έχουν χαρακτηριστεί ως γεωργική γη πρώτης προτεραιότητας. Ένας άλλος 

                                                
12 Βάσει του αναθεωρημένου ΠΠΧΣΑΑ. 
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σημαντικός κλάδος του πρωτογενή τομέα είναι αυτός της κτηνοτροφίας. Η μη 
εντατική κτηνοτροφία θεωρείται καταρχήν συμβατή χρήση στο σύνολο της 
Περιφέρειας με εξαίρεση τις περιοχές με έντονη οικιστική – τουριστική ανάπτυξη.  

• Αναφορικά με τον δευτερογενή τομέα, βασική επιδίωξη αποτελεί η αποτροπή της 
διάσπαρτης χωροθέτησης και η συγκέντρωση των μονάδων μεταποίησης σε 
περιορισμένης έκτασης οργανωμένες περιοχές, με εξαίρεση τις 
βιομηχανικές/βιοτεχνικές μονάδες που έχουν σχέση με την τοπική αγροτική 
παραγωγή. Σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ, η υφιστάμενη ΒΙ.ΠΕ. Καρδίτσας μπορεί με 
την εφαρμογή οδικών και άλλων συμπληρωματικών έργων να αποκτήσει 
συγκριτικό πλεονέκτημα και να καλύψει μέρος των εκτιμώμενων αναγκών (σε 
οργανωμένους υποδοχείς) της ζώνης Καρδίτσας - Τρικάλων. Επίσης, προς την 
κατεύθυνση εξυγίανσης των οικιστικών κέντρων των Τρικάλων και της Καρδίτσας 
θα πρέπει να οργανωθούν βιοτεχνικά πάρκα συνολικής έκτασης 3.000 στρ.  

• Σε σχέση με τον εμπορικό κλάδο, απαιτείται σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ, ο 
προγραμματισμός εμπορευματικών κόμβων για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
της Καρδίτσας και των Τρικάλων, ενώ η υλοποίηση του εμπορευματικού κέντρου 
Θεσσαλίας θα δώσει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη του εμπορίου.  

• Σχετικά με τον κλάδο του τουρισμού, δύο είναι οι ζώνες που συγκεντρώνουν 
σημαντικούς ιστορικούς και καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς βουνού 
και θάλασσας και συγκεκριμένα, το ανατολικό τόξο Όλυμπος – Όσσα – 
Μαυροβούνι – Πήλιο – Σποράδες και η δυτική ορεινή περιοχή της Πίνδου που 
περιλαμβάνει τα Μετέωρα, τον Κόζιακα, τις περιοχές των λιμνών Πλαστήρα και 
Σμόκοβου κ.λπ. Η περιοχή μελέτης εντάσσεται στη δεύτερη ζώνη και σύμφωνα με 
την αναπτυξιακή διάρθρωση των περιοχών των δύο ζωνών που επιχειρεί το 
ΠΠΧΣΑΑ ανήκει στις ημιορεινές-ορεινές της περιμετρικής ζώνης της Περιφέρειας 
με προβλήματα ανάπτυξης. Για την κατηγορία αυτή και σύμφωνα πάντα με το 
ΠΠΧΣΑΑ, ο σχεδιασμός πρέπει να βασιστεί σε ειδικές χωροταξικές / 
περιβαλλοντικές μελέτες που θα καθορίσουν τις χρήσεις γης και τους τρόπους 
διαχείρισης των φυσικών πόρων και θα στοχεύουν πρωτίστως στην 
πολυλειτουργικότητα του αγροτικού τομέα, στην ανάπτυξη ήπιων μορφών 
τουρισμού και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Προτεραιότητα θα 
πρέπει να δοθεί στις περιοχές εκείνες που προβλέπεται να αποκτήσουν 
συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω εκτελούμενων ή προγραμματισμένων έργων όπως 
είναι η ευρύτερη περιοχή της Αργιθέας, στην οποία ανήκει η περιοχή μελέτης 
αλλά και οι περιοχές Συκιάς, Μεσοχώρας (εκτροπή Αχελώου), Κάρλας κ.α.  

• Ο χώρος της Περιφέρειας οργανώνεται σε τέσσερις ζώνες: (α) την υπό 
διαμόρφωση μητροπολιτική ζώνη Λάρισας – Βόλου και τη ζώνη Καρδίτσας-
Τρικάλων-Λάρισας, (β) τη ζώνη εντατικής γεωργίας στον Θεσσαλικό κάμπο, (γ) 
την ορεινή περιμετρική ζώνη στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά και (δ) τη ζώνη των 
νησιών. Η περιοχή μελέτης εντάσσεται στην ορεινή περιμετρική ζώνη που 
βασίζεται σε πολυλειτουργικές αγροτικές δραστηριότητες και στην παραγωγή 
ανταγωνιστικών τοπικών προϊόντων αλλά και σε ήπιες κατά κύριο λόγο μορφές 
τουρισμού.  



Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αχελώου – Β2΄ Στάδιο 

 

 25

• Σύμφωνα με το νέο ΠΠΧΣΑΑ, η οργάνωση του θεσσαλικού χώρου σε ζώνες 
βασίστηκε σε πραγματικά δεδομένα αλλά οι προβλέψεις του για την αναπτυξιακή 
τους εξέλιξη δεν επαληθεύτηκαν. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το δίπολο Λάρισας 
– Βόλου υφίσταται ως προς τις ημερήσιες μετακινήσεις αλλά δεν έχει ή θα 
αποκτήσει οριακά μητροπολιτικά χαρακτηριστικά ενώ η ζώνη Καρδίτσας – 
Τρικάλων δεν έχει χαρακτηριστικά ισχυρής χωρικής ενότητας. Σε ότι αφορά την 
περιοχή μελέτης αναφέρει ότι η επιδιωκόμενη τουριστική ανάπτυξη στον ορεινό 
περιμετρικό χώρο υφίσταται σε μεμονωμένες θέσεις στα δυτικά ενώ δεν 
αναδείχθηκε η πολυλειτουργικότητα του αγροτικού τομέα.  

• Σύμφωνα με την οργάνωση του περιφερειακού χώρου από το νέο ΠΠΧΣΑΑ σε 
ευρύτερες χωρικές ενότητες-ζώνες με ομοιογενή αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, η 
περιοχή μελέτης εντάσσεται στην ευρύτερη αναπτυξιακή ζώνη αναπτυσσόμενου 
ορεινού τουρισμού, που διαθέτει αξιόλογο φυσικό περιβάλλον και υπαρκτές 
τάσεις ανάπτυξης ορεινού και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (εικόνα 
Π.1.7.1.1.).   

Εικόνα Π.1.7.1.1: Ευρύτερες Χωρικές Ενότητες-Ζώνες με ομοιογενή αναπτυξιακά 
χαρακτηριστικά, Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας (πηγή: 
Σχέδιο Υ.Α. έγκρισης ΠΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας). 

• Το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης της Περιφέρειας, το οποίο βάσει νέου ΠΠΧΣΑΑ 
παραμένει επίκαιρο (ως προς την εσωτερική χωρική δομή και τους στόχους που 
καλείται να εξυπηρετήσει), διαρθρώνεται ως εξής: Κύριος άξονας ανάπτυξης είναι 
το δίπολο Λάρισας – Βόλου, επεκτεινόμενος προς Βορρά και Νότο. Ένας νέος 
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κύριος άξονας ανάπτυξης είναι αυτός της Καρδίτσας – Τρικάλων, επεκτεινόμενος 
προς Βορρά (Καλαμπάκα – Εγνατία Οδός) και Νότο (Λαμία). Καθορίζονται δύο 
Ζώνες Ανάπτυξης με Αντίστοιχες Ζώνες Ημερήσιων Μετακινήσεων, την 
ανατολική, με κύριους πόλους τη Λάρισα και το Βόλο και δευτερεύοντες πόλους 
τον Τύρναβο, το Βελεστίνο και τους Αλμυρό-Ευξεινούπολη και τη δυτική με 
κύριους πόλους την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα και δευτερεύοντες το Μουζάκι, τους 
Σοφάδες, την Πύλη και την Καλαμπάκα, ενώ σημαντικό ρόλο αναμένεται να 
αναλάβουν ο Παλαμάς και η Φαρκαδώνα. Οργανώνεται ο περιφερειακός χώρος 
σε έντεκα αναπτυξιακές ενότητες, με κέντρα τους οικισμούς 3ου επιπέδου, οι 
οποίες εξαρτώνται από τις δύο Ζώνες Ανάπτυξης. Τα Κέντρα παροχής 
εξυπηρετήσεων περιλαμβάνουν τους υπόλοιπους οικισμούς 3ου επιπέδου, τον 
Τύρναβο και το Βελεστίνο, εξαρτημένα από Λάρισα και Βόλο αντίστοιχα (στην 
ανατολική ζώνη), και τον Παλαμά και τη Φαρκαδώνα, εξαρτημένα από Καρδίτσα 
και Τρίκαλα αντίστοιχα (στη δυτική ζώνη). 

• Το νέο ΠΠΧΣΑΑ επισημαίνει την ανάγκη αναθεώρησης των αναπτυξιακών 
ενοτήτων και των αντίστοιχων κέντρων εξυπηρετήσεων και προσαρμογής τους 
στα νέα διοικητικά δεδομένα. Στο πλαίσιο προσδιορισμού βιώσιμων διοικητικών-
αναπτυξιακών ενοτήτων η περιοχή μελέτης εντάσσεται στην αναπτυξιακή ενότητα 
Ορεινής Καρδίτσας, η οποία στερείται σημαντικού οικιστικού κέντρου αλλά μπορεί 
να καλύψει μερικώς τις ανάγκες σε τριτογενείς υπηρεσίες στην πόλη της 
Καρδίτσας (εικόνα Π.1.7.1.2.). 

Εικόνα Π.1.7.1.2: Αναπτυξιακές Ενότητες Περιφέρειας, Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και 
Εξειδίκευση του ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας (πηγή: Σχέδιο Υ.Α. έγκρισης ΠΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας) 
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• Επίσης, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, διακρίνονται και ειδικές κατηγορίες χώρου 
και συγκεκριμένα ο παράκτιος/νησιωτικός χώρος και ο ορεινός χώρος. Η περιοχή 
μελέτης εμπίπτει στον ορεινό χώρο και συγκεκριμένα, στην ενότητα της Πίνδου. Ο 
σχεδιασμός στο ορεινό τμήμα της Πίνδου που εμπίπτει στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας πρέπει να συνδυαστεί με τον ευρύτερο σχεδιασμό στη συνολική 
έκταση της οροσειράς της Πίνδου και να λάβει υπόψη τον συνδυασμό των ήδη 
αναπτυγμένων περιοχών (Περτούλι-Ελάτη, Λίμνη Πλαστήρα) και των περιοχών 
που αναμένεται να υποστούν έντονη πίεση στο άμεσο μέλλον (Σμόκοβο, 
Μεσοχώρα, Συκιά). Βασική επιδίωξη είναι να μην αποτελεί ο ορεινός όγκος 
φραγμό, αλλά να εξελιχθεί σε πόλο έλξης (πλούσιο φυσικό περιβάλλον, 
αρχαιολογικό απόθεμα, ήπιες μορφές τουρισμού) πληθυσμού και σε πόλο 
επικοινωνίας της Περιφέρειας με τη Δυτική Ελλάδα. 

• Η ορεινή περιοχή του Δ. Αργιθέας περιλαμβάνεται, σύμφωνα με το νέο ΠΠΧΣΑΑ, 
στις περιοχές που εκπληρώνουν καταρχήν τις προϋποθέσεις του Νόμου για τον 
χαρακτηρισμό τους ως Π.Ε.Χ.Π. (αρ. 11 Ν.2742/1999), καθώς παρατηρούνται 
ιδιαίτερα αρνητικές δημογραφικές προοπτικές με πολλαπλές 
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες και δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

Π.1.7.2. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Το «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» (υπ’ αρ. 
6876/4871/12-6-2008 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 128Α΄) θέτει ως σκοπό τον προσδιορισμό 
στρατηγικών κατευθύνσεων για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και την αειφόρο 
οργάνωση του εθνικού χώρου με ορίζονται τη δεκαπενταετία. Ειδικότερα, επιδιώκεται: 
 Η ενίσχυση του ρόλου της χώρας σε διεθνές, ευρωπαϊκό, μεσογειακό και 

βαλκανικό επίπεδο μέσω της ανάδειξης των φυσικών, ιστορικών και πολιτιστικών 
πόρων της (σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα), της ανάδειξής της σε σημαντικό 
κόμβο μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών και σε πόλο διασυνοριακών 
συνεργασιών στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και του 
τουρισμού και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας σε 
κλάδους όπου υπερέχει συγκριτικά. 

 Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής μέσω της 
ισόρροπης και πολυκεντρικής ανάπτυξης της χώρας, του περιορισμού της 
υπέρμετρης αστικοποίησης, της βελτίωσης της πρόσβασης σε βασικά δίκτυα 
μεταφορών – ενέργειας – επικοινωνιών και της ποιότητας ζωής και της ενίσχυσης 
των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών. 

 Η διαφύλαξη - προστασία του περιβάλλοντος και η ανάδειξη της φύσης, της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου μέσω του περιορισμού των παραγόντων 
υποβάθμισης, της διατήρησης της βιοποικιλότητας, της πρόληψης και 
αντιμετώπισης των φυσικών-τεχνικών καταστροφών και της ποιοτικής 
αναβάθμισης του σχεδιασμού του οικιστικού χώρου.  

 Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με την προώθηση εναλλακτικών, 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενίσχυση των φυσικών αναδραστικών 
μηχανισμών κ.α. και η παροχή ενός συνεκτικού πλαισίου κατευθύνσεων για τα 
υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού. 
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Στο πλαίσιο του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α., καθορίζονται οι βασικές προτεραιότητες και 
στρατηγικές κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη οργάνωση και ανάπτυξη του εθνικού 
χώρου. Έτσι, με στόχο την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής συνοχής και την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο, προτείνεται η πολυκεντρική 
οργάνωση του εθνικού χώρου με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλέγματος 
αστικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης. Καταγράφονται, επίσης, οι βασικές 
κατευθύνσεις για την ορθολογική οργάνωση, τη χωροταξική διάρθρωση και την 
εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας των τριών παραγωγικών τομέων, καθώς και 
για τη χωρική διάρθρωση του αστικού δικτύου. Αναφορικά με το οικιστικό δίκτυο, 
επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός ιεραρχημένου οικιστικού δικτύου, εξαρτημένου από 
επιλεγμένους πόλους εθνικής και υπερεθνικής σημασίας που θα υποστηρίζεται από 
δράσεις ενίσχυσης της συμπληρωματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τους, 
βελτίωσης της προσπελασιμότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, 
ενώ προωθείται η ανάπτυξη συνεργασίας πόλης-υπαίθρου και η συνεργασία πόλεων 
που ανήκουν στην ίδια γεωγραφική ενότητα με σκοπό την ενίσχυση της αναπτυξιακής 
και εδαφικής συνοχής. Τέλος, παρέχονται ειδικές κατευθύνσεις για κατηγορίες χώρου 
που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως οι ορεινές, παράκτιες, νησιωτικές και 
παραμεθόριες περιοχές και προβλέπονται πολιτικές για την προστασία και ανάδειξη 
του εθνικού φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, της ποικιλομορφίας της υπαίθρου και 
την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Ειδικά για τον ορεινό χώρο όπου 
εμπίπτει η περιοχή μελέτης, προτείνονται επιπλέον αναπτυξιακές κατευθύνσεις που 
αφορούν στην ενίσχυση των υποδομών και των δυνατοτήτων απασχόλησης, καθώς 
και στην ενίσχυση των δυναμικά ορεινών οικισμών με κομβική λειτουργία ως προς τα 
πεδία διοίκησης, υπηρεσιών και μεταφορών, στην κοινωνικοικονομική 
ανασυγκρότηση μέσω της στήριξης των τοπικών δραστηριοτήτων και στην 
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε παραγωγικούς και αναπτυξιακούς 
πόρους. 

Π.1.7.3. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (υπ’ αρ. 49828/12-11-2008 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 2464Β΄) 
καθορίζει τις βασικές κατευθύνσεις και τους γενικούς κανόνες για την χωροθέτηση 
έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στο σύνολο του εθνικού χώρου. 
Στόχος είναι να καταστούν εκ των προτέρων γνωστές, αφενός οι κατηγορίες περιοχών 
στις οποίες αποκλείεται εν όλω ή εν μέρει η χωροθέτηση έργων Α.Π.Ε. και 
αντιστοίχως οι εν δυνάμει κατάλληλες για την υποδοχή τους περιοχές, αφετέρου οι 
ειδικότερες, ανά κατηγορία Α.Π.Ε., χωροταξικές προϋποθέσεις εγκατάστασης σε 
συνάρτηση με τη φυσιογνωμία, τη φέρουσα ικανότητα και εν γένει το περιβάλλον των 
περιοχών εγκατάστασης. Οι πολιτικές και τα κριτήρια χωροθέτησης των έργων 
ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να διασφαλίζουν την δημιουργία βιώσιμων 
εγκαταστάσεων και την αρμονική ένταξη τους στο φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον και ο μηχανισμός χωροθέτησης τους πρέπει να ανταποκρίνεται στους 
στόχους των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Συγκεκριμένα και όσον αφορά στη 
δυνατότητα χωροθέτησης των αιολικών εγκαταστάσεων με βάση το αιολικό δυναμικό 
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και τα ιδιαίτερα χωροταξικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, ο εθνικός χώρος 
χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες: την ηπειρωτική χώρα και την Εύβοια, την Αττική, τα 
κατοικημένα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους και την Κρήτη, και τέλος τον 
υπεράκτιο θαλάσσιο χώρο και τις ακατοίκητες νησίδες. 

Η ηπειρωτική χώρα διακρίνεται περαιτέρω σε Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας 
(Π.Α.Π.) που διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση αιολικών 
σταθμών και σε Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας (Π.Α.Κ). Η περιοχή μελέτης ανήκει 
στις Π.Α.Κ. όπου ανήκουν όλοι οι Πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ) της ηπειρωτικής χώρας που δεν ανήκουν στις Περιοχές Αιολικής 
Προτεραιότητας, σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.  Στο Ειδικό Πλαίσιο για 
τις Α.Π.Ε. παρέχονται επίσης οι κατάλληλες κατευθύνσεις13 για τον χωροταξικό 
σχεδιασμό και συγκεκριμένα τονίζεται ότι οι μελέτες Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. δεν 
μπορούν να εισάγουν περιοριστικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ πέραν 
των όσων ορίζονται από το Ειδικό Πλαίσιο. Έτσι, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
τα γενικά και ειδικά κριτήρια χωροθέτησης αιολικών μονάδων στις επιμέρους 
κατηγορίες του εθνικού χώρου, οι κανόνες για την χωροθέτηση μικρών 
υδροηλεκτρικών έργων και λοιπών μονάδων Α.Π.Ε., όπως οι εγκαταστάσεις 
εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, της ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο, της 
γεωθερμικής ενέργειας και νέων μορφών ενέργειας καθώς και οι περιοχές 
αποκλεισμού και οι ζώνες ασυμβατότητας.  

Π.1.7.4. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 
Τουρισμό 

Το νέο «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 
τον Τουρισμό» εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 67659/9-12-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3155Β΄). Οι 
επικαιροποιημένοι στόχοι του νέου ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό είναι: 
• Η ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισμού σύμφωνα με τις ιδιαίτερες τοπικές 

ιδιαιτερότητες και με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, του τοπίου και 
της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

• Η μετάβαση από ένα μαζικό, αδιαφοροποίητο και μονοθεματικό τουρισμό, σε 
έναν ποιοτικό, πολυθεματικό και διαφοροποιημένο τουρισμό που θα απευθύνεται 
σε κοινό με υψηλές απαιτήσεις. 

• Η άμβλυνση της εποχικότητας του τουρισμού και η αύξηση της μέσης κατά 
κεφαλήν δαπάνης μέσω της προώθησης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και 
υποδομών και σύγχρονων τουριστικών προϊόντων όπως τα σύνθετα τουριστικά 
καταλύματα και οι οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων. 

• Η αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων χαμηλών κατηγοριών. 
• Η διάχυση των ευκαιριών ανάπτυξης του τουρισμού και την ενίσχυση των 

λιγότερο τουριστικά αναπτυγμένων περιοχών.  
• Ο περιορισμός της διάσπαρτης δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων σε εκτός 

σχεδίου περιοχές μέσω της θεσμοθέτησης ζωνών τουρισμού – αναψυχής και 
οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων.  

                                                
13 ό.π. κεφ. Ε΄ «Κατευθύνσεις για τον υποκείμενο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό», αρθ.21 – 22. 
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• Η ανάπτυξη και οργάνωση του εθνικού χώρου λαμβάνοντας υπόψη τα 
προβλεπόμενα για άλλους παραγωγικούς τομείς και κλάδους. 

• Η αξιοποίηση ιδιαίτερων τοπικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων προς την 
κατεύθυνση διαφοροποίησης του τοπικού τουριστικού προϊόντος και επιμήκυνσης 
της τουριστικής περιόδου. 

• Η δημιουργία δικτύων φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος που 
αναδεικνύουν τους σχετικούς πόρους και συνδέονται με την κοινωνικοικονομική 
δραστηριότητα με έμφαση στη  προώθηση των τοπικών προϊόντων.  

• Η διεύρυνση του φάσματος των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών και η τουριστική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. 
Συγκεκριμένα, ο εθνικός χώρος χωρίζεται σε χωρικές κατηγορίες με βάση το είδος 

και την ένταση της τουριστικής ανάπτυξης, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και 
την ευαισθησία των πόρων. Τονίζεται ότι πρόκειται για ευρύτερες ζώνες άσκησης 
πολιτικής και ότι μέχρι την ολοκλήρωση της ακριβέστερης οριοθέτησης τους, για την 
αδειοδότηση τουριστικών δραστηριοτήτων σε εκτάσεις που εμπίπτουν σε 
περισσότερες της μίας κατηγορίες, θα εφαρμόζονται συνδυαστικά οι κατευθύνσεις 
που αντιστοιχούν σε αυτές και προβλέπονται από το άρθρο 514.        

Με βάση το κριτήριο του είδους και της έντασης της τουριστικής ανάπτυξης,15 ο 
εθνικός χώρος χωρίζεται σε Αναπτυγμένες και Αναπτυσσόμενες τουριστικά Περιοχές 
(Α), σε Περιοχές ενδεικνυόμενες για την ανάπτυξη ειδικών-εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού (Β) και σε Μητροπολιτικές Περιοχές (Γ). Με βάση τα γεωμορφολογικά 
χαρακτηριστικά ο εθνικός χώρος κατηγοριοποιείται σε νησιά και παράκτιες περιοχές 
(Δ), σε ορεινές περιοχές (Ε) και σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές (ΣΤ). Τέλος, και 
ανάλογα με την ευαισθησία των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων,16 
διακρίνονται οι Περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών (Ζ), οι 
Προστατευόμενοι και Εγκαταλελειμμένοι Οικισμοί (Η), οι Αρχαιολογικοί χώροι-μνημεία 
και ιστορικοί τόποι (Θ) και οι Περιοχές ιδιαίτερου χαρακτήρα (Ι).   

Η περιοχή μελέτης εμπίπτει στις παρακάτω ζώνες, για κάθε μια από τις οποίες 
καταγράφονται ενέργειες και δράσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την 
εξυπηρέτηση του τουρισμού: 
• Σε σχέση με τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά η περιοχή μελέτης ανήκει στην 

Κατηγορία Ε «Ορεινές Περιοχές», στην οποία προτείνονται η ανάδειξη 
επιλεγμένων τουριστικών πόρων, η συγκρότηση τοπικών, πολυθεματικών 
δικτύων, η αξιοποίηση του οικιστικού πλεονάσματος των φθινόντων οικισμών, η 
διατήρηση της ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων, η αισθητική 
και λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών, η δημιουργία εξειδικευμένων 
προτύπων δόμησης, η αξιοποίηση των τοπικών πόρων για την ανάπτυξη 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού και η εφαρμογή πολιτικών ολοκληρωμένης 
τουριστικής ανάπτυξης μέσω οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών 
δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ήπιας μορφής. 

                                                
14 Στο πρώτο ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό προβλεπόταν σε τέτοιες περιπτώσεις η ισχύς των 
αυστηρότερων ρυθμίσεων.  
15 Η εν λόγω κατηγοριοποίηση στο πρώτο ΕΠΧΣΑΑ ήταν διαφορετική.  
16 Έχουν γίνει αλλαγές και προσθήκες σε σχέση με το πρώτο ΕΠΧΣΑΑ.  
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Εικόνα Π.1.7.4.1: Χάρτης Βασικών Κατευθύνσεων Χωρικής Οργάνωσης Τουρισμού,  
Τροποποίηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.) για τον Τουρισμό, Υ.Π.Ε.Κ.Α 
 

Εικόνα Π.1.7.4.2: Ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Καρδίτσας                
(από εικόνα Π.1.7.4.1) 
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• Σε σχέση με ευαισθησία των περιβαλλοντικών και πολιτισμικών πόρων, η 
προστατευόμενη σε διεθνές επίπεδο περιοχή της Δ.Ε. Αχελώου («Κοιλάδα 
Αχελώου και όρη Βάλτου», με κωδικό GR 21120006) εντάσσεται στην Κατηγορία 
Ζ «Περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευομένων Περιοχών» ενώ το 
σύνολο των οικιστικών υποδοχέων εμπίπτει στην Κατηγορία Η «Προστατευόμενοι 
και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί». Στους εν λόγω οικισμούς είναι δυνατή η 
ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων με την προϋπόθεση αξιοποίησης 
του υπάρχοντος κτιριακού δυναμικού και μπορούν να δοθούν κίνητρα σε 
σημερινούς ιδιοκτήτες και ενδιαφερόμενους επενδυτές για την μετατροπή κτιρίων 
σε καταλύματα. Προτείνονται, η ανάπτυξη δράσεων τοπικών συμφώνων 
ποιότητας ως προς την ανάδειξη τοπικών αρχιτεκτονικών και μορφολογικών 
στοιχείων, ο έλεγχος της δυνατότητας επέκτασης των οικισμών, των χρήσεων γης 
και της έντασης της τουριστικής δραστηριότητας με γνώμονα την διαφύλαξη των 
πόρων και του παραδοσιακού χαρακτήρα, η προώθηση πρωτοβουλιών για την 
αναζωογόνηση των οικισμών και η διαμόρφωση αυστηρότερων κανόνων για την 
μορφολογία των νέων κτισμάτων. 

Π.1.7.5. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη 
Βιομηχανία 

Το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη 
Βιομηχανία» (υπ’ αρ. 11508/18-2-2009 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 151ΑΑΠ) έχει ως σκοπό το 
μετασχηματισμό της χωρικής διάρθρωσης του τομέα της βιομηχανίας προς την 
κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, με συνιστώσες την προστασία του 
περιβάλλοντος, την κοινωνική ισότητα – συνοχή και την οικονομική ευημερία. Το εν 
λόγω πλαίσιο περιλαμβάνει κατευθύνσεις που αφορούν στη μακροχωρική/χωροταξική 
οργάνωση της βιομηχανίας με εξειδίκευση σε περιφερειακό/νομαρχιακό επίπεδο, στη 
χωροθέτησή της σε τοπικό επίπεδο σε συνάρτηση με άλλες χρήσεις γης, στα κριτήρια 
χωροθέτησης των βιομηχανικών μονάδων και υποδοχέων, στον υποκείμενο 
χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και σε πρόγραμμα δράσης. 

Η περιοχή μελέτης ανήκει στη χωρική ενότητα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – 
Ηπείρου, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, 
όπου η οικονομική βάση χαρακτηρίζεται από υψηλή παρουσία γεωργίας, αλλά και την 
συγκριτικά υψηλή παρουσία της μεταποίησης που προσδίδει στη Θεσσαλία ισχυρό 
βιομηχανικό ρόλο. Από χωρική άποψη ο κύριος άξονας μεταποίησης θα παραμείνει η 
ευρύτερη περιοχή του δίπολου Λάρισας – Βόλου, ενώ προτείνεται και μια νέα ζώνη 
ανάπτυξης της βιομηχανίας δυτικά (Καρδίτσα – Τρίκαλα). Τέλος, στις ορεινές 
περιοχές προτείνεται να στηριχθεί η ανάπτυξη που ήδη παρουσιάζει στοιχεία 
δυναμισμού. Ειδικότερα, στην Π.Ε. Καρδίτσας, όπου δεν υπάρχει σαφής 
φυσιογνωμία, ούτε συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα στη μεταποίηση 
προτείνεται η στήριξη της ειδίκευσης στην επεξεργασία αγροτικών και δασικών 
προϊόντων, η ενίσχυση και διεύρυνση του πυρήνα μεταποίησης της Καρδίτσας και η 
ρύθμιση της σχέσης της βιοτεχνίας και του ορεινού τουρισμού. Στις ορεινές περιοχές 
που έχουν χαμηλή παρουσία βιομηχανίας προτείνεται η εφαρμογή πολιτικής «τύπου 
6», με ενίσχυση της βιοτεχνίας και διατήρηση ενός βασικού βιομηχανικού ιστού για 
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την κάλυψη των τοπικών αναγκών και την αποφυγή των κινδύνων της υπερβολικής 
εξάρτησης από λίγους ή έναν τομέα. 

Π.1.7.6. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τα 
Καταστήματα Κράτησης 

Το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Καταστημάτων Κράτησης» (υπ’ αρ. 28704/4362 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 1575Β΄/2001) 
διαμορφώνει κατευθύνσεις σε εθνικό επίπεδο για τη χωροθέτηση Καταστημάτων 
Κράτησης με βάση τις αρχές του Σωφρονιστικού Κώδικα και με στόχους την κάλυψη 
επιτακτικών αναγκών συμπλήρωσης των υποδομών, τη βέλτιστη γεωγραφική 
κατανομή τους, ώστε να εξυπηρετείται αποτελεσματικότερα ο πληθυσμός, την κάλυψη 
των αναγκών των καταστημάτων σε υποδομές και υπηρεσίες και την ελαχιστοποίηση 
του κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους.  

Το εν λόγω πλαίσιο περιλαμβάνει κριτήρια χωροθέτησης των καταστημάτων 
κράτησης σε δύο χωρικά και διοικητικά επίπεδα, το εθνικό και το περιφερειακό, 
κατευθύνσεις για την διαδικασία επιλογής γηπέδου σε τοπικό επίπεδο και πρόγραμμα 
δράσης για την προγραμματική περίοδο 2001-2016 που αφορά στον καθορισμό των 
προγραμματικών μεγεθών (θέσεις κράτησης υφιστάμενων υποδομών, ανάγκες σε 
νέες θέσεις, ανάγκες σε νέα καταστήματα κράτησης) και στην κατανομή τους σε 
επίπεδο περιφέρειας, στην εξειδίκευση των ενεργειών σε επιμέρους 
υποπρογράμματα και στον χρονικό προγραμματισμό ενεργειών και εκταμιεύσεων. 
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία δύο Γενικών 
Καταστημάτων Κράτησης και ενός Θεραπευτικού, η θέση των οποίων θα καθοριστεί 
με βάση την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πληθυσμού, την εξυπηρέτησή τους 
από τις διαθέσιμες υποδομές, τη συμβατότητα με τις χρήσεις γης, το χαμηλό 
περιβαλλοντικό και λειτουργικό κόστος, την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας και την 
κατάλληλη λειτουργική σύνδεση με το οικιστικό δίκτυο, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 
2 του ειδικού πλαισίου.  

Π.1.7.7. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Υδατοκαλλιέργειες. 

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 2505Β΄/2011) ορίζει κατευθύνσεις, κανόνες και κριτήρια για 
την χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών 
και των αναγκαίων υποδομών, με στόχο την διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι κατευθύνσεις αφορούν ειδικότερα 
στο εθνικό πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης των υδατοκαλλιεργητικών 
δραστηριοτήτων με εξειδίκευση ανά τύπο καλλιέργειας (υδατοκαλλιέργεια θαλασσινών 
ειδών, ειδών γλυκέων υδάτων υδρόβιων οργανισμών σε φυσικά υφάλμυρα 
οικοσυστήματα, οστρακοκαλλιέργεια), στους όρους χωροθέτησης υποδοχέων και 
μονάδων του τομέα και στα κριτήρια χωροθέτησης σε σχέση με  το φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον, στον υποκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό και σε μέτρα και 
δράσεις θεσμικού, διοικητικού και οργανωτικού χαρακτήρα (πρόγραμμα δράσης).  
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 Εικόνα Π.1.7.5.1: Διάγραμμα 2, Κατευθύνσεις για την άσκηση χωρικής πολιτικής για τη Βιομηχανία 
σε επίπεδο Π.Ε., Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.) για την Βιομηχανία, Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Εικόνα Π.1.7.5.2: Ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. 
Καρδίτσας (από εικόνα Π.1.7.5.1) 



Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αχελώου – Β2΄ Στάδιο 

 

 35

Το προτεινόμενο χωρικό πρότυπο ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών προωθεί 
την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ελληνικών θαλασσών και την 
δημιουργία πολλαπλασιαστικών ωφελειών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο ενώ ενσωματώνει την σημαντική περιβαλλοντική συνιστώσα με άξονες την 
προστασία και ορθολογική διαχείριση των ευαίσθητων φυσικών πόρων και τον 
περιορισμό των παραγόντων περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Στους γενικούς στόχους 
περιλαμβάνονται η διασφάλιση των χωρικών προϋποθέσεων για αύξηση της εθνικής 
παραγωγής, ο εξορθολογισμός της χωροθέτησης με ενίσχυση της οργανωμένης 
λειτουργίας (έναντι της σημειακής χωροθέτησης) και θέσπιση ειδικών όρων και 
περιορισμών, η ρύθμιση των σχέσεων σύγκρουσης ή ανταγωνισμού της 
υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με άλλες δραστηριότητες (π.χ. τουρισμός), η 
διαμόρφωση ενός σταθερού αναπτυξιακού πλαισίου με συγκεκριμένους κανόνες και 
πολιτικές χωρικής διάστασης που θα στηρίζουν την οικονομική βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων. Επίσης, επιχειρεί να εξειδικεύσει τις κατευθύνσεις της αναπτυξιακής 
νομοθεσίας, να απλουστεύσει τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των υποδοχέων 
και μονάδων, να προσαρμόσει τις πολιτικές ανάπτυξης στις νέες προκλήσεις και να 
ενθαρρύνει την στροφή σε βιολογικές και πειραματικές υδατοκαλλιέργειες και νέες 
καινοτόμες τεχνολογίες παραγωγής.   

Καθορίστηκαν σε εθνικό επίπεδο Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών 
(Π.Α.Υ.), κατάλληλες για την ανάπτυξη τόσο μεμονωμένων μονάδων όσο και 
οργανωμένων υποδοχέων με τη μορφή Π.Ο.Α.Υ. (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών με συνολική έκταση μίσθωσης των μονάδων μεγαλύτερη των 100 
στρ.) και Π.Α.Σ.Μ. (Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων με μέγιστο αριθμό 
μονάδων τις πέντε, μέγιστη μισθωμένη έκταση τα 100 στρ. και απόσταση μεταξύ των 
μονάδων από 500 έως 2.000 μ.). Η περιοχή μελέτης δεν εντάσσεται σε κάποια Π.Α.Υ. 

Π.1.7.8. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 
Ορεινό Χώρο. 

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 
Ορεινό Χώρο (δεν έχει θεσμοθετηθεί) αξιολογεί την κατάσταση, τις ελλείψεις και τις 
δυνατότητες ανάπτυξης των ελλαδικών ορεινών περιοχών τις οποίες κατατάσσει με 
βάση τη χωρική τους ανάπτυξη σε τρεις κατηγορίες: σε αναπτυσσόμενες ορεινές 
περιοχές, σε φθίνουσες ορεινές περιοχές με περιθώρια αναστροφής των 
προβλημάτων τους και σε ορεινές περιοχές με φαινόμενα παρακμής και τάσεις 
εγκατάλειψης. Προτείνει, επίσης, την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών 
της χώρας διαρθρωμένη σε πέντε άξονες προτεραιότητας και ενταγμένη ως τομεακή 
δράση στα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα και ως υποπρόγραμμα κάθε 
Περιφέρειας. Οι βασικοί πυλώνες της ολοκληρωμένης ανάπτυξης είναι ο 
εκσυγχρονισμός της γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας με έμφαση στην 
αναβάθμιση της ποιότητας και στην πιστοποίηση, τυποποίηση και προβολή των 
τοπικών προϊόντων που θα καλύπτουν τουριστικές και ειδικές καταναλωτικές ανάγκες, 
η στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής από την μεταποιητική δραστηριότητα, καθώς 
και η εκτατική ανάπτυξη ήπιων μορφών εναλλακτικού ορεινού τουρισμού. Επίσης, 
προτείνεται η ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων (ανανεώσιμες πηγές 
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ενέργειας, υδάτινο δυναμικό) και η συγκρότηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης ανά 
προγραμματική μικροπεριφέρεια.   

Π.1.7.9. Το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υ.Δ. Δυτικής 
Στερεάς Ελλάδας 

Το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. οικ.908/18-9-2014 
Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 2562Β΄), στο πλαίσιο εφαρμογής της 
ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ1. Το Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Στερεάς 
Ελλάδας αποτελεί μία από τις 14 ΠΛΑΠ (περιοχές λεκανών απορροής ποταμών) στις 
οποίες χωρίστηκε ο ελλαδικός χώρος για τους σκοπούς εφαρμογής της οδηγίας. Σε 
κάθε ΠΛΑΠ προβλέπεται η υλοποίηση διαφόρων δράσεων με συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα, που συνίσταται σε εξαετείς κύκλους εφαρμογής των Σχεδίων 
Διαχείρισης των υδάτων.  

Το Σχέδιο Διαχείρισης πραγματεύεται αναλυτικά τα σημαντικότερα διαχειριστικά 
θέματα νερού στο Υ.Δ., όπως οι απολήψεις νερού από ποτάμια και λίμνες, η ποσοτική 
διαχείριση των υπόγειων νερών, οι μορφολογικές αλλοιώσεις των επιφανειακών 
υδάτινων σωμάτων, η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών, η επάρκεια 
και ποιότητα του πόσιμου νερού, η εκτίμηση του συνολικού κόστους των υπηρεσιών 
νερού, οι παρεμβάσεις αξιοποίησης των υδατικών πόρων και άλλα. Με βάση την 
αξιολόγηση των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 11 της Οδηγίας, το 
Σχέδιο Διαχείρισης προτείνει πρόγραμμα βασικών και συμπληρωματικών μέτρων για 
την προστασία και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων.  

Η πρώτη ομάδα βασικών μέτρων περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν στην τήρηση 
των σχετικών με την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος προβλέψεων της 
κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. Το Σχέδιο Διαχείρισης ενσωματώνει τις βασικές 
προβλέψεις των εξής κοινοτικών οδηγιών (έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό θεσμικό 
πλαίσιο): 
• Οδηγία 2006/118/Ε για την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση 

και την υποβάθμιση. 
• Οδηγίες 76/160/ΕΟΚ και 2006/7/ΕΚ για τα ύδατα κολύμβησης. 
• Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/47/ΕΚ για τις περιοχές του ευρωπαϊκού δικτύου 

«NATURA 2000». Προγραμματιζόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου 
Διαχείρισης για την εφαρμογή των προβλέψεων των εν λόγω οδηγιών είναι η 
προώθηση ‐ ολοκλήρωση της διαδικασίας θέσπισης Σχεδίων Διαχείρισης των 
προστατευόμενων περιοχών με ειδική αναφορά σε θέματα διαχείρισης νερών και 
η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των εξαρτώμενων από το νερό 
οικοτόπων και ειδών στις περιοχές του δικτύου. Επισημαίνουμε ότι στα νότια και 
νοτιοανατολικά της περιοχής μελέτης εκτείνονται τμήματα της ΖΕΠ «ΟΡΗ 
ΑΓΡΑΦΑ» (με κωδικό GR2430002) και του ΤΚΣ «ΑΓΡΑΦΑ» (με κωδικό 
GR1410002).  

• Οδηγίες 80/778/ΕΟΚ και 98/83/ΕΚ για το πόσιμο νερό.  
                                                
1 Η εφαρμογή της οδηγίας στοχεύει στην ολοκληρωμένη και αειφορική διαχείριση όλων των τύπων των 
υδατικών πόρων, σε ενιαίο πλαίσιο κοινό για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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• Οδηγία 96/82/ΕΚ για τα μεγάλα ατυχήματα (Seveso). 
•  Οδηγίες 85/337/ΕΟΚ και 97/11/ΕΚ για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από έργα 

και δραστηριότητες. 
• Οδηγία 86/278/ΕΟΚ για την ίλυ σταθμών καθαρισμού. 
• Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία αστικών λυμάτων.  

Στο πλαίσιο ενσωμάτωσης της οδηγίας στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο συντάχθηκε 
κατάλογος με τους ευαίσθητους αποδέκτες, μεταξύ των οποίων ο ποταμός 
Αχελώος (ΚΥΑ 19661/1982/1999), ο οποίος διέπεται από τις σχετικές διατάξεις 
(ΦΕΚ 1811Β΄/1999). Προγραμματιζόμενη δράση στο πλαίσιο του Σχεδίου 
διαχείρισης για την εφαρμογή των προβλέψεων της οδηγίας είναι η ολοκλήρωση 
των αναγκαίων έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και αποχετευτικών 
δικτύων. Η παρούσα μελέτη δεν προβλέπει στη Δ.Ε. Αχελώου τη κατασκευή 
ΕΕΛ, ενώ το μικρό προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος δεν αναμένεται να 
προκαλέσει προβλήματα με το παραγόμενο φορτίο αστικών λυμάτων. Σε 
περίπτωση, ωστόσο μελλοντικής κατασκευής και λειτουργίας αποχετευτικών 
έργων (π.χ. εναλλακτικών συστημάτων επεξεργασίας αστικών λυμάτων μικρής 
κλίμακας) θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ότι ο Αχελώος είναι θεσμοθετημένος 
ευαίσθητος αποδέκτης και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ‐ Οδηγία 91/414/ΕΟΚ για τα προϊόντα 
φυτοπροστασίας. 

• Οδηγία 91/676/ΕΟΚ για την προστασία από νιτρορύπανση. 
• Οδηγία 96/61/ΕΚ για πρόληψη – έλεγχο της ρύπανσης. 

Η δεύτερη ομάδα βασικών μέτρων αφορά στην οριζόντια εφαρμογή δράσεων σε 
ομάδες υδάτινων σωμάτων με στόχο την επίτευξη ή την διατήρηση της καλής τους 
κατάστασης. Οι κατηγορίες αυτών σχετίζονται με τις βασικές αρχές της εθνικής και 
κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των υδάτων και είναι: 
• Μέτρα για την εφαρμογή της αρχής ανάκτησης κόστους. 
• Μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης νερού. 
• Μέτρα για την εφαρμογή του Άρθρου 7 της Οδηγίας (πόσιμο νερό). 

Οι οικισμοί της περιοχής μελέτης υδροδοτούνται από φυσικές πηγές. Στις πηγές 
και σε άλλα σημεία/έργα υδροληψίας για την άντληση πόσιμου ύδατος ορίζονται 
καταρχήν, και μέχρι την ολοκλήρωση των ειδικών υδρογεωλογικών μελετών, 
προσωρινές ζώνες προστασίας των σημείων απόληψης νερού, σύμφωνα με το 
Μέτρο WDO4B120. Η παρούσα μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. προβαίνει σε αντίστοιχη 
πρόβλεψη.  

• Μέτρα ελέγχου της απόληψης επιφανειακού και υπόγειου νερού. 
• Μέτρα για τον έλεγχο του τεχνητού εμπλουτισμού των υπόγειων υδατικών 

συστημάτων. 
• Μέτρα για τις σημειακές πηγές απορρίψεων. 
• Μέτρα για τις διάχυτες πηγές απορρίψεων. 
• Μέτρα για την αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση των 

υδάτων. 
• Μέτρα για αποτροπή της απόρριψης ρύπων απευθείας στα υπόγεια υδατικά 

συστήματα. 
• Ειδικά μέτρα για ουσίες προτεραιότητας και άλλες ουσίες. 



Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αχελώου – Β2΄ Στάδιο 

 

 38

• Μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από ατυχήματα και ακραία φυσικά 
φαινόμενα. 
Η περιοχή μελέτης υπάγεται στη Λεκάνη Απορροής του Αχελώου ποταμού. Σε 

γενικές γραμμές και σύμφωνα με την αναλυτική καταγραφή του Σχεδίου Διαχείρισης 
τα επιφανειακά και τα υπόγεια υδατικά συστήματα της περιοχής μελέτης βρίσκονται 
σε καλή ποσοτική, χημική και οικολογική κατάσταση. 

Εικόνα Π.1.7.9.1: Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής ποταμών Υ.Δ. Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ΥΠΕΚΑ, Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων). 

Π.1.7.10. Προγράμματα επιχειρησιακού χαρακτήρα.  

Η περιοχή της Δ.Ε. Αχελώου αποτελεί τυπικό παράδειγμα ορεινής, φθίνουσας 
περιοχής με αγροτοκτηνοτροφική παράδοση. Σε τοπικό προγραμματικό επίπεδο έχει 
γίνει αντικείμενο αναπτυξιακών παρεμβάσεων, στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων 
επιχειρησιακού χαρακτήρα και προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης, αειφόρου 
ανάπτυξης. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στα κυριότερα από αυτά, τα οποία έχουν 
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προγραμματίσει δράσεις και αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην «περιοχή της 
Αργιθέας», που οριοθετείται ιστορικά και γεωγραφικά σε έκταση ευρύτερη των 
διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Αχελώου. 

Στις μελέτες επιχειρησιακού χαρακτήρα κυρίαρχη θέση έχει το Ολοκληρωμένο 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) Περιοχής Αργιθέας, το οποίο 
επιχειρεί να καταγράψει την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα και τις τοπικές 
διεκδικήσεις στην περιοχή των «Καποδιστριακών» ΟΤΑ Μουζακίου, Αργιθέας, 
Αχελώου και Ανατολικής Αργιθέας και να προωθήσει την επίλυση των τοπικών 
προβλημάτων και την κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική ανέλιξη της περιοχής. 
Αποτελεί μια προσπάθεια ολοκληρωμένης παρέμβασης στην υπό μελέτη περιοχή 
που στηρίζεται στον εντοπισμό των συγκριτικών πλεονεκτημάτων από την μια και των 
αδυναμιών της από την άλλη και στην διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξής της. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, η ορεινή περιοχή της Αργιθέας παρουσιάζει φθίνουσα 
πορεία τόσο σε πληθυσμιακό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, σημειώνοντας μια σειρά 
από προβλήματα (δημογραφικό, γεωγραφικής απομόνωσης, συρρίκνωσης 
παραδοσιακών δραστηριοτήτων κ.α.) τα οποία και οξύνουν το πρόβλημα της ανεργίας 
δημιουργώντας κλίμα αβεβαιότητας για τον τοπικό πληθυσμό. Η προσπάθεια για 
ανάκαμψη της περιοχής πρέπει να βασιστεί σε προσεκτικά επιλεγμένες αναπτυξιακές 
παρεμβάσεις που θα εξασφαλίζουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία. Οι 
παρεμβάσεις θα αξιοποιούν το δυναμικό της περιοχής που είναι πλούσιο και ικανό να 
αντιστρέψει την φθίνουσα πορεία. Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος του προγράμματος 
είναι η ολοκληρωμένη ενδογενής ανάπτυξη της υπό μελέτη περιοχής και κατά 
συνέπεια η βιωσιμότητα του κοινωνικοοικονομικού συστήματος με σεβασμό στο 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι πέντε βασικοί στόχοι που θέτει το 
πρόγραμμα είναι: η άρση της απομόνωσης● η ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού και 
της κοινωνικής συνοχής● η ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού● η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής● και η προστασία και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού 
περιβάλλοντος. Το τοπικό αναπτυξιακό σχέδιο προτείνει 11 συνολικά μέτρα που 
διαρθρώνονται σε έξι βασικούς άξονες, τους μηχανισμούς κινητοποίησης και 
υποστήριξης της ανάπτυξης, την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, την 
πολυδραστηριότητα, την ποιότητα ζωής, τις υποδομές και το τρίπτυχο περιβάλλον-
πόροι-πολιτισμός. Για κάθε μέτρο ορίζονται οι αντίστοιχοι ωφελούμενοι, τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία (συνολικό κόστος, δημόσια δαπάνη, ιδιωτική συμμετοχή), 
επιμέρους στόχοι, κατηγορίες πράξεων, δείκτες πραγματοποίησης και αναμενόμενα 
αποτελέσματα.  

Στο πλαίσιο κατάρτισης Ολοκληρωμένων Σχεδίων Δράσης Τοπικής 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας των Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών της χώρας 
και ένταξης τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) περιόδου 
2007-2013, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης προχώρησε 
στην πιλοτική εφαρμογή ενός ορεινού αναπτυξιακού προτύπου στην περίπτωση της 
Αργιθέας και των Αγράφων Π.Ε. Καρδίτσας. Με την υπ’ αρ. 17724/1211/Φ24/21-8-
2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1656Β΄/2007) εγκρίθηκε το Ολοκληρωμένο 
Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης της Αργιθέας και των Αγράφων, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο «Σχέδιο Ανάπτυξης Ορεινής Φθίνουσας περιοχής με έμφαση στην 
επιχειρηματικότητα: η περίπτωση της Αργιθέας και των Αγράφων». Το πεδίο 
εφαρμογής του προγράμματος είναι η περιοχή που αναπτύσσεται στα δυτικά των 
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αυχένων Τυμπάνου και Αγίου Νικολάου, οριοθετείται ιστορικά σε διοικητικό και 
γεωγραφικό επίπεδο και διαθέτει αναπτυγμένους κοινωνικοικονομικούς δεσμούς. 
Βρίσκεται στο ενδιάμεσο αναπτυγμένων ή αναπτυσσόμενων τουριστικών 
προορισμών που παρά την χωρική τους εγγύτητα δεν συνδέονται μεταξύ τους. 

Ο φυσικός πλούτος, η ιστορική κληρονομιά και το σημαντικό πολιτιστικό και 
θρησκευτικό απόθεμα της περιοχής αποτελούν πόρους για την ανάπτυξη ήπιων 
μορφών τουρισμού και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων όπως η σίτιση, η 
ψυχαγωγία, η αγορά τοπικών προϊόντων κ.α. (θεωρία μεταφερόμενης κατανάλωσης), 
η οποία μπορεί να κινητοποιήσει ένα ευρύ φάσμα τοπικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας προτείνεται να γίνει με 
«τεχνητή» εισαγωγή εξωγενών αναπτυξιακών παραγόντων με σεβασμό στο φυσικό 
και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, η οποία επικεντρώνεται στην ενίσχυση 
του υφιστάμενου πληθυσμού με νέο εργατικό δυναμικό και στην εισαγωγή της 
τεχνογνωσίας και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού σε τομείς όπου η περιοχή 
έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα.  

Η εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων απαιτεί τη συστηματική συνεργασία 
όλων των τοπικών φορέων και την αξιοποίηση όλων των φυσικών και ανθρώπινων 
πόρων.  Ο βασικός αναπτυξιακός στόχος που θέτει το Πρόγραμμα είναι η μετατροπή 
της περιοχής σε συγκοινωνιακό κόμβο της Νότιας Πίνδου και η διαμόρφωση ευνοϊκών 
συνθηκών για την ανάσχεση της εσωτερικής μετανάστευσης και της ερήμωσης που 
παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες μέσω της προστασίας και αξιοποίησης του 
φυσικού και ανθρωπογενούς αποθέματος της και της οικονομικής της τόνωσης. Προς 
την κατεύθυνση αυτήν, προτείνονται συγκεκριμένα επιμέρους μέτρα και δράσεις που 
ταξινομούνται στους προαναφερόμενους έξι στρατηγικούς άξονες και αφορούν γενικά: 
στην προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος● στην προστασία, 
ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς● στην ανάπτυξη εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού● στην ανάπτυξη της φυτικής, κτηνοτροφικής και δασικής 
παραγωγής● στην ανάπτυξη πρώτης και παραθεριστικής κατοικίας● στην κατασκευή 
τεχνικών υποδομών● στην εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης● 
στην ενεργοποίηση του τοπικού ανθρώπινου παράγοντα και του υπερτοπικού, 
εθελοντικά προσφερόμενου● στην ενίσχυση του πνεύματος συνεργασίας και των 
εταιρικών σχέσεων● και στη διάθεση δημόσιων πόρων και την προσέλκυση 
χρηματοδοτικών πόρων του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.  

Προς την κατεύθυνση της προώθησης της ολοκληρωμένης ανάπτυξης των 
ορεινών περιοχών της χώρας σχεδιάστηκε το πιλοτικό πρόγραμμα «Πίνδος» (2005-
2009), με στόχο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης 
περιοχής της Πίνδου και την αναπτυξιακή της ώθηση. Η ευρύτερη περιοχή της 
οροσειράς της Πίνδου είναι μια ορεινή περιοχή που αντιμετωπίζει αναπτυξιακή 
υστέρηση σε σχέση με τις πεδινές περιοχές, αλλά διαθέτει σημαντικούς εν δυνάμει 
αναπτυξιακούς πόρους, όπως το πλούσιο και ανέπαφο φυσικό περιβάλλον, τα 
αξιόλογα οικοσυστήματα, το αρχαιολογικό και πολιτιστικό απόθεμα, η ποικιλία 
τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και τρόπων παραγωγής τους κ.α.  
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Π.1.8. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτάσεων της 
παρούσας μελέτης / προτεινόμενου σχεδίου, εκπονείται η Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η έγκριση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την 
ολοκλήρωση και έγκριση της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. Αχελώου.  

Π.1.9. Πίνακας Π.1.9.1.  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ 

                         

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Π.1.9.1: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ - ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ & ΜΙΚΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  
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  1 2 3α 3β 4 5 6 7 8 9 10 11 12α 12β 13 

 1 134 Π.Ε.1 Βραγκιανά 701 210 30% 491 60% 0,60 40% 45 11 116 1.570 
800 

56 

 
300 500 

 2 84 Π.Ε.2 Γριμπιανά 291 87 30% 204 60% 0,60 40% 45 11 116 652 
370 

56 

 

120 250 

 3 50 Π.Ε.3 Δένδρος 400 120 30% 280 60% 0,60 40% 45 11 116 896 
320 

56 

 
120 200 

 4 91 Π.Ε.4 Νεοχώρια 664 199 30% 465 60% 0,60 40% 45 11 116 1.487 
410 

56 

 
160 250 

 5 23 Π.Ε.5 Νούλες 197 59 30% 138 60% 0,60 40% 45 11 116 441 
230 

56 

 
80 150 

 6 18 Π.Ε.6 Ξεράκια 138 41 30% 97 60% 0,60 40% 45 11 116 309 
200 

56 

 
50 150 

 7 4 Π.Ε.7 Πλάγια 123 37 30% 86 60% 0,60 40% 45 11 116 276 
130 

56 

 
30 100 

 
8 98 Π.Ε.8 Ρόγκια 385 116 30% 270 60% 0,60 40% 45 11 116 862 410 56 
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160 250 

 9 115 Π.Ε.9 Αργύρι 491 147 30% 344 60% 0,60 40% 45 11 116 1.100 
800 

56 

 
300 500 

 10 52 Π.Ε.10 Μακρύκαμπος 578 173 30% 405 60% 0,60 40% 45 11 116 1.295 
250 

56 

 
100 150 

 11 60 Π.Ε.11 Μεγάλη Πέτρα 208 62 30% 146 60% 0,60 40% 45 11 116 466 
200 

56 

 
100 100 

 12 48 Π.Ε.12 Κελλάρια 319 96 30% 223 60% 0,60 40% 45 11 116 715 
380 

56 

 
180 200 

 13 28 Π.Ε.13 Αρδάνοβο 223 67 30% 156 60% 0,60 40% 45 11 116 500 
270 

56 

 
70 200 

 14 78 Π.Ε.14 Καταφύλλι - 
Ταξιάρχης 725 218 30% 508 60% 0,60 40% 45 11 116 1.624 

520 
56 

 
170 350 

 15 42 Π.Ε.15 Πράβα 274 82 30% 192 60% 0,60 40% 45 11 116 614 
350 

56 

 
100 250 

 16 35 Π.Ε.16 Συκιά 82 25 30% 57 60% 0,60 40% 45 11 116 184 
160 

56 

 
60 100 

 17 117 Π.Ε.17 Μάραθος 576 173 30% 403 60% 0,60 40% 45 11 116 1.290 
700 

56 

 
300 400 

 18 33 Π.Ε.18 Μάραθος Β' 360 108 30% 252 60% 0,60 40% 45 11 116 806 
220 

56 

 
70 150 

 19 58 Π.Ε.19 Μελάνυδρο 131 39 30% 92 60% 0,60 40% 45 11 116 293 
280 

56 

 
130 150 

 

  1,168 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  6.866                   15.379 2.600 4.400   

                   
 

* Κανένας οικισμός δε διαθέτει εγκεκριμένο όριο.  
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Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΤΑ 

Π.2.1. Γενικά 

Εφαρμόζοντας τις αρχές του προτύπου χωρικής οργάνωσης (που αναφέρθηκε 
στο προηγούμενο κεφάλαιο), η εδαφική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Αχελώου 
οργανώθηκε σε ζώνες, ανάλογα με τη χρήση και το βαθμό προστασίας τους. Στο 
παρόν κεφάλαιο οι ζώνες αυτές εξειδικεύονται χωρικά, προσδιορίζεται ο βαθμός 
ανάπτυξής τους και καθορίζονται οι βασικοί όροι δόμησής τους. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ν.2508/1997 (ΦΕΚ 124Α΄),18 οι ζώνες έχουν 
ομαδοποιηθεί σε τρεις ευρύτερες περιοχές: 
⇒ Στις Πολεοδομημένες και προς Πολεοδόμηση Περιοχές που περιλαμβάνουν 

οικιστικές περιοχές. 
⇒ Στις Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.), οι οποίες 

περιλαμβάνουν: περιοχές που εξυπηρετούν παραγωγικές και άλλες 
δραστηριότητες που δεν κρίνεται σκόπιμο ή δεν επιτρέπεται να χωροθετηθούν 
εντός των οικιστικών υποδοχέων.  

⇒ Στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.), οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης 
προστασίας και αντιμετώπισης, λόγω των αξιόλογων χαρακτηριστικών τους 
(οικολογικών και πολιτιστικών).  
Στις ως άνω περιοχές έχουν απεικονισθεί και οι περιοχές γεωλογικής 

ακαταλληλότητας, σε συνέχεια της εντολής έναρξης του Β2΄ Σταδίου και σύμφωνα με 
τη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας (Α΄ και Β΄ Σταδίου). Υπογραμμίζεται ότι για την 
οριοθέτηση όλων των ζωνών χρήσεων γης έγινε προσπάθεια να ακολουθούνται σαφή 
και ευδιάκριτα όρια (π.χ. οδοί, ρέματα κ.α.). 

Π.2.2. Πολεοδομημένες και προς Πολεοδόμηση Περιοχές 

Στις προς Πολεοδόμηση Περιοχές ανήκουν όλες οι Περιοχές Οικιστικής 
Ανάπτυξης (Π.Ο.Α.). Πρόκειται για το σύνολο των στάσιμων οικισμών της περιοχής 
μελέτης, πέντε εκ των οποίων είναι ταυτόχρονα προϋφιστάμενοι του 1923.    

Π.2.2.1. Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης – α΄ κατοικία (Π.Ο.Α.- Α.Κ.) 

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην παράγραφο Π.1.2.6, από το σύνολο των 
οικιστικών υποδοχέων της περιοχής μελέτης, οι πέντε (5) είναι προϋφιστάμενοι του 
1923 οικισμοί και έχουν χαρακτηρισθεί ως στάσιμοι (ΦΕΚ 424Δ΄/1983). Δεν διαθέτουν 
θεσμοθετημένα όρια και η δόμηση τους γίνεται βάσει του Π.Δ. 9/6-12-1982-ΦΕΚ 
588Δ΄/1982 (μετά από αυτοψία της αρμόδιας υπηρεσίας) για τη χρήση της κατοικίας 

                                                
18 Ν.2508/1997 (ΦΕΚ 124Α΄/13-06-97), με θέμα: «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών 
της χώρας και άλλες διατάξεις», αρθ.4, ‘Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο’.  
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και βάσει του Π.Δ. 2/2-3-1981 (ΦΕΚ 138Δ΄) και της εκτός σχεδίου δόμησης για τις 
υπόλοιπες χρήσεις, με εξαίρεση τις περιοχές που πιθανώς εμπίπτουν σε περιοχή και 
καθεστώς «NATURA 2000». (βλ. § Π.1.2.6). Στους υπόλοιπους δεκαπέντε (15) 
στάσιμους οικισμούς (και όχι προϋφιστάμενους του ΄23) ισχύουν οι όροι και 
περιορισμοί του Π.Δ. 9/6-12-1982 για τη χρήση της κατοικίας και οι διατάξεις της εκτός 
σχεδίου δόμησης για τις υπόλοιπες χρήσεις με εξαίρεση τις περιοχές που πιθανώς 
εμπίπτουν σε περιοχή και καθεστώς «NATURA 2000». 

 Με την παρούσα μελέτη, προτείνεται η οριοθέτηση όλων των οικισμών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Π.Δ. 24-4/3-5-1985 «Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της 
χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και 
περιορισμών δόμησής τους» (ΦΕΚ 181Δ΄), όπως ισχύει.  

Προτείνεται η πολεοδόμησή τους εντός των προτεινόμενων ορίων με 
κατηγοριοποίηση της προτεραιότητας πολεοδόμησής σε τρεις τάξεις, Α, Β και Γ. Έτσι, 
προτείνεται κατά προτεραιότητα η πολεοδόμηση των δύο ορεινών κέντρων 
ανάπτυξης, Βραγκιανά και Αργύρι. Στη Β΄ προτεραιότητα πολεοδόμησης ανήκουν οι 
άλλες δύο έδρες Τοπικών Κοινοτήτων, ο Μάραθος και τα Κελλάρια, καθώς και οι 
οικισμοί που αναμένεται να υποδεχθούν αρκετούς κατοίκους (μόνιμους και 
εποχιακούς), καθώς γειτνιάζουν άμεσα με τους δύο πρώτους οικισμούς και είτε 
βρίσκονται στον κύριο άξονα ανάπτυξης είτε στην παραποτάμια του Αχελώου ζώνη 
(Δένδρος, Νεοχώρια, Ρόγκια, Μελάνυδρο, Καταφύλλι-Ταξιάρχης). Τέλος, οι υπόλοιποι 
οικισμοί χαρακτηρίζονται ως Γ΄ προτεραιότητας ως προς την ανάγκη πολεοδόμησης.  

Η πολεοδόμηση όλων των παραπάνω οικιστικών περιοχών θα γίνει με την 
επιβολή κανονιστικών όρων δόμησης κατ’ εφαρμογή του Ν.2508/1997 (αρ. 7) και του 
Ν.1337/1983. Ορίζεται Μέσος Συντελεστής Δόμησης (ΜΣΔ) ίσος με 0,60.  

Μέχρι την οριοθέτηση των οικισμών και εντός των προτεινόμενων από την 
παρούσα μελέτη ορίων θα ισχύουν οι χρήσεις όπως τις ορίζει η παρούσα μελέτη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ 142Α΄) 
«Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη». Θα ισχύουν 
επίσης οι όροι και περιορισμοί δόμησης όπως ισχύουν σήμερα. Συγκεκριμένα στους 
στάσιμους και όχι προϋφιστάμενους οικισμούς  θα ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 9/6-
12-1982 για την κατοικία και οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για τις λοιπές 
χρήσεις (με εξαίρεση τις περιοχές που πιθανώς εμπίπτουν σε περιοχή και καθεστώς 
«NATURA 2000»). Στους λοιπούς προϋφιστάμενους και στάσιμους οικισμούς θα 
ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 9/6-12-1982 για την κατοικία και για τις υπόλοιπες 
χρήσεις θα ισχύουν είτε οι διατάξεις του Π.Δ. 2/2-3-1981 (σε τμήμα εντός του 
προϋφιστάμενου του ΄23 οικισμού) είτε οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης. 
Σημειώνεται ότι η εξακρίβωση της εντός ορίου προϋφιστάμενου του ’23 οικισμού 
περιοχής θα προκύπτει ύστερα από αυτοψία της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης σε 
συνδυασμό με βεβαίωση του τοπικού συμβουλίου, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 117/82.     

Μετά την έγκριση της οριοθέτησης των οικισμών με Απόφαση Περιφερειάρχη θα 
ισχύουν οι οικείοι όροι και περιορισμοί δόμησης. Μετά την έγκριση των πολεοδομικών 
μελετών, θα ισχύουν οι χρήσεις και οι όροι και περιορισμοί δόμησης που θα 
προτείνουν αυτές. 
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Επίσης, σε όλους τους στάσιμους οικισμούς, στα τμήματα που εμπίπτουν στις 
περιοχές μεταξύ των προτεινόμενων από την παρούσα μελέτη ορίων και του κύκλου 
των 800 μ. θα ισχύουν οι χρήσεις της ΠΕΠΔ ή της ΠΕΠ στην οποία εμπίπτουν. Όσον 
αφορά το καθεστώς δόμησης, θα εφαρμόζονται για διάστημα τριών ετών από την 
έγκριση του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. οι ισχύοντες όροι και περιορισμοί δόμησης, όπως 
περιγράφηκαν παραπάνω. Μετά τα τρία έτη θα ισχύουν οι όροι και περιορισμοί 
δόμησης των Περιοχών (ΠΕΠΔ – ΠΕΠ), στις οποίες εμπίπτουν σύμφωνα με την 
παρούσα μελέτη.   

Είναι δυνατόν όλοι οι οικισμοί να χαρακτηριστούν ως «κτηνοτροφικοί», όπως 
αυτοί θα καθοριστούν στο μέλλον και εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις 
που θα καθοριστούν, σύμφωνα με το αρ. 43, §9 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α΄/2014). 

Π.2.3. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.)  

Οι Π.Ε.Π.Δ. που καθορίζονται στη Δ.Ε. Αχελώου αφορούν: 
- Στις Περιοχές Οικοανάπτυξης (Π.Ε.Π.Δ. – Ο.Α.)  
- Στην Περιοχή Γραμμής Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Π.Ε.Π.Δ.- Γ.Μ.). 

Π.2.3.1. Περιοχές Οικοανάπτυξης (Π.Ε.Π.Δ.-Ο.Α.)  

Οι Περιοχές Οικοανάπτυξης καταλαμβάνουν την εδαφική επικράτεια της Δ.Ε. 
Αχελώου, εκτός από τους δύο ορεινούς όγκους, το Ασημί στα ανατολικά και τη 
Μιρμιτζάλα στα κεντρικά. Πρόκειται για το μισό περίπου της συνολικής έκτασης της 
Δ.Ε. Περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο γεωργικές και βοσκοτοπικές εκτάσεις μαζί όμως 
με διάσπαρτες και αρκετά εκτεταμένες ζώνες δασικού χαρακτήρα (αμιγή δάση, 
χορτολιβαδικές και ημιφυσικές εκτάσεις).  

Στις ΠΕΠΔ-ΟΑ επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία Π.Ο.Α.Π.Δ. (αρ.10 του 
Ν.2742/1999) για τη χωροθέτηση οργανωμένων χώρων κτηνοτροφικής 
δραστηριότητας (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Κτηνοτροφικών Δραστηριοτήτων 
–ΠΟΑΚΔ), καθώς και κτηνοτροφικών πάρκων για εντατικής μορφής κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικών ζωνών για εκτατικής μορφής κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το αρ. 43, § 9 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α΄). Εντός των 
ΠΟΑΚΔ και των κτηνοτροφικών πάρκων θα επιτρέπονται οι χρήσεις που θα οριστούν 
σύμφωνα με τη νομοθεσία που θα τα διέπει και τις αποφάσεις ίδρυσής τους. Η 
παρούσα μελέτη δεν προβαίνει σε συγκεκριμένη πρόταση χωροθέτησης ΠΟΑΚΔ, 
καθώς δεν έχουν οριστεί κριτήρια και προδιαγραφές από το Ν. 4235/2014, ενώ δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα ιδιοκτησιακά και κτηματολογικά δεδομένα και δεν έχουν 
διατυπωθεί σχετικές προτάσεις ως προς τη χωροθέτηση από αρμόδιες υπηρεσίες ή 
ενδιαφερόμενους φορείς. Συνεπώς, μια συγκεκριμένη πρόταση χωροθέτησης από το 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., χωρίς να διαθέτει η μελέτη τα παραπάνω δεδομένα, ενδεχομένως να 
δημιουργεί δεσμεύσεις ή να έρθει σε σύγκρουση με μεταγενέστερη ειδική μελέτη ή να 
ακυρωθεί από μια σχετική νομοθετική ρύθμιση. 

Οι ΠΕΠΔ-ΟΑ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 
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Α. Στα δάση, τις δασικές και τις αναδασωτέες εκτάσεις. 

Επιτρεπόμενες χρήσεις 
Επιτρέπονται οι επεμβάσεις και οι εγκαταστάσεις καθώς και οι παραχωρήσεις 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα δασική νομοθεσία, όπως Ν.998/1979 (ΦΕΚ 
289Α΄), Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303Α΄) και Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159Α΄). 

Επιτρεπόμενοι όροι και περιορισμοί δόμησης 
Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης σύμφωνα 

με την εκάστοτε ισχύουσα δασική νομοθεσία: Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α΄/1979), 
Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303Α΄/2003) και Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α΄/2014). 

Β. Στις εκτάσεις μη δασικού και αναδασωτέου χαρακτήρα. 

Επιτρεπόμενες χρήσεις 
 Κατοικία. 
 Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικών εγκαταστάσεων, κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων που απαιτούν πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις-ΠΠΔ 
(σύμφωνα με το Ν. 4056/2012) και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων (π.χ. 
αποθήκες, θερμοκήπια, κτίρια σταβλισμού ζώων, αντλητικές εγκαταστάσεις, 
υδατοδεξαμενές). 

 Τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 1 και επιχειρήσεις αγροτουρισμού του 
άρθρου 29 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155Α΄/).  

 Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, με βοηθητικά κτίσματα (π.χ. αποδυτήρια, 
αναψυκτήρια, WC, αποθήκες). 

 Υπαίθριες πολιτιστικές εγκαταστάσεις με βοηθητικά κτίσματα (π.χ. αναψυκτήρια, 
WC, αποθήκες). 

 Εκκλησίες και μοναστήρια 
 Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης – αναψυχής. 
 Βιοτεχνίες/βιομηχανίες, επαγγελματικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης χαμηλής και μέσης όχλησης με χωροθετική εξάρτηση από 
αγροτικές πρώτες ύλες και εγκαταστάσεις μεταποίησης προϊόντων ΠΓΕ/ΠΟΠ. 

 Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. 
 Κοιμητήρια. 

Επιτρεπόμενοι όροι και περιορισμοί δόμησης 
Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων ορίζονται 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, τις 
διατάξεις του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α΄/) και τις γενικές διατάξεις της παρούσας 
μελέτης. Επιπλέον, για τις τουριστικές επιχειρήσεις ισχύουν όσα ορίζει η εκάστοτε 
ισχύουσα κείμενη νομοθεσία και το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 
3155Β΄/2013).  

Στις ΠΕΠΔ-ΟΑ ορίζεται παραποτάμια ζώνη του Αχελώου, εντός της οποίας είναι 
υποχρεωτική η περαιτέρω γεωλογική διερεύνηση πριν την υλοποίηση οποιασδήποτε 
δόμησης.  

Επίσης, εντός των Περιοχών Οικοανάπτυξης έχουν απεικονισθεί και οι καταρχήν 
ακατάλληλες περιοχές για δόμηση, όπως αυτές καθορίστηκαν από την Προκαταρκτική 
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Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για σχετική 
γεωλογική ακαταλληλότητα, καθώς υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής χαρακτηρισμού, 
εφόσον αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ή διαπιστωθεί από λεπτομερέστερη έρευνα 
ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως γεωλογικά 
ακατάλληλη. Οι εν λόγω ακατάλληλες περιοχές είναι οι ακόλουθες: 
 Περιοχές που δομούνται από αλλουβιακές αποθέσεις – σύγχρονες προσχώσεις, 

από αποθέσεις κοίτης και από υλικά ποτάμιων – χειμαρρωδών αναβαθμίδων και 
ζώνες κατολισθήσεων και ερπυσμών.  
Πρόκειται για χαλαρές έως πολύ χαλαρές εδαφικές αποθέσεις με υποβαθμισμένα 
μηχανικά χαρακτηριστικά, που κατατάσσονται στη ζώνη σεισμικής 
επικινδυνότητας Χ (κατά ΕΑΚ). Για να γίνει δόμηση μόνιμων έργων σε εδάφη της 
εν λόγω ζώνης θα πρέπει, σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2000 να πραγματοποιηθούν 
λεπτομερείς μελέτες και έρευνες, να ληφθούν κατάλληλα μέτρα βελτίωσης των 
ιδιοτήτων του εδάφους και να αντιμετωπισθούν κατάλληλα τα ιδιαίτερα κατά 
περίπτωση προβλήματα. Οι αποθέσεις κοίτης βρίσκονται σε περιοχές που 
κατακλύζονται μόνιμα ή εποχιακά από νερά και είναι δυνατόν να πληγούν από 
πλημμύρες. 

 Περιοχές καλυπτόμενες από αποθέσεις στερεών αποβλήτων (αποκατεστημένων 
ΧΑΔΑ). 
Στις εν λόγω περιοχές, που έχουν χαρακτηριστικά ρυπασμένων εδαφών και 
τεχνητών αποθέσεων έχουν εκτελεστεί έργα αποκατάστασης. Για να επιτραπεί η 
αλλαγή χρήσης και η δόμηση θα πρέπει: α) να απομακρυνθούν οι τεχνητές 
αποθέσεις από την περιοχή θεμελίωσης και η θεμελίωση να γίνει στον 
υποκείμενο γεωλογικό σχηματισμό β) εάν δεν απομακρυνθούν οι τεχνητές 
αποθέσεις, θα πρέπει σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2000 να πραγματοποιηθούν 
λεπτομερείς μελέτες και έρευνες, να ληφθούν κατάλληλα μέτρα βελτίωσης των 
ιδιοτήτων του εδάφους και να αντιμετωπισθούν κατάλληλα τα ιδιαίτερα κατά 
περίπτωση προβλήματα.       

 Περιοχές κλίσεων > 50%. 
Πρόκειται για περιοχές με κλίσεις ανάγλυφου > 50% και απόκρημνες βραχώδεις 
περιοχές. Στην πρώτη περίπτωση η δόμηση θα απαιτούσε σημαντική αύξηση 
των αναγκαίων έργων υποδομής, αύξηση των επεμβάσεων στο τοπίο, ενώ συχνή 
είναι η εμφάνιση σοβαρών προβλημάτων ευστάθειας. Συνίσταται λοιπόν η 
αποφυγή της δόμησης σε οποιοδήποτε είδος γεωλογικού σχηματισμού. Στη 
δεύτερη περίπτωση η αρνητική επίδρασης στις κατασκευές έχει να κάνει με την 
κίνηση βραχοτεμαχίων προς αυτές ή την απώλεια στήριξης τους σε περίπτωση 
θεμελίωσης σε βράχους που κινδυνεύουν με αποκόλληση. Σε περιοχές 
απόκρημνων βραχωδών πρανών και σε απόσταση 20 μ. γύρω από αυτές 
απαγορεύεται η δόμηση. Για να αλλάξουν κατηγορία οι εν λόγω περιοχές και να 
επιτραπεί η δόμηση απαιτείται λεπτομερής τοπογραφική ανάλυση σε μεγαλύτερη 
κλίμακα, αξιολόγηση της σκοπιμότητας του σχεδίου σε συνδυασμό με το είδος 
των έργων, λεπτομερής γεωλογική μελέτη και γεωτεχνική έρευνα που θα 
τεκμηριώνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης αστοχιών. 
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 Περιοχές υδροληπτικών έργων. 
Πρόκειται για περιοχές ακτίνας 100 μ. και ακτίνας 50 μ. γύρω από τα 
υδροληπτικά έργα που εξυπηρετούν υδρευτικούς ή αρδευτικούς σκοπούς 
αντίστοιχα. Ο ακριβής προσδιορισμός των ζωνών απόλυτης προστασίας των 
υδροληπτικών έργων επιτυγχάνεται μόνο με την εκπόνηση ειδικών 
υδρογεωλογικών μελετών.  

• Περιοχές πλησίον των κοιμητηρίων. 
Πρόκειται για περιοχές με ακτίνα 250 μ. γύρω από τα υφιστάμενα κοιμητήρια των 
Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής μελέτης. Ως προς τα κοιμητήρια, σύμφωνα με 
την Υ.Α. 26882/5769/Φ.Ε.Κ. Δ838/23-10-1998 και τη σχετική νομοθεσία περί 
περιορισμού ακτίνας της ακατάλληλης προς δόμηση περιοχής, 250 μ., 
απαιτούνται περαιτέρω μελέτες (υδρογεωτεχνική μελέτη, μελέτη γεωλογικής 
καταλληλότητας και ειδική τεχνική μελέτη). Λόγω του ότι η διαδικασία της 
μεταφοράς των κοιμητηρίων σε άλλες κατάλληλες θέσεις είναι οικονομικά 
ασύμφορη, ειδικά για μικρούς πληθυσμιακά οικισμούς, προτείνεται και από τη 
χωροταξική και από τη γεωλογική μελέτη η εκπόνηση σχετικών ειδικών 
γεωτεχνικών μελετών μείωσης της απόστασής τους. Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι 
της Κ.Υ.Α. Αριθμ. 26882/5769/30-9-1998 (ΦΕΚ 838/Δ/23-10-1998) και την 
ισχύουσα νομοθεσία για περιορισμό της ακτίνας των 250 μέτρων, απαιτείται η 
εκπόνηση υδρογεωτεχνικής μελέτης, μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας, ειδικής 
τεχνικής μελέτης και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Με αυτό το σκεπτικό, 
ο κύκλος των 250 μ. της ακαταλληλότητας των κοιμητηρίων δεν φαίνεται στους 
παραδοτέους χάρτες του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (Β2΄ Σταδίου). 

Τέλος, επισημαίνονται χαρτογραφικά τα ρήγματα, με βάση την προκαταρκτική 
μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και όπως αυτά απεικονίζονται στους γεωλογικούς 
χάρτες του Ι.Γ.Μ.Ε., τα οποία χαρακτηρίζονται στην πλειοψηφία τους ως ανενεργά, 
καθώς δεν είναι γνωστή κάποια χρονική στιγμή ενεργοποίησης τους. Σύμφωνα με τα 
πορίσματα της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας (Α΄ Στάδιο), απαιτείται η επιβολή 
μιας ζώνης εκατέρωθεν των ρηγμάτων αυτών (τουλάχιστον 50 μ.), η οποία θεωρείται 
καταρχήν κατάλληλη υπό προϋποθέσεις για δόμηση. Προληπτικά, προτείνεται να μην 
κατασκευάζονται κτίρια των κατηγοριών σπουδαιότητας Σ3 (ειδικές βιομηχανίες, 
εκπαιδευτήρια κ.α.) και Σ4 (νοσοκομεία, πυροσβεστικοί σταθμοί, δημόσια επιτελικά 
κτίρια κ.α.) σε απόσταση μικρότερη των 50 μ. εκατέρωθεν των χαρτογραφημένων 
ρηγμάτων, εφόσον υπάρχουν άλλες ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις. Εφόσον 
συντρέχουν ισχυροί λόγοι χωροθέτησης οικιστικής δόμησης στις περιοχές διέλευσης 
ρηγμάτων, τότε απαιτείται λεπτομερέστερη μελέτη της ακριβούς θέσης τους και της 
ενεργότητας τους (ενεργού τεκτονικής και σεισμικότητας τους). Στις περιπτώσεις, κατά 
τις οποίες τα ίχνη των χαρτογραφημένων ρηγμάτων διέρχονται μέσα από τις περιοχές 
οικιστικής ανάπτυξης (Π.Ο.Α., προς δόμηση/πολεοδόμηση περιοχές), έχει γίνει  
λεπτομερέστερη διερεύνηση, στο πλαίσιο της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας 
του Β΄ Σταδίου (βλ. § Π.3.1).   
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Π.2.3.2. Περιοχή Γραμμής Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Π.Ε.Π.Δ.- Γ.Μ.). 

Η Περιοχή Γραμμής Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Π.Ε.Π.Δ.-Γ.Μ.) 
καταλαμβάνει τη ζώνη δουλείας εναέρια διέλευσης που έχει συσταθεί για τη γραμμή 
υψηλής τάσης ΓΜ 150KV Y/Σ Μεσοχώρας – Υ/Σ Αυλακίου. Η ζώνη δουλείας έχει 
πλάτος 20 μ. κατά μήκος και εκατέρωθεν του άξονα της γραμμής μεταφοράς 
(συνολικό πλάτος διάδρομου δουλείας 40 μ.), η οποία διέρχεται στα ανατολικά των 
Γριμπιανών, διασχίζει κάθετα την Τ.Κ. Καταφυλλίου και συνεχίζει στα νότια προς την 
όμορη Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Η δόμηση υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς ανάλογα με τον 
τύπο της δουλείας εναέριας διέλευσης που έχει συσταθεί υπέρ του ΑΔΜΗΕ. Σύμφωνα 
με τα με αρ. πρωτ. 4658/18-11-2013 και 1606/23-6-2015 έγγραφα του ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε./ΔΣΣΜ/ΚΛΚΥ/Τομέα Ισχυρών Ρευμάτων ισχύουν τα εξής: 
• Βάσει του περιεχομένου του ενός τύπου δουλείας, απαγορεύεται σε ορισμένα 

τμήματα των διαδρόμων δουλείας η ανέγερση κτισμάτων ή εγκαταστάσεων. 
• Στον δεύτερο τύπο δουλείας επιτρέπεται η οικοδόμηση με συγκεκριμένους 

ωστόσο περιορισμούς που αφορούν στους όρους δόμησης, στο ύψος και στη 
χρήση (π.χ. απαγορεύονται αποθήκες πυρομαχικών και πετρελαιοειδών κ.α.) και 
επιβάλλονται για λόγους ασφαλείας. Τα προβλεπόμενα διάκενα ασφαλείας από 
τους αγωγούς πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση και τα μέγιστα 
επιτρεπόμενα ύψη καθορίζονται κατά περίπτωση από τον ΑΔΜΗΕ. Για την 
έκδοση οικοδομικών αδειών σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται κοντά σε ή 
επηρεάζονται από γραμμές μεταφοράς της ΔΕΗ ισχύουν οι εγκύκλιοι 161/81, 
118/85 και 62/87. 

• Τα τετράγωνα εδράσεως των πύργων της ΓΜ έχουν προσκτηθεί από τον ΑΔΜΗΕ 
με αναγκαστική απαλλοτρίωση και δεν πρέπει να εμπίπτουν σε δρόμους ή 
άλλους χώρους διακίνησης οχημάτων και τροχοφόρων για λόγους ασφαλείας και 
καλής λειτουργίας της ΓΜ.   

• Πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη προσπέλαση όλο το 24ωρο προς τα 
τετράγωνα εδράσεως κατά τις εργασίες επιθεωρήσεων, επισκευών κ.α. 

• Απαγορεύεται η αναρρίχηση, η πρόσδεση και η στήριξη αντικειμένων στους 
πύργους της ΓΜ. 

• Τα οχήματα και μηχανήματα που κινούνται μέσα στους διαδρόμους της δουλείας 
διέλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε ύψος τα μέγιστα ύψη οικοδόμησης που 
καθορίζονται από τον ΑΔΜΗΕ. 

• Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και 
Λατομικών εργασιών (ΦΕΚ 931Β΄/1984) απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών σε 
απόσταση μικρότερη των 150 μ. από το αξονικό κατακόρυφο επίπεδο της Γ.Μ., 
καθώς και η εκτέλεση μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών σε απόσταση 
μικρότερη των 70 μ. από το κέντρο βάσεως των πύργων της Γ.Μ. 

• Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του ιδίου Κανονισμού, η θέση έδρασης 
των πύργων γεώτρησης πρέπει να απέχει το λιγότερο 25 μ. από την προβολή 
στο έδαφος των αγωγών της Γ.Μ. 
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• Εντός της ζώνης δουλείας της Γ.Μ. απαγορεύεται η ανέγερση και λειτουργία 
κτισμάτων ή εγκαταστάσεων που δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες για την 
ασφάλεια και λειτουργία της (π.χ. λατομεία, εργοστάσια που αναδίδουν 
βλαβερούς καπνούς ή αέρια κ.α.).  

• Η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων επιτρέπεται μόνο εφόσον οι 
αντλίες και οι διανομείς βρίσκονται εκτός του διαδρόμου δουλείας διέλευσης 
τυχόν υφιστάμενης Γ.Μ. τάσης μεγαλύτερης των 66.000 Volts, σύμφωνα με το 
Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119Α΄). Σύμφωνα με το Π.Δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218Α΄) 
απαγορεύεται η λειτουργία τους σε αποστάσεις μικρότερες των 50 μ. από τον 
άξονα της Γ.Μ.  

• Ισχύουν τα προβλεπόμενα στο αρθ. 79 του Π.Δ. 1073/81, στο Π.Δ. 305/96 και 
στο αρ. 7 § 2 του Ν.1396/1983, σύμφωνα με τα οποία: σε περίπτωση λειτουργίας 
εργοταξίου πλησίον Γ.Μ., πρέπει να ειδοποιηθεί εγκαίρως η αρμόδια υπηρεσία 
του ΑΔΜΗΕ, η οποία αφού εξετάσει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας από κοινού 
με τον εκτελών το έργο και τον επιβλέπων μηχανικό, δίνει έγγραφη έγκριση και 
λαμβάνονται τα σχετικά προστατευτικά μέτρα (π.χ. προστατευτικά σανιδώματα 
κ.α.).  

Π.2.4. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) 

Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) περιλαμβάνουν ζώνες με ιδιαίτερη 
οικολογική, αισθητική και πολιτιστική αξία, οι οποίες χρήζουν απόλυτης προστασίας. 
Πρόκειται για περιοχές που είτε υπάγονται σε ίδιο καθεστώς προστασίας είτε 
προστατεύονται από τη γενική κείμενη νομοθεσία. Στην περιοχή μελέτης ορίζονται: 
- Οι Περιοχές Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (Π.Ε.Π. – Φ.Π.). 
- Οι Περιοχές προστασίας Ρεμάτων και Παραρεμάτιων περιοχών (Π.Ε.Π. – Ρ.) 

Π.2.4.1. Περιοχές Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (Π.Ε.Π.-Φ.Π.) 

Οι ΠΕΠ-ΦΠ οριοθετούνται σε δύο εκτεταμένες και ενιαίες ζώνες, όπου δεσπόζουν 
οι κύριοι ορεινοί όγκοι με τις ψηλότερες κορυφές στην περιοχή μελέτης: το όρος Ασημί 
στα ανατολικά που διαχωρίζει τις Δ.Ε. Αχελώου και Ανατολικής Αργιθέας και το όρος 
Μιρμιτζάλα (κορυφή Μυρμηγκιά) σχετικά κεντρικά. Περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο 
εκτάσεις δασικού χαρακτήρα Στις δύο αυτές περιοχές προτείνονται και από την 
Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας ζώνες προστασίας και ανάδειξης 
γεωπεριβάλλοντος. Επίσης, στις ΠΕΠ-ΦΠ συμπεριλαμβάνονται και χορτολιβαδικές 
εκτάσεις που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για βόσκηση. 

 

Επιτρεπόμενες χρήσεις 
• Υποδομές και έργα με σκοπό τη δασική αναψυχή, την περιβαλλοντική 

ενημέρωση και εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα και παρατήρηση της 
φύσης, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου (π.χ. ήπιες και αναστρέψιμες 
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διαμορφώσεις του χώρου, μονοπάτια, ελαφρές εγκαταστάσεις, όπως ξύλινα 
ημιυπαίθρια κιόσκια, καθιστικά, παρατηρητήρια κ.λπ.). 

• Έργα και υποδομές δασικής παραγωγής (π.χ. για παραγωγή ξυλείας, ρητίνης και 
ξυλοκάρβουνων).  

• Έργα προστασίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων. 
• Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικών εγκαταστάσεων, κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων που απαιτούν πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις-ΠΠΔ 
(σύμφωνα με το Ν. 4056/2012) και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων (π.χ. 
αποθήκες, θερμοκήπια, κτίρια σταβλισμού ζώων, αντλητικές εγκαταστάσεις, 
υδατοδεξαμενές). 

• Συνοδά κτίρια προσωρινής διαμονής σε δημόσιες υπό νόμιμη παραχώρηση ή 
ιδιωτικές εκτάσεις εκμεταλλευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους, οι οποίες είναι 
καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ) (αρ. 23, παρ.13 Ν.4178/2013). 
Επίσης, επιτρέπονται επεμβάσεις και εγκαταστάσεις σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα δασική νομοθεσία καθώς και παραχωρήσεις σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. αρ. 61 του Ν.998/1979 - ΦΕΚ 289Α΄, αρ. 13 του 
Ν.1734/1987 - ΦΕΚ 189Α΄). 

Επιτρεπόμενοι όροι και περιορισμοί δόμησης 
Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων ορίζονται 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα δασική νομοθεσία (Ν. 998/1979 - ΦΕΚ 
289Α΄/1979, Ν.3208/2003 - ΦΕΚ 303Α΄/2003 και Ν. 4280/2014 ΦΕΚ 159Α΄/2014), την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, τις διατάξεις του Ν. 
3937/2011 (ΦΕΚ 60Α΄/2011) και τις γενικές διατάξεις της παρούσας.  

Εντός των ΠΕΠ-ΦΠ επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία Π.Ο.Α.Π.Δ. (αρ.10 του 
Ν.2742/1999) για τη χωροθέτηση οργανωμένων χώρων κτηνοτροφικής 
δραστηριότητας (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Κτηνοτροφικών Δραστηριοτήτων 
–ΠΟΑΚΔ) καθώς και κτηνοτροφικών πάρκων για εντατικής μορφής κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικών ζωνών για εκτατικής μορφής κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το αρ. 43, § 9 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α΄). 

Τέλος, εντός των Περιοχών Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος έχουν 
απεικονισθεί και οι καταρχήν ακατάλληλες περιοχές για δόμηση, όπως αυτές 
καθορίστηκαν από την Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και 
περιγράφηκαν αναλυτικά στην παρ. Π.2.3.1.  

Π.2.4.2. Περιοχές Προστασίας Ρεμάτων και Παραρεμάτιων περιοχών  (Π.Ε.Π. – Ρ.) 

Η Δ.Ε. Αχελώου είναι μια περιοχή με πλούσιο υδατικό απόθεμα, που συνίσταται 
σε ένα ευρύ δίκτυο χειμάρρων, ρεμάτων και παραποτάμων του Αχελώου, που 
αποτελεί σημαντικό υδατικό στοιχείο για την ευρύτερη περιοχή. Το εκτεταμένο 
υδρογραφικό δίκτυο προικίζει με φυσική ομορφιά την περιοχή και έχει ποικίλες 
φυσικές λειτουργίες όπως ο εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων, η ρύθμιση της 
περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του άνθρακα και η απάλυνση των 
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πλημμυρικών φαινομένων και των θερμοκρασιακών μεταβολών. Προκαλεί πολλαπλές 
ωφέλειες για την τοπική κοινωνία, όπως η αποθήκευση αρδευτικού νερού και η 
βελτίωση του μικροκλίματος, ενώ προσφέρει πλείστες ευκαιρίες για παθητική 
(παρατήρηση ζώων και φυτών, απόλαυση τοπίου) και ενεργητική αναψυχή 
(πεζοπορία, ερασιτεχνικό ψάρεμα). Τα παρόχθια δασικά και άλλα οικοσυστήματα 
αποτελούν σημαντική κατηγορία φυσικών οικοσυστημάτων καθώς στηρίζουν πλούσια 
βιοποικιλότητα, χαρίζουν υψηλή αισθητική και προσφέρονται για αμέτρητες δράσεις 
αναψυχής.  

Με στόχο την προστασία των επιφανειακών υδάτινων αποδεκτών (ποταμών, 
ρεμάτων, χειμάρρων), της ποιότητας των υδάτων και των παρόχθιων 
οικοσυστημάτων ορίζονται ειδικές ζώνες προστασίας που ακολουθούν τις κοίτες των 
ποταμών/ρεμάτων και αναπτύσσονται εκατέρωθεν αυτών. Σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία (αρ. 9 Ν.4258/2014, ΦΕΚ 94Α΄) η δόμηση πρέπει να απέχει απόσταση 20 
μ. από κάθε μία των γραμμών πλημμύρας. Μετά από έγκριση των μελετών 
οριοθέτησης ή/και διευθέτησης των ρεμάτων η παραπάνω απόσταση επιτρέπεται να 
μειωθεί, χωρίς όμως να είναι μικρότερη των 10 μ. Εντός των ζωνών προστασίας 
ελάχιστου πλάτους 20 μ. εκατέρωθεν των γραμμών πλημμύρας θα ισχύουν τα εξής: 

• Μέσα στην έκταση που περικλείεται από τις οριογραμμές απαγορεύεται κάθε 
μορφής δόμηση με εξαίρεση τα αναγκαία τεχνικά έργα που τυχόν καθοριστούν σε 
περίπτωση οριοθέτησης των ρεμάτων. 

• Μέσα στη ζώνη προστασίας πλάτους 20 μ. εκατέρωθεν των γραμμών πλημμύρας 
απαγορεύεται η δόμηση. Επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση τα εξής: 
- Οι μη μόνιμες κατασκευές με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, με σκοπό τη 

δασική αναψυχή, την περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση και την 
επιστημονική έρευνα και παρατήρηση της φύσης, χωρίς αλλοίωση του 
ανάγλυφου (π.χ. ήπιες και αναστρέψιμες διαμορφώσεις του χώρου, μονοπάτια, 
ελαφρές εγκαταστάσεις όπως ξύλινα ημιυπαίθρια κιόσκια, παρατηρητήρια κ.λπ.). 

- Υποδομές και έργα με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία. 
- Υποδομές και έργα με σκοπό την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση του υφιστάμενου 

οδικού δικτύου.  
- Η υδρομάστευση νέων πηγών για υδρευτικούς και αρδευτικούς σκοπούς 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης ΛΑΠ, 
με προϋπόθεση τη λήψη μέτρων για την προστασία και διατήρηση της 
υφιστάμενης βιοποικιλότητας.   

- Εργασίες απομάκρυνσης απορριμμάτων και άχρηστων αντικειμένων, εργασίες  
καθαρισμού/αποκατάστασης και εργασίες προστασίας της παρόχθιας βλάστησης.  

• Απαγορεύονται η αμμοληψία, η επιχωμάτωση, η βόσκηση, η απόθεση 
απορριμμάτων, αποβλήτων και αδρανών υλικών, η αποστράγγιση και η 
αποξήρανση.  

• Στις περιοχές των ζωνών προστασίας που θα απομείνουν σε περίπτωση έγκρισης 
μελέτης οριοθέτησης και μείωσης της ελάχιστης απόστασης δόμησης θα ισχύουν οι 
επιτρεπόμενες χρήσεις και όροι της άμεσα γειτνιάζουσας σε αυτές περιοχής (ΠΕΠ 
ή ΠΕΠΔ). 
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Παράλληλα, για την ολοκληρωμένη προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος της 
περιοχής μελέτης προτείνονται: 
• Η ενεργοποίηση του προγράμματος βασικών και συμπληρωματικών μέτρων του 

οικείου Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ . 
Η εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού αντιπλημμυρικής προστασίας, από τον 

οποίο θα προκύψει η ανάγκη οριοθέτησης και διευθέτησης σε ρέματα, καθώς και η 
κατασκευή των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων. 

Π.2.5. Γενικές και Μεταβατικές διατάξεις 

Προτείνονται οι ακόλουθες γενικές και μεταβατικές διατάξεις: 
• Διατάξεις που απαγορεύουν ή ορίζουν μεγαλύτερα όρια αρτιότητας και 

κατάτμησης γηπέδων κατισχύουν των οριζόμενων της παρούσας. 
• Σε περίπτωση γηπέδου που εμπίπτει σε περισσότερες της μίας περιοχές, η 

δόμηση διέπεται από τους εξής όρους: (α) η αρτιότητα υπολογίζεται στο τμήμα 
του γηπέδου στο οποίο επιτρέπεται η χρήση και πρόκειται να οικοδομηθεί (β) τα 
κτίρια κατασκευάζονται στην περιοχή όπου εμπίπτει το μεγαλύτερο τμήμα του 
γηπέδου και σύμφωνα με τη χρήση και τις λοιπές διατάξεις που επιτρέπονται 
στην εν λόγω περιοχή. 

• Ο καθορισμός και η τροποποίηση ορίων αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και 
των ζωνών προστασίας τους, δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων και 
των ζωνών προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος ρυθμίζεται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες κείμενες διατάξεις, οι οποίες κατισχύουν των διατάξεων της παρούσας 
με την προϋπόθεση ότι οι προβλεπόμενοι όροι και περιορισμοί είναι 
αυστηρότεροι. Εφόσον κηρυχθεί ή εντοπιστεί νέος αρχαιολογικός χώρος ή 
μνημείο, αυτός εντάσσεται στην περιοχή ΠΕΠ-ΑΧ. 

• Οι ισχύουσες μέχρι σήμερα απαγορεύσεις και τα ισχύοντα όρια κατάτμησης και 
αρτιότητας που είναι μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα στην παρούσα μελέτη 
εξακολουθούν να ισχύουν.  

• Οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, 
ύδρευσης, αποχέτευσης, συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων και 
στερεών αποβλήτων, οι εγκαταστάσεις έρευνας, οι μετεωρολογικοί, γεωδαιτικοί 
και λοιποί σταθμοί, οι εγκαταστάσεις λήψης ερευνητικών δεδομένων και τα 
κοιμητήρια είναι εφικτό να χωροθετούνται σε όλες τις περιοχές σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, εφόσον δεν απαγορεύονται από τη λοιπή 
νομοθεσία και αφού τηρηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής και 
λοιπής αδειοδότησης.  

• Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ είναι εφικτό να χωροθετούνται 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, εφόσον δεν 
απαγορεύονται από τη λοιπή νομοθεσία και αφού τηρηθούν οι απαιτούμενες 
διαδικασίες περιβαλλοντικής και λοιπής αδειοδότησης. Επισημαίνεται ότι οι 
μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ δεν μπορούν να εισάγουν περιοριστικές ρυθμίσεις για την 
ανάπτυξη έργων ΑΠΕ πέραν των όσων προβλέπονται στο ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ.  
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• Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων 
ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας καθορίζονται κατά περίπτωση 
σύμφωνα με το Ν.4056/2012 (ΦΕΚ 52Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει.  

• Εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την εθνική άμυνα διέπονται από το δικό τους 
νομικό καθεστώς. Επίσης, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις της παρούσας έργα και 
επεμβάσεις εξαιτίας φυσικών καταστροφών (π.χ. θεομηνιών, σεισμών, 
πλημμυρών). 

• Ο καθορισμός χώρων ανέγερσης κτιρίων κοινής ωφέλειας καθώς και οι όροι και 
περιορισμοί δόμησης αυτών εγκρίνονται, εφόσον επιτρέπονται στην αντίστοιχη 
ζώνη εκτός ορίου και οικισμών (ΠΕΠ-ΠΕΠΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του Ν.1337/1983, όπως εκάστοτε ισχύει. 

• Πριν από κάθε ανάπτυξη δόμησης στις ΠΕΠ/ΠΕΠΔ προηγείται υποχρεωτικά 
γεωλογική διερεύνηση σύμφωνα και με τα συμπεράσματα και προτάσεις της 
Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας που συνοδεύει την 
παρούσα. 

• Νόμιμα υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις κατά την ημέρα δημοσίευσης της 
απόφασης έγκρισης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., των οποίων η χρήση δεν είναι συμβατή με 
τις προβλεπόμενες από το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. χρήσεις, διατηρούνται. Επιτρέπεται ο 
εκσυγχρονισμός, οι επισκευές και η επέκταση των εγκαταστάσεών τους και η 
ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους, εντός των ορίων των γηπέδων τους, 
όπως αυτά υφίστανται κατά την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης του 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.   

Π.2.6. Βασικά δίκτυα τεχνικής υποδομής  

Π.2.6.1. Μεταφορικό δίκτυο 

Η πρόσβαση προσώπων και αγαθών στην περιοχή μελέτης στηρίζεται 
αποκλειστικά στις οδικές μεταφορές. Επομένως, μείζονος σημασίας δράση είναι η 
αναβάθμιση του οδικού δικτύου με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την 
εξασφάλιση συνεχούς και ασφαλούς σύνδεσης όλων των οικισμών με τα κέντρα 
ανώτερου επιπέδου, από τα οποία εξαρτώνται. Απαιτείται η ασφαλτόστρωση των 
κύριων οδικών αξόνων και κατά προτεραιότητα των αξόνων Βραγκιανά-όρια με Π.Ε. 
Ευρυτανίας και Βραγκιανά-Κελλάρια-Γέφυρα Καταφυλλίου. Επιπλέον, αναγκαία είναι 
η βελτίωση κατά τόπους των γεωμετρικών χαρακτηριστικών (π.χ. διαπλάτυνση, 
βελτίωση κλίσης) των οδών σύνδεσης όλων των οικισμών, καθώς και των συνθηκών 
ασφάλειας (αντιμετώπιση καταπτώσεων-κατολισθήσεων) και παροχέτευση όμβριων 
νερών από μισγάγγειες. Τέλος, απαιτείται η συνεχής συντήρηση του βασικού 
εξωαστικού οδικού δικτύου και η επιδιόρθωση των φθορών του οδοστρώματος. 
Προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το βασικό υπεραστικό 
δίκτυο διασχίζει τους οικισμούς, ώστε να εξυπηρετούνται ικανοποιητικά όλες οι κύριες 
λειτουργίες των οδών (πρόσβαση, σύνδεση), σε συνδυασμό με την παραμονή 
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(παρόδια στάθμευση) και παράλληλα να μη δημιουργούνται οχλήσεις και κίνδυνοι 
στην πολεοδομική λειτουργία των οικισμών. 

Τέλος, σημειώνεται η αξία διατήρησης και αναβάθμισης της περαταριάς (εναέριο 
πέρασμα πάνω από τον Αχελώο) στον οικισμό της Πράβας, για λόγους τόσο 
επικοινωνίας με τους οικισμούς από την άλλη μεριά του ποταμού, όσο και για 
τουριστικούς λόγους, αφού μπορεί να αποτελέσει στοιχείο έλξης επισκεπτών. 

Ακολουθεί η λειτουργική ιεράρχηση του βασικού οδικού δικτύου της Δ.Ε. 
Αχελώου βάσει των πολεοδομικών σταθερότυπων (ΦΕΚ 285Δ΄/2004) και των 
Οδηγιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τη Λειτουργική Κατάταξη του Οδικού Δικτύου19 (βλ. 
Πίνακα 2.6.1.1).  

 

Οδός Βαθμίδα Λειτουργικής 
Σύνδεσης 

Κριτήρια Κατάταξης 

H Δευτερεύουσα Επαρχιακή Οδός με αρ. 
27 «Γέφυρα Κοράκου – Αργύρι προς 
Ραυτόπουλο» (στο τμήμα εντός της Δ.Ε. 
Αχελώου) 

Κύρια Συλλεκτήρια (ΙΙΙ) 

Σύνδεση κέντρου κατωτέρας 
βαθμίδας (Βραγκιανά) με οδό 
λειτουργικής βαθμίδας σύνδεσης Ι ή 
μεγαλύτερης. 

Η οδός Βραγκιανά-Κελλάρια-Γέφυρα 
Καταφυλλίου (όρια με Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας) 

Δευτερεύουσα Συλλεκτήρια 
(ΙV) 

Σύνδεση οικισμών που δεν έχουν 
χαρακτήρα κέντρου. / Σύνδεση 
οικισμών που δεν αποτελούν κέντρα 
με οδούς  λειτουργικής βαθμίδας 
σύνδεσης ΙΙΙ ή μεγαλύτερης.  

Η Δευτερεύουσα Επαρχιακή Οδός με αρ. 
9 «Καρδίτσα – αυχήν Βουτσικάκι – Γεφ. 
Κοράκου προς Άρτα, από θέσεως 
Σταυρός επαρχ. οδού 2 και δια 
Μεσενικόλα, Μορφοβουνίου, Κρυονερίου, 
Μπεζούλας, Φυλακτής, περιφέρειας 
Πετρίλου, Λεοντίτου και Στεφανιάδος» 
(στο τμήμα εντός της Δ.Ε. Αχελώου) 

Δευτερεύουσα Συλλεκτήρια 
(ΙV) 

Σύνδεση οικισμών που δεν έχουν 
χαρακτήρα κέντρου 

Πίνακας 2.6.1.1: Λειτουργική κατάταξη του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Αχελώου. 

Π.2.6.2. Δίκτυο υπεραστικών συγκοινωνιών 

Με σκοπό την βελτίωση της εξυπηρέτησης από το δίκτυο υπεραστικών 
λεωφορείων Καρδίτσας (ΚΤΕΛ) πρέπει να εξεταστούν μέτρα όπως η αύξηση της 
συχνότητας των δρομολογίων και η κάλυψη όλων των οικιστικών υποδοχέων, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους και με πύκνωση κατά τις περιόδους προσέλευσης του 
εποχικού πληθυσμού και των επισκεπτών. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, λόγω της 
οικονομικής βιωσιμότητας της πρότασης, τότε προτείνεται η εξέταση από την 
Περιφέρεια δυνατότητας ανάπτυξης ενός κοινωφελούς δικτύου «car-sharing», το 
οποίο αρχικά θα επιδοτείται από Ευρωπαϊκά κονδύλια και στη συνέχεια, είναι εφικτό 
να διατηρηθεί οικονομικά με άλλους τρόπους, έτσι ώστε να είναι εφικτή η οδική 
επικοινωνία των κατοίκων των οικισμών με το Μουζάκι και την Καρδίτσα και τους 12 
μήνες του χρόνου και κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. Η άρση της απομόνωσης 
της περιοχής αποτελεί βασική προϋπόθεσή για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Τέλος, 

                                                
19 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Έ. / Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας, «Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων,  
Τεύχος 1: Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ)», Αθήνα, 2001. 
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υπογραμμίζεται ότι ο Αχελώος έχει δυνατότητες επικοινωνίας και με την Π.Ε. Άρτας 
και με την Π.Ε. Ευρυτανίας και με την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.  

Π.2.6.3. Δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης – άρδευσης – διαχείρισης υγρών και 
στερεών αποβλήτων   

Οι οικισμοί της περιοχής μελέτης υδροδοτούνται από φυσικές πηγές που 
βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή τους σε μεγαλύτερα, συνήθως, υψόμετρα και 
τροφοδοτούν κεντρικούς αγωγούς μεταφοράς του νερού. Όσα δίκτυα είναι υπέργεια 
(π.χ. σε Αργύρι και Ρόγκια), προτείνεται να υπογειοποιηθούν, ώστε να αντιμετωπιστεί 
το πρόβλημα του παγετού κατά τους χειμερινούς μήνες. Επίσης, χρειάζεται να 
εκπονηθεί ένα σχέδιο δράσης και ελέγχου του πόσιμου νερού, το οποίο θα 
περιλαμβάνει τον έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων της υδρομάστευσης 
πηγών, αλλά και λειτουργίας γεωτρήσεων, καθώς και έλεγχο και καθαρισμό των 
υφιστάμενων δεξαμενών, με ενδεχόμενη συμπλήρωσή τους με νέες, όπου απαιτείται.  
Εφόσον το πληθυσμιακό σενάριο του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. επιβεβαιωθεί στο μέλλον και για 
όσους οικισμούς εμφανιστούν δείγματα αύξησης του μόνιμου είτε του εποχικού 
πληθυσμού, θα χρειαστεί η μελέτη νέων έργων ύδρευσης, συμπληρωματικών ως 
προς τα υφιστάμενα. Τέλος, η καταγραφή των υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων σε 
περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών αποτελεί επιθυμητή λύση για την 
αποτελεσματική διαχείρισή τους στο μέλλον. 

Όσον αφορά στην αποχέτευση, οι οικισμοί της Δ.Ε. Αχελώου εξυπηρετούνται από 
σηπτικούς και απορροφητικούς βόθρους, καθώς κανένας δεν διαθέτει αποχετευτικό 
δίκτυο ακαθάρτων. Επίσης, δεν διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης όμβριων νερών. 
Λαμβάνοντας υπόψη το προτεινόμενο προγραμματικό μέγεθος, η διαχείριση των 
υγρών αποβλήτων των οικισμών δεν χρήζει περαιτέρω αντιμετώπισης, καθώς τα 
ρυπαντικά φορτία των οικιακών αποβλήτων θα είναι τόσο μικρά που δεν θα 
επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον, γιατί δεν αναμένεται να ξεπερνούν τη δυνατότητα 
αυτοκαθαρισμού των υδάτινων αποδεκτών (ρεμάτων και ποταμών). Θα μπορούσε, 
βέβαια, δεδομένου του μικρού εξυπηρετούμενου πληθυσμού και της διακύμανσής του 
και της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας, να εξυπηρετήσει η κατασκευή και λειτουργία 
εναλλακτικών συστημάτων επεξεργασίας αστικών λυμάτων μικρής κλίμακας, είτε 
ξεχωριστά είτε ανά ομάδες οικισμών. Ο αριθμός, η θέση και το είδος αυτών των 
εναλλακτικών συστημάτων αποτελεί αντικείμενο εξειδικευμένων μελετών. Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο ποταμός Αχελώος αποτελεί 
θεσμοθετημένο ευαίσθητο αποδέκτη για τη διάθεση αστικών λυμάτων (ΚΥΑ 
19661/1982/1999, ΦΕΚ 1811Β΄/1999). 

Η ΠΑΔΥΘ Α.Ε. (Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε.)  ιδρύθηκε 
το 1996 (ΦΕΚ 892/27-2-1996) ως διαδημοτική επιχείρηση των πρώην Νομών, νυν 
Π.Ε. Τρικάλων και Καρδίτσας με αντικείμενο, εκτός των άλλων, τη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων. Η περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας εξυπηρετείται από το 
Χ.Υ.Τ.Α. που λειτουργεί στη Δ.Ε. Παλαιοκάστρου της Π.Ε. Τρικάλων, στη θέση 
«Ημερόκλημα Παλαιοσαμαρίνας», από το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 
(ΚΔΑΥ) στο Δήμο Καρδίτσας και από πέντε Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 



Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αχελώου – Β2΄ Στάδιο 

 

 58

(ΣΜΑ). Η περιοχή μελέτης εξυπηρετείται από το ΣΜΑ Πύλης στην Πύλη της Π.Ε. 
Τρικάλων, ο οποίος εξυπηρετεί, επίσης, το Δήμο Μουζακίου και τις Δ.Ε. Αργιθέας και 
Αχελώου. Η αποκομιδή αποτελεί πρόβλημα κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω των 
δύσκολων κλιματικών συνθηκών και με δεδομένο το οδικό δίκτυο, ενώ αποτελεί και 
μία διαδικασία ιδιαίτερα δαπανηρή για το Δήμο, αφού διανύονται μεγάλες αποστάσεις 
για να συλλεχθούν μικρές ποσότητες απορριμμάτων. Εξάλλου, οι μόνιμοι κάτοικοι των 
οικισμών συχνά το χειμώνα καταναλώνουν ό,τι παράγουν και συνεπώς, τα οργανικά 
τους απορρίμματα συχνά καταλήγουν στα οικόσιτα ζώα τους, ενώ τα είδη 
συσκευασίας και ανακύκλωσης είναι ελάχιστα. Θα μπορούσε να εκπονηθεί μελέτη για 
το Δήμο με σκοπό τη διαχείριση των απορριμμάτων του με αποκεντρωμένες 
μεθόδους π.χ. κομποστοποίησης, έτσι ώστε να υπάρχει ελαχιστοποίηση 
δρομολογίων των απορριμματοφόρων και εξοικονόμηση πόρων.  

Αναφορικά με τις ανάγκες της άρδευσης, προτείνεται η βελτίωση της οργάνωσης 
(πηγές, δεξαμενές, δίκτυα) και η επέκτασή του σύμφωνα με τις ανάγκες, με στόχο την 
ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων υδατικών πόρων και την εξασφάλιση 
ικανοποιητικής ποσότητας και ελεγχόμενης ποιότητας. Τέλος, προτείνεται η εξέταση 
της σκοπιμότητας και δυνατότητας δημιουργίας μικρών ταμιευτήρων επιφανειακών 
υδάτων κατόπιν εκπόνησης ειδικών μελετών, με σκοπό όχι μόνο την άρδευση αλλά 
και την επίτευξη πολλαπλών λειτουργιών (π.χ. ύδρευση ζωικού κεφαλαίου, τόπος 
αναψυχής). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν θα χρησιμοποιείται το υδρευτικό νερό που 
συλλέγεται από τις πηγές στις δεξαμενές, και συνεπώς, δεν θα ασκούνται πιέσεις, 
ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τους οποίους αυξάνονται και οι ανάγκες 
άρδευσης και ο εποχικός πληθυσμός.   

Π.2.6.4. Δίκτυο ενέργειας– τηλεπικοινωνιών  

Τα υφιστάμενα δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών καλύπτουν εν δυνάμει 
ολόκληρη την περιοχή μελέτης και ικανοποιούν τις σχετικές ανάγκες. Ωστόσο, θα 
πρέπει να διερευνηθεί αν απαιτείται αναβάθμιση ή/ και επέκταση των εν λόγω 
δικτύων, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος 
(μόνιμοι και εποχικοί κάτοικοι). Και βέβαια, είναι ανάγκη να διασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου ενέργειας κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Π.2.6.5. Δίκτυο προστασίας και ασφάλειας 

Οι βασικές προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας του πληθυσμού και των 
δραστηριοτήτων του ενσωματώθηκαν στη χωρική οργάνωση του εξωαστικού χώρου 
και στις προτεινόμενες τεχνικές υποδομές.  

Είναι απαραίτητη η δημιουργία δικτύου πυροπροστασίας και εκτός των οικισμών 
που θα εστιάζει στις ΠΕΠΔ και ΠΕΠ (π.χ. χωροθέτηση σε κατάλληλες θέσεις, 
υδροστομίων και υδατοδεξαμενών, συγκρότηση εθελοντικής ομάδας) σύμφωνα με τις 
υπάρχουσες και προτεινόμενες χρήσεις και δίκτυα κρουνών πυρόσβεσης και 
υδατοδεξαμενών και στο πλαίσιο του ενιαίου Δήμου Αργιθέας. Θα πρέπει, ακόμη, να 
γίνουν έργα συντήρησης και βελτίωσης της σήμανσής τους, διότι λόγω της πυκνής 



Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αχελώου – Β2΄ Στάδιο 

 

 59

βλάστησης δεν είναι εύκολα ορατά. Η περιοχή μελέτης θα συνεχίσει να εξυπηρετείται 
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μουζακίου. Τέλος, πρέπει να καταρτιστεί 
ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. 

Κατά τη φάση της πολεοδόμησης των οικιστικών και παραγωγικών υποδοχέων, 
οπότε και θα εκπονηθεί παράλληλα, βάσει προδιαγραφών, μελέτη γεωλογικής 
καταλληλότητας σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, θα προταθούν ειδικότερα μέτρα και θα 
οριστούν τυχόν προϋποθέσεις ανοικοδόμησης κτιρίων και κατασκευής τεχνικών 
έργων, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας 
που συνοδεύει το παρόν Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.  
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Π.3  ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ  

Π.3.1. Γενικά 

Κατά την επιμέρους αντιμετώπιση των οικιστικών υποδοχέων, η παρούσα μελέτη 
κρίνει απαραίτητη την οριοθέτηση των οικισμών, ώστε να μπορέσει να επακολουθήσει 
η πολεοδομική οργάνωση αυτών και η εκτίμηση των αναγκών τους σε κοινωνικές 
υποδομές. Αξιόλογη οικιστική ανάπτυξη και οικοδομική δραστηριότητα δεν 
παρουσιάζεται ούτε εντός των πυρήνων των οικισμών ούτε στην ευρύτερη περιοχή 
τους. Ωστόσο, στόχος της μελέτης είναι η αξιοποίηση και η αναβάθμιση του 
υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και η βελτίωση της αισθητικής των οικισμών.  

Μετά την πρόταση οριοθέτησης των οικισμών, μέσα επίτευξης του στόχου 
αναβάθμισης των οικιστικών υποδοχέων αποτελούν ο καθορισμός των χρήσεων γης, 
η χωροθέτηση των απαραίτητων κοινωφελών εγκαταστάσεων, η ρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου δόμησης, η πρόταση εφαρμογής αποτελεσματικών πολεοδομικών 
επεμβάσεων και μηχανισμών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, και ο εξοπλισμός τους με 
τις κατάλληλες τεχνικές υποδομές. Για την πρόβλεψη του κατάλληλου κοινωνικού 
εξοπλισμού στους οικισμούς της περιοχής μελέτης, λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες των περιοχών και τα θέματα προσβασιμότητας, ώστε να επιτευχθούν οι 
λιγότερες δυνατές μετακινήσεις και οι λιγότερες δυνατές μεταβολές. Επιπλέον, 
προτείνονται και οι κατάλληλες υποδομές ασφάλειας και προστασίας.20 Οι χώροι που 
προορίζονται για τις κοινωνικές υποδομές θα τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα στις 
διαθέσιμες δημοτικές ιδιοκτησίες, ενώ θα αναγκαίες εκτάσεις θα προκύψουν και από 
τις εισφορές σε γη των ιδιοκτησιών κατά την πολεοδόμηση των Π.Ε. Για αυτόν το 
λόγο, οι οικισμοί στους οποίους προτείνεται να χωροθετηθεί νέος κοινωνικός 
εξοπλισμός, ανήκουν σε υψηλότερη προτεραιότητα ως προς την εφαρμογή 
ρυμοτομικού σχεδίου. 

Οι χρήσεις που θα επιτρέπονται στις πολεοδομικές ενότητες καθορίζονται από τις 
διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ 142Α΄) «Χωροταξική και 
πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη». Για όλους τους οικισμούς της 
περιοχής μελέτης οι οποίοι προτείνεται να οριοθετηθούν με Απόφαση Περιφερειάρχη 
(βλ. παρ. Π.3.2) θα επιτρέπονται οι εξής χρήσεις: 
- Οι χρήσεις της κατηγορίας «Οικισμοί (ΟΙ)», με περιεχόμενο όπως καθορίζεται στο 

άρθρο 30 του Ν.4269/2014 και με την προσθήκη του άρθρου 62 του Ν.4277/2014 
(ΦΕΚ 156Α΄/1-8-2014).   

- Οι χρήσεις της κατηγορίας «Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας (ΚΩ)», με 
περιεχόμενο όπως καθορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4269/2014. Αναφορικά με τη 
χρήση «Εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας» της κατηγορίας, 
προτείνεται μία ευρεία σειρά χρήσεων που θα καλύπτει μακροπρόθεσμα όλες τις 
ανάγκες των οικισμών σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, 

                                                
20 Βλέπε κεφάλαιο Π.3.4.5. «Ασφάλεια – Προστασία».  
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συγκεκριμένα: δεξαμενές νερού και λιμνοδεξαμενές, εγκαταστάσεις ανακύκλωσης 
συσκευασιών και υλικών, χώροι επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, χώροι 
επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων, εγκαταστάσεις 
μεταφοράς – διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, 
διαχείρισης αποβλήτων, απορριμμάτων και συναφείς εγκαταστάσεις, 
εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
απορριμμάτων και υπολειμμάτων αυτών.  

- Οι χρήσεις της κατηγορίας «Ελεύθεροι χώροι – Αστικό πράσινο», με περιεχόμενο 
όπως καθορίζεται στο άρθρο 21 του Ν.4269/2014. 
Αναφορικά με τα κοιμητήρια, υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με τις σχετικές 

προδιαγραφές θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 250 μ. από τα νέα 
όρια των οικισμών. Στις περιπτώσεις προϋφιστάμενων κοιμητηρίων εντός των 
προτεινόμενων ορίων ή σε απόσταση μικρότερη των 250 μ., επειδή η μεταφορά τους 
σε άλλες κατάλληλες θέσεις είναι δαπανηρή και οικονομικά ασύμφορη για μικρούς σε 
πληθυσμό οικισμούς και ενδέχεται να προκαλέσει αρνητικές κοινωνικές συνέπειες, 
προτείνεται να εκπονηθούν σχετικές ειδικές γεωλογικές μελέτες μείωσης της 
απόστασής τους, έτσι ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν, αλλά και να είναι εφικτός ο 
πολεοδομικός σχεδιασμός των οικισμών. Κατά την οριοθέτηση των οικισμών και την 
μελλοντική πολεοδόμηση τους τα υφιστάμενα κοιμητήρια θα εξαιρεθούν της 
πολεοδόμησης (όπως συμβαίνει με τις δασικές περιοχές και τα ρέματα) και θα 
προβλεφθούν τα όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα κείμενη νομοθεσία.   

Ακολουθεί η πρόταση της πολεοδομικής οργάνωσης, ανά Πολεοδομική Ενότητα. 
Σε όλες τις Π.Ε. εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες από τις προδιαγραφές και τα 
σταθερότυπα κοινωνικές και τεχνικές υποδομές21 (πίνακες Π.3.2.1 έως Π.3.2.20). Σε 
αυτό το σημείο αναφέρονται τα κριτήρια χωροθέτησης των κοινωφελών χώρων στις 
προτεινόμενες πολεοδομικές ενότητες, τα οποία σχετίζονται με: 
• Τους υφιστάμενους κοινωφελείς χώρους σε κάθε οικισμό ή ενότητα και τη 

δυνατότητα εξυπηρέτησης του μελλοντικού πληθυσμού στόχου από αυτούς, έτσι 
ώστε να αξιοποιηθούν, καταρχήν, τα υφιστάμενα κτίρια της Δημοτικής Ενότητας 
που φιλοξενούν κοινωφελείς χρήσεις. 

• Τον υπολογισμό των ελάχιστων, βάσει προδιαγραφών, απαραίτητων εμβαδών 
των διαφόρων κοινωφελών χρήσεων ανά Πολεοδομική Ενότητα, όπως 
παρουσιάζονται παρακάτω στους σχετικούς πίνακες (Πίνακες Π.3.2.1 – Π.3.2.19) 
και προκύπτουν από τον πληθυσμό στόχου κάθε πολεοδομικής ενότητας, σε 
συνδυασμό με τα ισχύοντα πολεοδομικά σταθερότυπα. 

• Τη μελλοντική πληθυσμιακή εξέλιξη της Δημοτικής Ενότητας ανά Πολεοδομική 
Ενότητα, από την οποία προκύπτουν οι απαραίτητοι κοινωφελείς χώροι.  
Τέλος, σύμφωνα με τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (Β1΄Στάδιο) που 

εκπονείται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης ΣΧΟΟΑΠ, καθορίζονται ζώνες 
γεωλογικής καταλληλότητας εντός των προτεινόμενων ορίων των οικισμών, με στόχο  
τη διασφάλιση του δομημένου περιβάλλοντος από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους 

                                                
21 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 10788 /2004 (ΦΕΚ 285Δ΄/2004) και Απόφαση Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων 81839.ΣΤ1/2006 (ΦΕΚ 1150Β΄/25-8-2006).  
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προερχόμενους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Οι ζώνες γεωλογικής καταλληλότητας για οικιστική ανάπτυξη και 
άλλες συναφείς με δόμηση χρήσεις αφορούν σε περιοχές κατάλληλες για δόμηση (Κi 
= 1, 2,..), κατάλληλες υπό προϋποθέσεις για δόμηση (ΚΠi = 1, 2,..) και ακατάλληλες 
για δόμηση (ΑΚi = 1, 2,..). Οι κατηγορίες γεωλογικής ακαταλληλότητας αφορούν σε: 
περιοχές στα όρια χειμάρρων και ρεμάτων της περιοχής που δομούνται από 
σύγχρονες αποθέσεις κοίτης και προσχώσεις, περιοχές εκδήλωσης σημαντικών 
κατολισθητικών φαινομένων, περιοχές με μορφολογικές κλίσεις ανάγλυφου άνω του 
50%, την ευρύτερη περιοχή του συνοικισμού Φλωρέσια Βραγκιανών, ζώνες εύρους 
50 μ. εκατέρωθεν του ίχνους των ρηγμάτων, ζώνες πλάτους 10 μ. εκατέρωθεν των 
γραμμών πλημμύρας των μη διευθετημένων ρεμάτων, περιοχές ακτίνας 250 μ. γύρω 
από τα υφιστάμενα κοιμητήρια και περιοχές ακτίνας 30 μ. πέριξ των υδροληπτικών 
έργων που χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών. Η 
μελέτη σημειώνει ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί η άρση της ακαταλληλότητας, 
εφόσον αυτό είναι δυνατόν, θα πρέπει να προηγηθούν οι απαραίτητες γεωλογικές 
μελέτες σε επίγεια τοπογραφικά υπόβαθρα κλίμακας μεγαλύτερης της 1:5.000, καθώς 
και λοιπές μελέτες (π.χ. γεωφυσικές, γεωτεχνικές) και να ληφθούν κατάλληλα 
μέτρα/ενέργειες.  

Επισημαίνεται ότι η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας δεν έχει εγκριθεί μέχρι 
την παράδοση του παρόντος Β2΄ Σταδίου της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ. Σε μελλοντικό χρόνο, 
και μετά τον έλεγχο και την έγκριση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας από τη 
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Θεσσαλίας οι χάρτες Πολεοδομικής Οργάνωσης των οικισμών της Δ.Ε. 
Αχελώου, κλίμακας 1:5.000, θα ενημερωθούν με την απεικόνιση των γεωλογικά 
ακατάλληλων περιοχών. 

Π.3.2. Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης ανά Πολεοδομική Ενότητα.  

Οι οικισμοί της Δ.Ε. Αχελώου δε διαθέτουν θεσμοθετημένα όρια. Στο σύνολο τους 
είναι χαρακτηρισμένοι ως στάσιμοι οικισμοί (ΦΕΚ 424Δ΄/1983), ενώ οι 5 από τους 20 
είναι και προϋφιστάμενοι του 1923. Το θεσμικό πλαίσιο δόμησης διαφοροποιείται 
κατά κατηγορία οικισμών, όπως έχει περιγραφεί αναλυτικά στις παραγράφους Π.1.2.6 
και Π.2.2.1. 

Με το παρόν, Β2΄ Στάδιο της μελέτης, προτείνεται, σύμφωνα με την §1 του αρ.19 
του Ν.2508/97, η οριοθέτηση των οικισμών με πληθυσμό κάτω από 2000 κατοίκους, 
οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί μέχρι την ισχύ του Ν.1337/83, με βάση τις διατάξεις του 
Π.Δ.24-4/3-5-198522. Έτσι, με την παρούσα μελέτη προτείνεται οριοθέτηση, η οποία 
ωστόσο για να ισχύσει θα πρέπει να εκδοθεί Απόφαση Περιφερειάρχη για την 
κατηγοριοποίηση και οριοθέτηση των οικισμών.  

                                                
22 «Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και 
καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους» (ΦΕΚ 181Δ΄/1985). 
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Για την προτεινόμενη οριοθέτηση των οικισμών ακολουθήθηκε η παρακάτω 
διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο αρθ. 4 του Π.Δ. 24-4/3-5-1985 (ΦΕΚ 
181Δ΄/1985):  
1. Αρχικά καθορίστηκε το κέντρο του οικισμού23, εκείνο που συγκεντρώνει τις κύριες 

κοινωνικές λειτουργίες και όταν δεν υπάρχει, το γεωμετρικό κέντρο της περιοχής 
του οικισμού. 

2. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε κύκλος ακτίνας 800 μ. διότι σε οικισμούς που έχουν 
καθοριστεί ως στάσιμοι με απόφαση Νομάρχη, βάσει Π.Δ. 6-12-1982 (ΦΕΚ 
588Δ΄/1982), το όριό τους προσδιορίζεται από κύκλο ακτίνας 800 μ. από το 
κέντρο του οικισμού με την επιφύλαξη των εξαιρετέων εκτάσεων. 

3. Οριοθετήθηκε με πολυγωνική γραμμή η κατάλληλη περιοχή λαμβάνοντας υπόψη 
τα εξής:  
− Τις εξαιρετέες εκτάσεις, όπως περιγράφονται στα εδάφια 2Α και 2Β του 

άρθρου 4. 
− Αν πέρα από τα 800 μ. υπάρχει τμήμα του οικισμού συνεκτικό ή διάσπαρτο, 

τότε εάν μεν τούτο βρίσκεται σε επαφή με το όριο του οικισμού, 
περιλαμβάνεται σ' αυτό, ενώ εάν το παραπάνω συνεκτικό ή διάσπαρτο τμήμα 
δεν είναι σε επαφή με το όριο του οικισμού, τότε τούτο θεωρείται ότι αποτελεί 
ανεξάρτητο τμήμα του οικισμού, έξω από το παραπάνω όριό του και 
εφαρμόζονται οι ίδιες διατάξεις, δηλαδή οριοθετείται σύμφωνα με το Π.Δ. 24-
4-1985 – ΦΕΚ 181Δ΄/1985. 

− Όταν συνεκτικό ή διάσπαρτο τμήμα του οικισμού εκτείνεται εντός περιοχής ή 
ζώνης ακατάλληλης για οικιστική χρήση, δεν εξαιρείται του ορίου. 

− Ζώνη που δεν περιλαμβάνει συνεκτικό ή διάσπαρτο τμήμα οικισμού και η 
οποία αποκόπτεται από τον οικισμό με φυσικούς, τεχνητούς ή διοικητικούς 
φραγμούς (π.χ. ρέματα, χαράδρες, ακτές, λίμνες, σημαντικοί οδικοί άξονες, 
διοικητικά όρια ΟΤΑ) δεν περιλαμβάνονται εντός των ορίων τους. Έγινε 
προσπάθεια να ορίζονται με σαφήνεια τα όρια των οικισμών ακολουθώντας 
φυσικά ή τεχνητά όρια και σημεία που είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και σαφώς 
προσδιορισμένα, όπως ρέματα, οδοί και διασταυρώσεις τους κ.τ.λ. Όπου αυτό 
δεν ήταν εφικτό, τα όρια προσδιορίστηκαν κατά κανόνα με γεωμετρικό τρόπο.  

Η τελική οριοθέτηση των οικισμών ακολούθησε κατά το δυνατό φυσικά και 
τεχνητά όρια (π.χ. ρέματα, δρόμους, γεωανάγλυφο). 
 

ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  11::  ΟΟιικκιισσμμόόςς  ΒΒρρααγγκκιιααννάά..  

Τα Βραγκιανά είναι χτισμένα σε κοιλάδα υψομέτρου 630 μέτρων ανάμεσα στους 
χειμάρρους Μπρίτσιο και Ποταμάκια (ή Μότσιο) στις δυτικές πλαγιές της κορυφής 
Γαλάτσι (1.894 μ.) και περιβάλλονται από ρεματιές και από τις επιβλητικές 
βουνοκορφές Κόκκινο Στανό, Κάτω Λάκκο και Σταυρό. Από τον οικισμό διέρχεται η 
ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή οδός αρ. 27, η οποία συνεχίζει νοτιότερα χωμάτινη. Ο 

                                                
23 Ο προσδιορισμός του κέντρου έγινε με βάση το αρθ.3 του Π.Δ. του Π.Δ. 24-4/3-5-1985 και αποσκοπεί 
στη διατύπωση της πρότασης οριοθέτησης.  
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οικισμός διαθέτει ένα «χαλαρό», αλλά συγκροτημένο ιστό και στοιχειώδες κέντρο με 
πλατεία, τον Ιερό Ναός Αγ. Δημητρίου και παιδική χαρά, καθώς και εμπορικές 
δραστηριότητες, αλλά και δραστηριότητες αναψυχής. Γύρω από την κεντρική περιοχή 
κυρίως στα βόρεια, συναντώνται διάσπαρτες κατοικίες.   

Με βάση τη διαδικασία οριοθέτησης που αναλύθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, ως 
κέντρο του κύκλου ακτίνας 800 μ. στον οικισμό Βραγκιανών λήφθηκε ο Ιερός Ναός 
του Αγίου Δημητρίου.  

Εικόνα 3.2.1: Ο προϋφιστάμενος του 1923 οικισμός Βραγκιανά, διακρίνονται με κόκκινο χρώμα 
το προτεινόμενο όριο και με μαύρο χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε. 1).  

Όσον αφορά στις κοινωνικές υποδομές, οι ανάγκες της Π.Ε.1 σε διοικητικές 
υπηρεσίες καλύπτονται από το Δημαρχείο στο Ανθηρό, καθώς και από το υφιστάμενο 
τοπικό κατάστημα στα Βραγκιανά, το οποίο προτείνεται να λειτουργήσει παράλληλα 
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και ως χώρος υποδοχής κοινωνικών εξυπηρετήσεων. Προτείνεται η  δημιουργία ενός 
Νηπιαγωγείου και ενός Δημοτικού σχολείου, ενώ το υφιστάμενο δημοτικό σχολείο 
πρόκειται να αποτελέσει χώρο υποδοχής κοινωνικών εξυπηρετήσεων σύμφωνα με τις 
περιοδικές ανάγκες του οικισμού. Τέλος, προτείνεται μια μονάδα Γυμνασίου – 
Λυκείου. Αναφορικά με τις υποδομές της πρόνοιας, προτείνεται μια μονάδα 
Βρεφονηπιακού Σταθμού, ενώ στο χώρο του παλαιού Γυμνασίου προτείνεται να 
συστεγαστoύν το Κέντρο Πρόνοιας Ηλικιωμένων και το νέο Πολιτιστικό Κέντρο. Η 
υφιστάμενη μονάδα Περιφερειακού Ιατρείου προτείνεται να διατηρηθεί αλλά να 
αναβαθμιστεί και να επεκταθεί. Τέλος, προτείνονται γήπεδα αθλοπαιδιών μικτής 
χρήσης, καθώς και κοινόχρηστοι ελεύθεροι χώροι, οι οποίοι προτείνεται να 
χωροθετηθούν σε σχέση με τους προτεινόμενους κοινωφελείς χώρους.  

Ως μέσος συντελεστής δόμησης προτείνεται 0,60, όπως παρατίθεται, μαζί με τη 
μικτή πυκνότητα (Brutto, άτομα/ha), στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Π.Ε. 1 Μικτή Πυκνότητα (brutto) Μ.Σ.Δ. 

Βραγκιανά 56 άτομα/ha 0,60 

  

ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  22::  ΟΟιικκιισσμμόόςς  ΓΓρριιμμππιιααννάά..  

Τα Γριμπιανά είναι χτισμένα σε υψόμετρο 440 μ. στα νοτιοδυτικά της Τ.Κ. 
Βραγκιανών πολύ κοντά στον Αχελώο ποταμό. Βρίσκεται εκτός του κύριου άξονα 
Βραγκιανά-Κελλάρια. Από τη διασταύρωση με αυτόν συνεχίζει ασφαλτοστρωμένη 
οδός που καταλήγει στον οικισμό. Τον διατρέχει ένας κεντρικός ασφαλτοστρωμένος 
δρόμος και από αυτόν ξεκινούν αρκετά μικρότερα χωμάτινα και τσιμεντοστρωμένα 
οδικά τμήματα. Σε έναν ενιαίο πλακόστρωτο χώρο στα δυτικά χωροθετούνται ο Ι.Ν. 
Αγίου Ταξιάρχη, μία πέτρινη βρύση και το λιθόχτιστο, κεραμοσκεπές κτίριο του 
παλαιού Δημοτικού Σχολείου.  

Με βάση τη διαδικασία οριοθέτησης που αναλύθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, 
κέντρο του κύκλου ακτίνας 800 μ. στον οικισμό Γριμπιανά λήφθηκε το ιστορικό 
Δημοτικό Σχολείο.  

Όσον αφορά στις κοινωνικές υποδομές, οι ανάγκες της Π.Ε.2 σε διοικητικές 
υπηρεσίες καλύπτονται από το Δημαρχείο στο Ανθηρό καθώς και από το Τοπικό 
Κατάστημα στα Βραγκιανά. Αναφορικά με τις υποδομές εκπαίδευσης, πρόνοιας και 
πολιτισμού η Π.Ε.2 θα εξυπηρετείται από τον οικισμό των Βραγκιανών. Τέλος, 
προτείνονται γήπεδα αθλοπαιδιών μικτής χρήσης, καθώς και χώρος πλατείας.  

Ως μέσος συντελεστής δόμησης προτείνεται το 0,6, όπως παρατίθεται, μαζί με τη 
μικτή πυκνότητα (Brutto, άτομα/ha), στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Π.Ε. 2 Μικτή Πυκνότητα (brutto) Μ.Σ.Δ. 

Γριμπιανά 56 άτομα/ha 0,60 
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Εικόνα 3.2.2: Ο προϋφιστάμενος του 1923 οικισμός Γριμπιανά, διακρίνονται με κόκκινο χρώμα 
το προτεινόμενο όριο και με μαύρο χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε. 2). 

ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  33::  ΟΟιικκιισσμμόόςς  ΔΔέέννδδρροοςς..  

Από τη συμβολή του χειμάρρου Ποταμάκια με τον Αχελώο και μέχρι το όριο των 
Τοπικών Κοινοτήτων Βραγκιανών και Μάραθου εκτείνεται ο Δένδρος σε υψόμετρο 
240-300 μ., ο οποίος αποτελείται από μικρές διάσπαρτες οικιστικές θέσεις. Σε κάποια 
από τις οικιστικές θέσεις, που συναντάται βόρεια του οικισμού, συναντώνται σήμερα 
διάφορες κοινόχρηστες – κοινωφελείς χρήσεις όπως, παιδική χαρά, Ιερός Ναός και το 
παλαιό Δημοτικό Σχολείο.  

Με βάση τη διαδικασία οριοθέτησης που αναλύθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, 
κέντρο του κύκλου ακτίνας 800μ. λήφθηκε ο Ιερός Ναός Γέννησης της Θεοτόκου. 

Όσον αφορά στις κοινωνικές υποδομές, οι ανάγκες της Π.Ε.3 σε διοικητικές 
υπηρεσίες καλύπτονται από το Δημαρχείο στο Ανθηρό, καθώς και από το Τοπικό 
Κατάστημα στα Βραγκιανά. Αναφορικά με τις υποδομές εκπαίδευσης, πρόνοιας και 
πολιτισμού, η Π.Ε.2 θα εξυπηρετείται από τον οικισμό των Βραγκιανών (Π.Ε.1). Ως 
νέες κοινωνικές υποδομές προτείνονται μόνο γήπεδο αθλοπαιδιών μικτής χρήσης και 
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ένας οργανωμένος κοινόχρηστος χώρος. Τα κοιμητήρια βρίσκονται εκτός ορίου και σε 
μεγάλη απόσταση από αυτό. 

Εικόνα 3.2.3: Ο προϋφιστάμενος του 1923 οικισμός Δένδρος, διακρίνονται με κόκκινο χρώμα 
το προτεινόμενο όριο και με μαύρο χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε. 3). 

Ως μέσος συντελεστής δόμησης προτείνεται το 0,60, όπως παρατίθεται, μαζί με 
τη μικτή πυκνότητα (Brutto, άτομα/ha), στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Π.Ε. 3 Μικτή Πυκνότητα (brutto) Μ.Σ.Δ. 

Δένδρος 56 άτομα/ha 0,60 
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ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  44::  ΟΟιικκιισσμμόόςς  ΝΝεεοοχχώώρριιαα.. 

Τα Νεοχώρια βρίσκονται στα βορειοδυτικά της Τοπικής Κοινότητας Βραγκιανών, 
δίπλα στο Δένδρο, από την άλλη μεριά του χειμάρρου Ποταμάκια, νότια και 
νοτιοδυτικά του Δένδρου, και αναπτύσσονται σε υψόμετρο 420 μ. σε άμεση γειτνίαση 
με τον Αχελώο ποταμό. Ο οικισμός συνδέεται στα ανατολικά μέσω 
ασφαλτοστρωμένου οδικού τμήματος με την επαρχιακή οδό αρ. 27 στη θέση Νούλες 
και στα δυτικά μέσω χωματόδρομου με τον Δένδρο και με τα Γριμπιανά νοτιότερα.  

Εικόνα 3.2.4: Ο προϋφιστάμενος του 1923 οικισμός Νεοχώρια, διακρίνονται με κόκκινο χρώμα 
το προτεινόμενο όριο και με μαύρο χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε. 4α, β, γ και 
δ). 

Ο οικισμός Νεοχώρια διαθέτει μεγάλη τσιμεντοστρωμένη πλατεία με πέτρινη 
βρύση, η οποία προσφέρει πολύ καλή θέα προς τον Αχελώο και τη γύρω περιοχή. 
Δίπλα στην πλατεία υπάρχει παιδική χαρά και στα βορειοδυτικά τους το παλαιό 
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Διαμερισματικό Κατάστημα και το λιθόκτιστο κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου, 
τα οποία προτείνεται να λειτουργήσουν ως χώροι κοινωνικών εξυπηρετήσεων 
ανάλογα με τις περιοδικές ανάγκες του οικισμού και τις δυνατότητες των κτιρίων. Στα 
ανατολικά του οικισμού συναντάται διάσπαρτη οικιστική συγκέντρωση.  

Με βάση τη διαδικασία οριοθέτησης που αναλύθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, 
κέντρο του κύκλου ακτίνας 800 μ. στον οικισμό των Νεοχωρίων λήφθηκε ο χώρος της 
πλατείας. Σημειώνεται πως ο οικισμός αποτελείται από τέσσερα κομμάτια, ξέχωρα 
μεταξύ τους, με βάση τις οικιστικές συγκεντρώσεις που παρατηρήθηκαν και τις 
καταλληλότητες που εντοπίστηκαν, τα οποία όμως συνδέονται μεταξύ τους, μέσω 
οδικού δικτύου. Πιο «αποκομμένη» προκύπτει η υποενότητα Π.Ε. 4δ, η οποία όμως 
οριοθετήθηκε, καθώς βρίσκεται οριακά εντός του κύκλου ακτίνας 800 μ. ενώ 
παρουσιάζει ήπια οικιστική συγκέντρωση.  

Όσον αφορά στις κοινωνικές υποδομές, οι ανάγκες της Π.Ε.4 σε διοικητικές 
υπηρεσίες καλύπτονται από το Δημαρχείο στο Ανθηρό, καθώς και από το Τοπικό 
Κατάστημα στα Βραγκιανά. Αναφορικά με τις υποδομές εκπαίδευσης, πρόνοιας και 
πολιτισμού η Π.Ε.4 εξυπηρετείται από τον οικισμό των Βραγκιανών (Π.Ε.1). Τέλος 
προτείνεται γήπεδο αθλοπαιδιών μικτής χρήσης και οργανωμένος κοινόχρηστος 
χώρος.  

Ως μέσος συντελεστής δόμησης προτείνεται το 0,6, όπως παρατίθεται, μαζί με τη 
μικτή πυκνότητα (Brutto, άτομα/ha), στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Π.Ε. 4 Μικτή Πυκνότητα (brutto) Μ.Σ.Δ. 

Νεοχώρια 56 άτομα/ha 0,60 

ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  55::  ΟΟιικκιισσμμόόςς  ΝΝοούύλλεεςς..  

Βορειοδυτικά των Βραγκιανών είναι χτισμένος ο οικισμός Νούλες, σε υψόμετρο 
500 μ. Αποτελείται από διάσπαρτες κατοικίες, ενώ κατοικίες εντοπίζονται και 
νοτιότερα εκατέρωθεν του ασφαλτοστρωμένου τμήματος της επαρχιακής οδού αρ. 27 
που οδηγεί στα Βραγκιανά.  

Με βάση τη διαδικασία οριοθέτησης που αναλύθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, 
κέντρο του κύκλου ακτίνας 800 μ. στον οικισμό Νούλες λήφθηκε ο Ιερός Ναός των 
Αγίων Πάντων. Η οριοθέτηση του οικισμού ακολούθησε φυσικά και τεχνητά όρια 
(ρέματα, δρόμος κ.λπ.).  

Οι ανάγκες της Π.Ε.5 σε διοικητικές υπηρεσίες καλύπτονται από το Δημαρχείο 
στο Ανθηρό, καθώς και από το Τοπικό Κατάστημα στα Βραγκιανά. Αναφορικά με τις 
υποδομές εκπαίδευσης, πρόνοιας και πολιτισμού η Π.Ε.5 εξυπηρετείται από τον 
οικισμό των Βραγκιανών (Π.Ε. 1). Προτείνεται ένα γήπεδο αθλοπαιδιών μικτής 
χρήσης και ένας οργανωμένος κοινόχρηστος χώρος.  

Ως μέσος συντελεστής δόμησης προτείνεται το 0,60, όπως παρατίθεται, μαζί με 
τη μικτή πυκνότητα (Brutto, άτομα/ha), στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Π.Ε. 5 Μικτή Πυκνότητα (brutto) Μ.Σ.Δ. 

Νούλες 56 άτομα/ha 0,60 

Εικόνα 3.2.5: Ο προϋφιστάμενος του 1923 οικισμός Νούλες, διακρίνονται με κόκκινο χρώμα το 
προτεινόμενο όριο και με μαύρο χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε. 5). 

ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  66::  ΟΟιικκιισσμμόόςς  ΞΞεερράάκκιιαα..  

Ο οικισμός Ξεράκια, βρίσκεται σε εγγύτητα με τον οικισμό Νούλες (Π.Ε. 5), στα 
ανατολικά αυτού. Διαθέτει λίγες κατοικίες εκατέρωθεν του χωματόδρομου που οδηγεί 
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νοτιότερα στα Βραγκιανά. Στα βορειοανατολικά των κατοικιών συναντάται το πέτρινο 
εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. 

Με βάση τη διαδικασία οριοθέτησης που αναλύθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, το 
κέντρο του κύκλου ακτίνας 800 μ. στον οικισμό Ξεράκια ορίστηκε γεωμετρικά. 

Εικόνα 3.2.6: Ο προϋφιστάμενος του 1923 οικισμός Ξεράκια, διακρίνονται με κόκκινο χρώμα το 
προτεινόμενο όριο και με μαύρο χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε. 6). 

Οι ανάγκες της Π.Ε. 6 σε διοικητικές υπηρεσίες καλύπτονται από το Δημαρχείο 
στο Ανθηρό, καθώς και από το Τοπικό Κατάστημα στα Βραγκιανά. Αναφορικά με τις 
υποδομές εκπαίδευσης, πρόνοιας και πολιτισμού η Π.Ε. 6 εξυπηρετείται από τον 
οικισμό των Βραγκιανών (Π.Ε. 1). Επιπλέον, μπορεί να εξυπηρετείται από την 
αίθουσα εκδηλώσεων, εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, η οποία διατηρείται. Τέλος, 
προτείνεται γήπεδο αθλοπαιδιών μικτής χρήσης και οργανωμένος κοινόχρηστος 
χώρος. 

Ως μέσος συντελεστής δόμησης προτείνεται το 0,6, όπως παρατίθεται, μαζί με τη 
μικτή πυκνότητα (Brutto, άτομα/ha), στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Π.Ε. 6 Μικτή Πυκνότητα (brutto) Μ.Σ.Δ. 

Ξεράκια 56 άτομα/ha 0,60 
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ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  77::  ΟΟιικκιισσμμόόςς  ΠΠλλάάγγιιαα..  

Στα δυτικά – νοτιοδυτικά των Βραγκιανών, στις πλαγιές του όρους Μιρμιτζάλα και 
σε υψόμετρο 740 περίπου μέτρων οριοθετείται ο οικισμός Πλάγια, στην ευρύτερη 
περιοχή της Ιεράς Μονής Μεταμόρφωσης του Σωτήρα.  

Με βάση τη διαδικασία οριοθέτησης που αναλύθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, το 
κέντρο του κύκλου ακτίνας 800 μ. στον οικισμό Πλάγια ορίστηκε γεωμετρικά.   

Εικόνα 3.2.7: Ο προϋφιστάμενος του 1923 οικισμός Πλάγια, διακρίνονται με κόκκινο χρώμα το 
προτεινόμενο όριο και με μαύρο χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε. 7). 

Οι ανάγκες της Π.Ε. 7 σε διοικητικές υπηρεσίες καλύπτονται από το Δημαρχείο 
στο Ανθηρό καθώς και από το Τοπικό Κατάστημα στα Βραγκιανά. Αναφορικά με τις 
κοινωνικές υποδομές (εκπαίδευσης, πρόνοιας, αθλητισμού και πολιτισμού) η Π.Ε. 7 
θα εξυπηρετείται στο σύνολό της από τον οικισμό των Βραγκιανών (Π.Ε. 1). 
Προτείνεται μόνο ένας οργανωμένος κοινόχρηστος χώρος (π.χ. πλατεία, παιδική 
χαρά). 

Ως μέσος συντελεστής δόμησης προτείνεται το 0,60, όπως παρατίθεται, μαζί με 
τη μικτή πυκνότητα (Brutto, άτομα/ha), στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Π.Ε. 7 Μικτή Πυκνότητα (brutto) Μ.Σ.Δ. 

Πλάγια 56 άτομα/ha 0,60 
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ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  88::  ΟΟιικκιισσμμόόςς  ΡΡόόγγκκιιαα..  

Ο οικισμός Ρόγκια είναι χτισμένος σε υψόμετρο 400 μ. περίπου. Ο οικισμός 
αποτελείται από διάσπαρτες κατοικίες που εκτείνονται σε ένα επίμηκες σχήμα κατά 
μήκος της Επαρχιακής Οδού 27. Εκτός των κατοικιών συναντάται ένας Ιερός Ναός 
στο ΒΔ άκρο, το παλαιό Δημοτικό Σχολείο, ενώ υπάρχουν αποθήκες και μαντριά. Τον 
οικισμό διασχίζει, επίσης, ο χείμαρρος Μπρίτζιος. Νότια του οικισμού υψώνεται στα 
1.180 μ. η βουνοκορφή Μόσχος.     

Εικόνα 3.2.8: Ο προϋφιστάμενος του 1923 οικισμός Ρόγκια, διακρίνονται με κόκκινο χρώμα το 
προτεινόμενο όριο και με μαύρο χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε. 8).  
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Με βάση τη διαδικασία οριοθέτησης που αναλύθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, ως 
κέντρο του κύκλου ακτίνας 800 μ. στον οικισμό Ρόγκια λήφθηκε το Δημοτικό Σχολείο. 

Οι ανάγκες της Π.Ε.8 σε διοικητικές υπηρεσίες καλύπτονται από το Δημαρχείο 
στο Ανθηρό, καθώς και από το Τοπικό Κατάστημα στα Βραγκιανά. Αναφορικά με τις 
κοινωνικές υποδομές (εκπαίδευσης, πρόνοιας και πολιτισμού), η Π.Ε. 8 προτείνεται 
να εξυπηρετείται από τον οικισμό των Βραγκιανών (Π.Ε. 1). Οι νέοι χώροι που 
προτείνονται είναι ένα γήπεδο αθλοπαιδιών μικτής χρήσης και ένας οργανωμένος 
κοινόχρηστος χώρος (π.χ. πλατεία, παιδική χαρά).  

Ως μέσος συντελεστής δόμησης προτείνεται το 0,6, όπως παρατίθενται, μαζί με τη 
μικτή πυκνότητα (Brutto, άτομα/ha), στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Π.Ε. 8 Μικτή Πυκνότητα (brutto) Μ.Σ.Δ. 

Ρόγκια 56 άτομα/ha 0,60 

ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  99::  ΟΟιικκιισσμμόόςς  ΑΑρργγύύρριι..    

Ο οικισμός Αργύρι είναι χτισμένος σε υψόμετρο 650 μ. βόρεια του Πλατανιά, 
παραπόταμου του Αχελώου. Ο οικισμός αναπτύσσεται εκατέρωθεν του κεντρικού 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που διακλαδίζεται στα βορειοδυτικά και στα 
νοτιοανατολικά σε χωματόδρομους και περιλαμβάνει αρκετές κατοικίες, καθώς είναι 
από τους μεγαλύτερους οικισμούς. Διαθέτει περιορισμένο τοπικό κέντρο, στο οποίο 
συγκεντρώνονται υπηρεσίες όπως το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και κοινωνικές 
εξυπηρετήσεις όπως Περιφερειακό Ιατρείο, παιδική χαρά και Νηπιαγωγείο και 
Δημοτικό Σχολείο (δεν λειτουργούν). Επίσης, στο Αργύρι συναντώνται μικρά 
ξενοδοχειακά καταλύματα, καταστήματα εστίασης-αναψυχής και ένας Ιερός Ναός. Στα 
βόρεια του χωριού και περιμετρικά των κατοικιών, καθώς και στα δυτικά, συναντώνται 
μαντριά.  

Με βάση τη διαδικασία οριοθέτησης που αναλύθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, ως 
κέντρο του κύκλου ακτίνας 800 μ. στον οικισμό Αργύριο λήφθηκε η ιστορικός Ι.Ν. 
Αγίου Νικολάου. Επισημαίνεται πως ο οικισμός αποτελείται από δύο ξεχωριστά αλλά 
σε πολύ κοντινή απόσταση τμήματα (Π.Ε. 9α και 9β) που συνδέονται μεταξύ τους.  

Οι ανάγκες της Π.Ε. 9 σε διοικητικές υπηρεσίες καλύπτονται από το Δημαρχείο 
στο Ανθηρό, καθώς και από το υφιστάμενο Τοπικό Κατάστημα που διαθέτει, ενώ 
παράλληλα προτείνεται να λειτουργήσει και ως χώρος κοινωνικών εξυπηρετήσεων 
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του οικισμού και τη δυνατότητα αναβάθμισής του. 
Αναφορικά με τις υποδομές εκπαίδευσης, σχετικά με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση η 
Π.Ε. 9 προτείνεται να εξυπηρετηθεί για Νηπιαγωγείο από την Π.Ε. 12 (Κελλάρια) και 
για Δημοτικό από την Π.Ε. 1 (Βραγκιανά). Για Γυμνάσιο και Λύκειο θα εξυπηρετηθεί 
από την Π.Ε. 1 (Βραγκιανά). Σχετικά με τις υποδομές πρόνοιας, ο οικισμός 
προτείνεται να εξυπηρετείται από το Βρεφονηπιακό Σταθμό στην Π.Ε. 12 (Κελλάρια), 
ενώ προτείνεται η δημιουργία μιας μονάδας Κέντρου Πρόνοιας Ηλικιωμένων στο 
χώρο του παλιού Δημοτικού, όπου προτείνεται να συστεγαστεί και το Πολιτιστικό 
Κέντρο. Τέλος, προτείνονται γήπεδα αθλοπαιδιών μικτής χρήσης και ελεύθεροι χώροι, 
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οι οποίοι προτείνεται να τοποθετηθούν σε σχέση με τους προαναφερόμενους 
προτεινόμενους κοινωφελείς χώρους.  

Ως μέσος συντελεστής δόμησης προτείνεται το 0,60, όπως παρατίθεται, μαζί με 
τη μικτή πυκνότητα (Brutto, άτομα/ha), στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Εικόνα 3.2.9: Ο προϋφιστάμενος του 1923 οικισμός Αργύρι, διακρίνονται με κόκκινο χρώμα το 
προτεινόμενο όριο και με μαύρο χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε. 9α και β).  

Π.Ε. 9 Μικτή Πυκνότητα (brutto) Μ.Σ.Δ. 

Αργύρι 56 άτομα/ha 0,60 
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ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  1100::  ΟΟιικκιισσμμόόςς  ΜΜαακκρρύύκκααμμπποοςς..  

Ο Μακρύκαμπος βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του Αργυρίου και περιλαμβάνει, 
διάσπαρτες κατοικίες, αποθήκες και μαντριά σε μεγάλη ακτίνα. Οι κατοικίες του 
οικισμού είναι πολύ αραιά χτισμένες σε μεγάλη έκταση, η οποία περιλαμβάνει από τη 
μια φυσική βλάστηση και από την άλλη καλλιεργήσιμες εκτάσεις, διαμορφωμένες σε 
πεζούλες. Κεντρικά στον οικισμό συναντάται παιδική χαρά.  

Με βάση τη διαδικασία οριοθέτησης που αναλύθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, το 
κέντρο του κύκλου ακτίνας 800 μ. ορίστηκε γεωμετρικά. Ο οικισμός αποτελείται από 
δύο ξεχωριστά μεταξύ τους τμήματα, με βάση τις οικιστικές συγκεντρώσεις που 
παρατηρήθηκαν.  

Εικόνα 3.2.10: Ο προϋφιστάμενος του 1923 οικισμός Μακρύκαμπος, διακρίνονται με κόκκινο 
χρώμα το προτεινόμενο όριο και με μαύρο χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε. 
10α και β).  

Οι ανάγκες της Π.Ε. 10 σε διοικητικές υπηρεσίες καλύπτονται από το Δημαρχείο 
στο Ανθηρό καθώς και από το Τοπικό Κατάστημα Αργυρίου. Αναφορικά με τις 
υποδομές εκπαίδευσης, για Νηπιαγωγείο προτείνεται να εξυπηρετείται από την Π.Ε. 
12 (Κελλάρια), ενώ για Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο από την Π.Ε. 1 (Βραγκιανά). 
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Σχετικά με τις υποδομές πρόνοιας και πολιτισμού, προτείνεται να εξυπηρετείται από 
την Π.Ε. 9 (Αργύρι) εκτός από τη χρήση του Βρεφονηπιακού Σταθμού, όπου οι 
ανάγκες θα καλύπτονται από την Π.Ε. 12 (Κελλάρια). Τέλος, προτείνεται γήπεδο 
αθλοπαιδιών μικτής χρήσης, ενώ βέλτιστη θα ήταν και ένας επιπλέον κοινόχρηστος 
χώρος.  

Ως μέσος συντελεστής δόμησης προτείνεται το 0,60, όπως παρατίθεται, μαζί με 
τη μικτή πυκνότητα (Brutto, άτομα/ha), στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Π.Ε. 10 Μικτή Πυκνότητα (brutto) Μ.Σ.Δ. 

Μακρύκαμπος 56 άτομα/ha 0,60 

ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  1111::  ΟΟιικκιισσμμόόςς  ΜΜεεγγάάλληη  ΠΠέέττρραα..  

Ο οικισμός Μεγάλη Πέτρα, είναι κτισμένος νοτιοανατολικά του Αργυρίου και δίπλα 
στην Π.Ε. 9β, σε υψόμετρο 640 μ. Ο οικισμός είναι αραιοδομημένος και περιλαμβάνει 
διάσπαρτες κατοικίες και αρκετές αποθήκες.  

Με βάση τη διαδικασία οριοθέτησης που αναλύθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, το 
κέντρο του κύκλου ακτίνας 800 μ. στον οικισμό της Μεγάλης Πέτρας ορίστηκε 
γεωμετρικά. 

Εικόνα 3.2.11: Ο προϋφιστάμενος του 1923 οικισμός Μεγάλη Πέτρα, διακρίνονται με κόκκινο 
χρώμα το προτεινόμενο όριο και με μαύρο χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε. 
11). 
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Οι ανάγκες της Π.Ε. 11 σε διοικητικές υπηρεσίες καλύπτονται από το Δημαρχείο 
στο Ανθηρό καθώς και από το Τοπικό Κατάστημα Αργυρίου. Αναφορικά με τις 
υποδομές εκπαίδευσης, για Νηπιαγωγείο προτείνεται οι μαθητές του οικισμού να 
πηγαίνουν στην Π.Ε. 12 (Κελλάρια), ενώ για Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο στην Π.Ε. 
1 (Βραγκιανά). Σχετικά με τις υποδομές πρόνοιας και πολιτισμού, προτείνεται η Π.Ε. 
11 να εξυπηρετείται από την Π.Ε. 9 (Αργύρι) εκτός από τη χρήση του Βρεφονηπιακού 
Σταθμού, όπου προτείνεται να εξυπηρετηθεί από την Π.Ε. 12 (Κελλάρια). Τέλος, 
προτείνεται γήπεδο αθλοπαιδιών μικτής χρήσης και κοινόχρηστοι χώροι.  

Ως μέσος συντελεστής δόμησης προτείνεται το 0,60, όπως παρατίθεται, μαζί με 
τη μικτή πυκνότητα (Brutto, άτομα/ha), στον πίνακα που ακολουθεί: 
  

Π.Ε. 11 Μικτή Πυκνότητα (brutto) Μ.Σ.Δ. 

Μεγάλη Πέτρα 56 άτομα/ha 0,60 

ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  1122::  ΟΟιικκιισσμμόόςς  ΚΚεελλλλάάρριιαα. 

Τα Κελλάρια είναι χτισμένα σε μια επίπεδη περιοχή υψόμετρο 680 μ. ανάμεσα σε 
υψηλές βουνοκορφές και περιλαμβάνουν κατοικίες και αποθήκες. Κεντρικά στο χωριό 
βρίσκονται το παλαιό Κοινοτικό Κατάστημα, η παιδική χαρά και ο λιθόκτιστος Ιερός 
Ναός της Αγίας Κυριακής που είναι χτισμένος σε θέση παλιότερου μοναστηριού του 
17ου αιώνα. Δυτικότερα εντοπίζονται το κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου και 
σύγχρονες ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις με ευρύτερη εμβέλεια.  

Με βάση τη διαδικασία οριοθέτησης που αναλύθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, ως 
κέντρο του κύκλου ακτίνας 800 μ. στον οικισμό Κελλάρια λήφθηκε ο Ιερός Ναός της 
Αγίας Κυριακής.  

Οι ανάγκες της Π.Ε. 12 σε διοικητικές υπηρεσίες καλύπτονται από το Δημαρχείο 
στο Ανθηρό καθώς και από το Τοπικό Κατάστημα που λειτουργεί στον οικισμό. 
Αναφορικά με τις υποδομές εκπαίδευσης, προτείνεται η κατασκευή μιας μονάδας 
Νηπιαγωγείου, ενώ για Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο η Π.Ε. 12 θα εξυπηρετείται από 
την Π.Ε. 1 (Βραγκιανά). Σχετικά με τις υποδομές πρόνοιας και πολιτισμού, προτείνεται 
η Π.Ε. 12 να εξυπηρετείται από την Π.Ε. 9 (Αργύρι) εκτός από τη χρήση του 
Βρεφονηπιακού Σταθμού, όπου προτείνεται να κατασκευαστεί μια νέα μονάδα στον 
οικισμό των Κελλαρίων. Τέλος, προτείνονται κοινόχρηστοι χώροι.  

Ως μέσος συντελεστής δόμησης προτείνεται το 0,60, όπως παρατίθεται, μαζί με 
τη μικτή πυκνότητα (Brutto, άτομα/ha), στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Π.Ε. 12 Μικτή Πυκνότητα (brutto) Μ.Σ.Δ. 

Κελλάρια 56 άτομα/ha 0,60 
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Εικόνα 3.2.12: Ο προϋφιστάμενος του 1923 οικισμός Κελλάρια, διακρίνονται με κόκκινο χρώμα 
το προτεινόμενο όριο και με μαύρο χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε. 12). 

ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  1133::  ΟΟιικκιισσμμόόςς  ΑΑρρδδάάννοοββοο..  

Το Αρδάνοβο είναι ο νοτιότερος οικισμός της περιοχής μελέτης. Βρίσκεται δίπλα 
στον ποταμό Αχελώο και στα σύνορα της περιοχής μελέτης με τις όμορες Περιφέρειες 
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. Περιλαμβάνει ισόγειες, κεραμοσκεπείς κατοικίες και 
αρκετά μαντριά και αποθήκες. Στα βόρεια βρίσκονται το κτίριο του παλιού Δημοτικού 
Σχολείου και ένα μικρό εκκλησάκι. 

Με βάση τη διαδικασία οριοθέτησης που αναλύθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, ως 
κέντρο του κύκλου ακτίνας 800 μ. στον οικισμό Αρδάνοβο λήφθηκε το παλιό Δημοτικό 
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Σχολείο του οικισμού. Ο οικισμός αποτελείται από δύο τμήματα που διαχωρίζονται 
από ένα ρέμα με πλούσια παρόχθια βλάστηση.  

Οι ανάγκες της Π.Ε. 13 σε διοικητικές υπηρεσίες καλύπτονται από το Δημαρχείο 
στο Ανθηρό καθώς και από το Τοπικό Κατάστημα Κελλαρίων. Αναφορικά με τις 
υποδομές εκπαίδευσης, για Νηπιαγωγείο προτείνεται να εξυπηρετούνται από την Π.Ε. 
12 (Κελλάρια), ενώ για Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο από την Π.Ε. 1 (Βραγκιανά). Ο 
χώρος του παλιού Δημοτικού Σχολείου προτείνεται να αποτελέσει χώρο κοινωνικών 
εξυπηρετήσεων, σύμφωνα με τις περιοδικές ανάγκες του οικισμού και ανάλογα με τις 
δυνατότητες αναβάθμισής του. Σχετικά με τις υποδομές πρόνοιας και πολιτισμού, θα 
εξυπηρετείται από την Π.Ε. 9 (Αργύρι), εκτός από τη χρήση του Βρεφονηπιακού 
Σταθμού, ως προς την οποία θα εξυπηρετείται από την Π.Ε. 12 (Κελλάρια). Τέλος, 
προτείνεται γήπεδο αθλοπαιδιών μικτής χρήσης και οργανωμένος κοινόχρηστος 
χώρος.  

Εικόνα 3.2.13: Ο οικισμός Αρδάνοβο, διακρίνονται με κόκκινο χρώμα το προτεινόμενο όριο και 
με μαύρο χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε. 13α και β).   
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Ως μέσος συντελεστής δόμησης προτείνεται το 0,60, όπως παρατίθεται, μαζί με 
τη μικτή πυκνότητα (Brutto, άτομα/ha), στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Π.Ε. 13 Μικτή Πυκνότητα (brutto) Μ.Σ.Δ. 

Αρδάνοβο 56 άτομα/ha 0,60 

ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  1144::  ΟΟιικκιισσμμοοίί  ΚΚααττααφφύύλλλλιι  ––  ΤΤααξξιιάάρρχχηηςς..  

Ο οικισμός Καταφύλλι είναι κτισμένος σε πλαγιά του όρους Μιρμιτζάλα, με 
κορυφή υψομέτρου 1.000 μ. περίπου. Ο οικισμός είναι αραιοδομημένος και 
περιλαμβάνει κατοικίες, μαντριά, αποθήκες και τρεις Ιερούς Ναούς. Σε περιοχή στα 
βόρεια οι κατοικίες είναι πιο πυκνές και στο κέντρο δεσπόζει ο Ι.Ν. Μεταμόρφωσης 
του Σωτήρα. Πλησίον του Ιερού Ναού συναντάται ένας μεγάλος ακάλυπτος χώρος, 
καθώς και το Δημοτικό Σχολείο, το οποίο δεν λειτουργεί. Η νότια γειτονιά του χωριού 
είναι γνωστή ως «Άγιος Ταξιάρχης», ωστόσο, απογράφεται ξεχωριστά.  

Με βάση τη διαδικασία οριοθέτησης που αναλύθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, 
κέντρο του κύκλου ακτίνας 800 μ. στον οικισμό Καταφύλλι λήφθηκε ο Ι.Ν. της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, ενώ στον οικισμό Ταξιάρχη λήφθηκε ο Ι.Ν. των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών. 

Οι ανάγκες της Π.Ε. 14 σε διοικητικές υπηρεσίες καλύπτονται από το Δημαρχείο 
στο Ανθηρό καθώς και από το Τοπικό Κατάστημα στα Κελλάρια. Αναφορικά με τις 
υποδομές εκπαίδευσης, προτείνεται οι μαθητές του οικισμού να πηγαίνουν 
Νηπιαγωγείο στην Π.Ε. 12 (Κελλάρια) και Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο στην Π.Ε.1 
(Βραγκιανά). Ο χώρος του παλιού Δημοτικού Σχολείου προτείνεται να αποτελέσει 
χώρο κοινωνικών εξυπηρετήσεων, σύμφωνα με τις περιοδικές ανάγκες του οικισμού 
και ανάλογα με τις δυνατότητες αναβάθμισής του. Σχετικά με τις υποδομές πρόνοιας 
και πολιτισμού, προτείνεται μία μονάδα που φιλοξενεί το Πολιτιστικό κέντρο  και το 
Κέντρο πρόνοιας ηλικιωμένων, ενώ ως προς το Περιφερειακό Ιατρείο θα 
εξυπηρετείται από την Π.Ε. 9 (Αργύρι) και ως προς το Βρεφονηπιακό Σταθμό από την 
Π.Ε. 12 (Κελλάρια). Τέλος, προτείνονται γήπεδο αθλοπαιδιών μικτής χρήσης και 
οργανωμένοι, ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι.  

Ως μέσος συντελεστής δόμησης προτείνεται το 0,60, όπως παρατίθεται, μαζί με 
τη μικτή πυκνότητα (Brutto, άτομα/ha), στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Π.Ε. 14 Μικτή Πυκνότητα (brutto) Μ.Σ.Δ. 

Καταφύλλι - Ταξιάρχης 56 άτομα/ha 0,60 

 

ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  1155::  ΟΟιικκιισσμμόόςς  ΠΠρράάββαα..  

Ο οικισμός της Πράβας βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μ. περίπου, δίπλα στον 
ποταμό Αχελώο. Ο οικισμός αναπτύσσεται σε ήπιο γεωανάγλυφο. Εντός του ορίου 
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του συναντώνται διάσπαρτα κατοικίες και μαντριά, ενώ σε αυτόν υπάρχει και η 
περαταριά (εναέριο τελεφερίκ). 

Εικόνα 3.2.14: Ο προϋφιστάμενος του 1923 οικισμός Καταφύλλι (βόρεια) και ο οικισμός 
Ταξιάρχης (νότια). Διακρίνονται με κόκκινο χρώμα το προτεινόμενο όριο και με μαύρο χρώμα 
το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε. 14).    

Με βάση τη διαδικασία οριοθέτησης που αναλύθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, ως 
κέντρο του κύκλου ακτίνας 800 μ. στον οικισμό Πράβα λήφθηκε το καφενείο του 
οικισμού. 

Οι ανάγκες της Π.Ε. 15 σε διοικητικές υπηρεσίες καλύπτονται από το Δημαρχείο 
στο Ανθηρό καθώς και από το Τοπικό Κατάστημα στα Κελλάρια. Αναφορικά με τις 
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υποδομές εκπαίδευσης, προτείνεται οι μαθητές του οικισμού να πηγαίνουν 
Νηπιαγωγείο στην Π.Ε. 12 (Κελλάρια) και Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο στην Π.Ε. 1 
(Βραγκιανά). Σχετικά με τις υποδομές πρόνοιας και πολιτισμού, προτείνεται η Π.Ε. 14 
να εξυπηρετείται από την Π.Ε. 9 (Αργύρι) εκτός από τη χρήση του Βρεφονηπιακού 
Σταθμού, ως προς τον οποίο θα εξυπηρετείται από την Π.Ε. 12 (Κελλάρια). Τον 
οικισμό εξυπηρετεί ο Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου που βρίσκεται νότια του οικισμού, σε μικρή 
απόσταση από το όριό του. Τέλος, προτείνονται ένας γήπεδο αθλοπαιδιών μικτής 
χρήσης και ένας οργανωμένος κοινόχρηστος χώρος.   

Ως μέσος συντελεστής δόμησης προτείνεται το 0,60, όπως παρατίθεται, μαζί με 
τη μικτή πυκνότητα (Brutto, άτομα/ha), στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Π.Ε. 15 Μικτή Πυκνότητα (brutto) Μ.Σ.Δ. 

Πράβα  56 άτομα/ha 0,60 

Εικόνα 3.2.15: Ο προϋφιστάμενος του 1923 οικισμός Πράβα, διακρίνονται με κόκκινο χρώμα το 
προτεινόμενο όριο και με μαύρο χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε. 15). 
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ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  1166::  ΟΟιικκιισσμμόόςς  ΣΣυυκκιιάά..    

Δυτικά του οικισμού της Πράβας (Π.Ε. 15) βρίσκεται η Συκιά που θα αποτελέσει 
τον μικρότερο εκτατικά οικισμό. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο 440 μ. και περιλαμβάνει 
κατοικίες, αποθήκες και αρκετά μαντριά.  

Εικόνα 3.2.16: Ο οικισμός Συκιά, διακρίνονται με κόκκινο χρώμα το προτεινόμενο όριο και με 
μαύρο χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε. 14). 

Με βάση τη διαδικασία οριοθέτησης που αναλύθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, το 
κέντρο του κύκλου ακτίνας 800 μ. στον οικισμό της Συκιάς ορίστηκε γεωμετρικά.   

Οι ανάγκες της Π.Ε. 16 σε διοικητικές υπηρεσίες καλύπτονται από το Δημαρχείο 
στο Ανθηρό καθώς και από το Τοπικό Κατάστημα στα Κελλάρια. Αναφορικά με τις 
υποδομές εκπαίδευσης, προτείνεται οι μαθητές του οικισμού να πηγαίνουν 
Νηπιαγωγείο στην Π.Ε. 12 (Κελλάρια) ενώ Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο στην Π.Ε. 1 
(Βραγκιανά). Σχετικά με τις υποδομές πρόνοιας και πολιτισμού, προτείνεται η Π.Ε. 14 
να εξυπηρετείται από την Π.Ε. 9 (Αργύρι) εκτός από τη χρήση του Βρεφονηπιακού 
Σταθμού, ως προς τον οποίο θα εξυπηρετείται από την Π.Ε. 12 (Κελλάρια). Τέλος, 
προτείνεται ένας κοινόχρηστος χώρος.  

Ως μέσος συντελεστής δόμησης προτείνεται το 0,60, όπως παρατίθεται, μαζί με 
τη μικτή πυκνότητα (Brutto, άτομα/ha), στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Π.Ε. 16 Μικτή Πυκνότητα (brutto) Μ.Σ.Δ. 

Συκιά 56 άτομα/ha 0,60 
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ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  1177::  ΟΟιικκιισσμμόόςς  ΜΜάάρρααθθοοςς..    

Ο Μάραθος είναι ο δεύτερος πολυπληθέστερος οικισμός της περιοχής μελέτης και 
είναι χτισμένος σε υψόμετρο 650 μ. περίπου. Αναπτύσσεται δίπλα στην Επαρχιακή 
Οδό 27, χωρίς όμως να έχουν άμεση επαφή λόγω του ανάγλυφου. Η πρόσβαση στον 
οικισμό γίνεται μέσω μικρού ασφαλτοστρωμένου τμήματος που διασταυρώνεται με 
την Επ.Ο.27. Στο κέντρο του οικισμού συγκεντρώνονται το παλαιό Κοινοτικό 
Κατάστημα (χρησιμοποιείται σήμερα από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο), το 
Περιφερειακό Ιατρείο, ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας και το παλαιό Δημοτικό Σχολείο. 
Εκτός από τις κατοικίες, στον οικισμό συναντώνται και μαντριά. 

Εικόνα 3.2.17: Ο προϋφιστάμενος του 1923 οικισμός Μάραθος, διακρίνονται με κόκκινο χρώμα 
το προτεινόμενο όριο και με μαύρο χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε. 17). 
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Με βάση τη διαδικασία οριοθέτησης που αναλύθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, ως 
κέντρο του κύκλου ακτίνας 800 μ. λήφθηκε ο Ι.Ν. Αγ. Τριάδας.  

Οι ανάγκες της Π.Ε. 17 σε διοικητικές υπηρεσίες καλύπτονται από το Δημαρχείο 
στο Ανθηρό καθώς και από Τοπικό Κατάστημα που διαθέτει ο οικισμός, το οποίο 
εκτός των άλλων είναι δυνατό να στεγάζει παράλληλα κοινωνικές εξυπηρετήσεις 
σύμφωνα με τις ανάγκες του οικισμού και τις δυνατότητες που προσφέρει. Αναφορικά 
με τις υποδομές εκπαίδευσης, η Π.Ε. 17 προτείνεται να εξυπηρετηθεί από την Π.Ε. 1 
(Βραγκιανά). Σχετικά με τις υποδομές πρόνοιας και πολιτισμού, προτείνεται η Π.Ε. 17 
να εξυπηρετείται από την Π.Ε. 1 (Βραγκιανά), εκτός από τη χρήση Κέντρου Πρόνοιας 
Ηλικιωμένων, το οποίο προτείνεται να συστεγαστεί με το νέο Πολιτιστικό Κέντρο στο 
χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου, μετά την σχετική διαμόρφωση του χώρου. 
Τέλος, προτείνεται γήπεδο αθλοπαιδιών μικτής χρήσης και ελεύθεροι κοινόχρηστοι 
χώροι.  

Ως μέσος συντελεστής δόμησης προτείνεται το 0,60, όπως παρατίθεται, μαζί με 
τη μικτή πυκνότητα (Brutto, άτομα/ha), στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Π.Ε. 17 Μικτή Πυκνότητα (brutto) Μ.Σ.Δ. 

Μάραθος 56 άτομα/ha 0,60 

  

ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  1188::  ΟΟιικκιισσμμόόςς  ΜΜάάρρααθθοοςς  ΒΒ΄́..    

Ο Μάραθος Β΄ είναι ο βορειότερος οικισμός της Δ.Ε. Αχελώου και είναι χτισμένος 
σε υψόμετρο 800 μ. περίπου, πολύ κοντά στα όρια της περιοχής μελέτης με τις 
όμορες Δ.Ε. Αργιθέας και Αν. Αργιθέας. Διαθέτει διάσπαρτες κατοικίες, ενώ 
διατηρείται και το παλιό Δημοτικό Σχολείο. Με βάση τη διαδικασία οριοθέτησης που 
αναλύθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, ως κέντρο του κύκλου ακτίνας 800 μ. λήφθηκε 
το παλαιό Δημοτικό Σχολείο. Οι ανάγκες της Π.Ε. 18 σε διοικητικές υπηρεσίες 
καλύπτονται από το Δημαρχείο στο Ανθηρό καθώς και από Τοπικό Κατάστημα που 
διαθέτει ο οικισμός Μάραθος (Π.Ε. 17). Αναφορικά με τις υποδομές εκπαίδευσης, η 
Π.Ε. 18 προτείνεται να εξυπηρετείται από την Π.Ε. 1 (Βραγκιανά). Σχετικά με τις 
υποδομές πρόνοιας και πολιτισμού, προτείνεται η Π.Ε. 18 να εξυπηρετείται από την 
Π.Ε. 1 (Βραγκιανά) ως προς τις χρήσεις Βρεφονηπιακού Σταθμού και Περιφερειακού 
Ιατρείου, ενώ ως προς τις χρήσεις του Κέντρου Πρόνοιας Ηλικιωμένων και του 
Πολιτιστικού Κέντρου, προτείνεται να εξυπηρετείται από την Π.Ε. 17 (Μάραθος). Η 
τελευταία θα καλύπτει και τις ανάγκες σε χώρους αθλοπαιδιών. Τέλος, προτείνεται η 
δημιουργία οργανωμένου κοινόχρηστου χώρου.   

Ως μέσος συντελεστής δόμησης προτείνεται το 0,60, όπως παρατίθεται, μαζί με 
τη μικτή πυκνότητα (Brutto, άτομα/ha), στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Π.Ε. 18 Μικτή Πυκνότητα (brutto) Μ.Σ.Δ. 

Μάραθος Β΄ 56 άτομα/ha 0,60 
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Εικόνα 3.2.18: Ο προϋφιστάμενος του 1923 οικισμός Μάραθος Β΄, διακρίνονται με κόκκινο 
χρώμα το προτεινόμενο όριο και με μαύρο χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε. 
18). 

ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  1199::  ΟΟιικκιισσμμόόςς  ΜΜεελλάάννυυδδρροο..    

Ο οικισμός Μελάνυδρο βρίσκεται βορειοδυτικά του Μάραθου σε υψόμετρο 480 μ., 
κοντά στον ποταμό Αχελώο. Διαθέτει εκτός από τις κατοικίες μαντριά και αποθήκες.  

Με βάση τη διαδικασία οριοθέτησης που αναλύθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, το 
κέντρο του κύκλου ακτίνας 800 μ. στον οικισμό του Μελάνυδρου ορίστηκε γεωμετρικά.  

Οι ανάγκες της Π.Ε. 19 σε διοικητικές υπηρεσίες καλύπτονται από το Δημαρχείο 
στο Ανθηρό καθώς και από Τοπικό Κατάστημα που διαθέτει ο οικισμός Μάραθος 
(Π.Ε. 17). Αναφορικά με τις υποδομές εκπαίδευσης, η Π.Ε. 19 προτείνεται να 
εξυπηρετηθεί από την Π.Ε. 1 (Βραγκιανά). Σχετικά με τις υποδομές πρόνοιας και 
πολιτισμού, προτείνεται η Π.Ε. 19 να εξυπηρετείται από την Π.Ε. 1 (Βραγκιανά) στις 
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λειτουργίες Βρεφονηπιακού Σταθμού και Περιφερειακού Ιατρείου, ενώ ως προς το 
Κέντρο Πρόνοιας Ηλικιωμένων και το Πολιτιστικό Κέντρο προτείνεται να εξυπηρετείται 
από την Π.Ε. 17 (Μάραθος). Τέλος, προτείνονται η δημιουργία γηπέδου αθλοπαιδιών 
μικτής χρήσης και οργανωμένου κοινόχρηστου χώρου.   

Ως μέσος συντελεστής δόμησης προτείνεται το 0,60, όπως παρατίθεται, μαζί με 
τη μικτή πυκνότητα (Brutto, άτομα/ha), στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Π.Ε. 19 Μικτή Πυκνότητα (brutto) Μ.Σ.Δ. 

Μελάνυδρο 56 άτομα/ha 0,60 

Εικόνα 3.2.19: Ο προϋφιστάμενος του 1923 οικισμός Μελάνυδρο, διακρίνονται με κόκκινο 
χρώμα το προτεινόμενο όριο και με μαύρο χρώμα το όριο της πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε. 
19). 
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Π.3.3. Δίκτυα αστικής υποδομής.   

Π.3.3.1  Μεταφορές – κυκλοφορία. 

Αναφορικά με την κυκλοφοριακή οργάνωση των οικισμών και με βάση τα όσα 
καταγράφηκαν στο Α΄ Στάδιο της ανάλυσης, δεν υφίσταται ανάγκη κυκλοφοριακών 
διευθετήσεων και παρεμβάσεων, που θα προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στη 
σημερινή εικόνα των οικιστικών υποδοχέων. Τα εντός των οικιστικών υποδοχέων 
τμήματα των επαρχιακών οδών προτείνεται να λειτουργήσουν ως κύριες συλλεκτήριες 
οδοί. Το βασικό ζήτημα που χρειάζεται να επιλυθεί και εντός των οικισμών είναι η 
ασφάλεια του οδικού δικτύου, με δεδομένη την εικόνα της διάβρωσης και των 
γεωλογικών φαινομένων, εξαιτίας των οποίων υποβαθμίζονται ή καταστρέφονται τα 
τεχνικά έργα και εν προκειμένω οι οδοί. Εξάλλου, πολλές οδοί εντός των οικισμών 
είναι χωματόδρομοι ή τσιμεντοστρωμένοι λόγω των έντονων κλίσεων. Δεν προτείνεται 
η άμεση ασφαλτόστρωσή τους, αν πρώτα δεν επιλυθούν τα ως άνω «γεωλογικά» 
προβλήματα, τα οποία θα εμφανίζονται πιο έντονα όσο εντείνονται τα καιρικά 
φαινόμενα με τον παγετό και τις έντονες βροχοπτώσεις – σε αυτά συμβάλλει και η 
όποια αλλαγή στο μικροκλίμα της περιοχής που οφείλεται στην παγκόσμια κλιματική 
αλλαγή.      

Π.3.3.2  Δίκτυο ύδρευσης. 

Η υδροδότηση των οικισμών της Δ.Ε. Αχελώου πραγματοποιείται από φυσικές 
πηγές, όπως αναλύθηκε στο Α΄ Στάδιο Για τις εν λόγω πηγές και την υδρομάστευσή 
τους έγιναν προτάσεις στο προηγούμενο κεφάλαιο. Αναφορικά με τα εσωτερικά 
δίκτυα διανομής εντός των οικισμών, διαπιστώθηκε από την Ανάλυση του Α΄ Σταδίου 
ότι δεν υπάρχουν επίσημες καταγραφές, όπως δεν υπάρχουν ούτε για τα εξωτερικά 
δίκτυα, υπάρχει μόνο εμπειρική γνώση, αρκετοί αγωγοί είναι επιφανειακοί και λόγω 
της δομής των οικισμών – οι περισσότεροι δεν διαθέτουν «κανονικό» οδικό δίκτυο, 
ούτε φυσικά ρυμοτομικό σχέδιο – δεν ήταν εφικτός ο σχεδιασμός και η κατασκευή 
ενός «ορθού» δικτύου ύδρευσης, αλλά μόνο η εφαρμογή λύσεων που θα έδινε 
πόσιμο νερό στα διάφορα διάσπαρτα σπίτια και τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 
Συνεπώς, παραμένει ως βασικός στόχος η επίτευξη 100% αξιοπιστίας στο εσωτερικό 
δίκτυο ύδρευσης το χειμώνα με τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τις χαμηλές 
θερμοκρασίες, αλλά και το καλοκαίρι κατά την περίοδο αύξησης των κατοίκων, με τις 
εποχικές επισκέψεις. Ο βιώσιμος σχεδιασμός και η εφαρμογή του, για τα εσωτερικά 
δίκτυα ύδρευσης, σχετίζεται με την ψηφιακή καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, 
σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, αλλά και την ύπαρξη 
ρυμοτομικού σχεδιασμού στους οικισμούς, έτσι ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση 
διορθωτικών μέτρων στο δίκτυο. Σε σχέση με την προβλεπόμενη μικρή αύξηση του 
πληθυσμιακού δυναμικού της Δ.Ε. Αχελώου, θα πρέπει να διερευνηθεί η επάρκεια 
των πηγών ύδρευσης, η καταλληλότητα των γεωτρήσεων και η χωρητικότητα των 
δεξαμενών, ώστε να καλύπτονται ικανοποιητικά οι ανάγκες του πληθυσμού στόχου.    
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Π.3.3.3  Δίκτυο αποχέτευσης – διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων. 

Όσον αφορά στην αποχέτευση, οι οικισμοί της Δ.Ε. Αχελώου εξυπηρετούνται, 
όπως είδαμε και παραπάνω, από σηπτικούς και απορροφητικούς βόθρους, καθώς 
δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων. Περισσότερα για 
το θέμα της αποχέτευσης, βλ. σχετικά την § Π.2.6.3 στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Π.3.3.4  Ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. 

Σε όλους τους οικισμούς της Δ.Ε. Αχελώου το ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό 
δίκτυο καλύπτει τις σχετικές ανάγκες. Απαιτείται, όμως, η εκτέλεση των αναγκαίων 
έργων για τη συντήρησή του και την επέκτασή του εντός των προτεινόμενων ορίων 
των οικισμών, αλλά και στους νέους οικιστικούς υποδοχείς.  

Π.3.3.5  Ασφάλεια – Προστασία.  

Στο πλαίσιο της βελτίωσης των συνθηκών ζωής των κατοίκων της Δ.Ε. Αχελώου, 
θα πρέπει να εξασφαλιστούν υποδομές για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των 
συνεπειών από φυσικές καταστροφές, όπως σεισμούς, πλημμύρες, θεομηνίες. 
Αναλυτικά για κάθε οικισμό της περιοχής μελέτης, έχουν επισημανθεί24 οι παρακάτω 
χώροι συγκέντρωσης του κοινού σε περίπτωση σεισμού: 
o Στην Π.Ε.1 (οικισμός Βραγκιανά) στους προτεινόμενους ελεύθερους χώρους 

κεντρικά του οικισμού. 
o Στην Π.Ε.2 (οικισμός Γριμπιανά) στον προτεινόμενο χώρο πρασίνου πλησίον του 

Ιερού Ναού.  
o Στην Π.Ε.3 (οικισμός Δένδρος) στον προτεινόμενο χώρο πρασίνου,. 
o Στην Π.Ε.4 (οικισμός Νεοχώρια) στον χώρο πρασίνου.   
o Στην Π.Ε.5 (οικισμός Νούλες) στον προτεινόμενο χώρο πρασίνου.   
o Στην Π.Ε.6 (οικισμός Ξεράκια) στον προτεινόμενο χώρο πρασίνου.   
o Στην Π.Ε.8 (οικισμός Ρόγκια) στον προτεινόμενο χώρο πρασίνου και στο γήπεδο 

αθλοπαιδιών.  
o Στην Π.Ε.9 (οικισμός Αργύρι) στον προτεινόμενο χώρο πρασίνου κεντρικά στον 

οικισμό.   
o Στην Π.Ε.10 (οικισμός Μακρύκαμπος) στον προτεινόμενο χώρο πρασίνου και στο 

γήπεδο αθλοπαιδιών.  
o Στην Π.Ε.11 (οικισμός Μεγάλη Πέτρα) στον προτεινόμενο χώρο πρασίνου και στο 

γήπεδο αθλοπαιδιών.  
o Στην Π.Ε.12 (οικισμός Κελλάρια) στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων. 
o Στην Π.Ε.13 (οικισμός Αρδάνοβο) στον προτεινόμενο χώρο πρασίνου.   
o Στην Π.Ε.14 (οικισμοί Καταφύλλι και Ταξιάρχης) στον προτεινόμενο χώρο 

πρασίνου, πλησίον του Ιερού Ναού.   

                                                
24 Απεικονίζονται στους Χάρτες κλ.1:5000 «Π.3.1 – Π.3.2 – Π.3.3.γ, Πολεοδομική οργάνωση - Ζώνες 
κινήτρων, μηχανισμών και παρεμβάσεων – Υποδομές ασφάλειας, προστασίας». 
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o Στην Π.Ε.15 (οικισμός Πράβα) στον προτεινόμενο χώρο πρασίνου και στο 
γήπεδο αθλοπαιδιών.  

o Στην Π.Ε.17 (οικισμός Μάραθος) στον προτεινόμενο χώρο πρασίνου και στο 
γήπεδο αθλοπαιδιών.  

o Στην Π.Ε.18 (οικισμός Μάραθος Β΄) στον προτεινόμενο χώρο πρασίνου. 
o Στην Π.Ε.19 (οικισμός Μελάνυδρο) στον προτεινόμενο χώρο πρασίνου και στο 

γήπεδο αθλοπαιδιών.  
Επίσης, στο σύνολο των οικισμών της περιοχής μελέτης προτείνονται 

«Εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης», οι οποίες αφορούν σε αποθηκευτικούς χώρους 
υλικών (κουβέρτες, σκηνές κ.λπ.), δεξαμενές νερού, εφεδρικές ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις, εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας, εγκαταστάσεις υγιεινής κ.α. Οι εν 
λόγω χώροι τοποθετούνται σε κεντρικά σημεία των οικισμών, συνήθως δίπλα στο 
πρώην κοινοτικό κατάστημα, δημοτικό σχολείο κ.λπ., τα οποία είναι εύκολα 
προσβάσιμα από τους κατοίκους. Βραγκιανά, Κελλάρια, Αργύρι, Μάραθος. 

Για την κάλυψη της περιοχής μελέτης από άποψη πυροπροστασίας επιλέγεται η 
λειτουργία ενός υδροστομίου σε κάθε οικιστικό υποδοχέα. Καθώς η υπάρχουσα 
κατάσταση παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις, προτείνονται υδροστόμια πυρόσβεσης 
(πυροσβεστικοί κρουνοί) στους περισσότερους οικισμούς και συγκεκριμένα: 
Βραγκιανά, Γριμπιανά, Ξεράκια, Πλάγια, Ρόγκια, Μακρύκαμπος, Μεγάλη Πέτρα, 
Κελλάρια, Αρδάνοβο, Καταφύλλι-Ταξιάρχης, Πράβα, Συκιά, Μάραθος, Μάραθος Β’, 
Μελάνυδρο. Τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμα σημεία, συνήθως στην είσοδο 
κάθε οικισμού. 

Τέλος, προτείνεται η οριοθέτηση των ρεμάτων που διατρέχουν ή εφάπτονται 
στους οικισμούς της Δ.Ε. Αχελώου και η διευθέτησή τους εφόσον απαιτηθεί, ώστε να 
αποφευχθούν κίνδυνοι πλημμυρών και καταστροφών. Η διαδικασία αυτή προτείνεται 
να ακολουθηθεί ανεξάρτητα από την πολεοδόμηση των οικισμών (στο πλαίσιο της 
πολεοδομικής μελέτης είναι υποχρεωτική η οριοθέτηση των ρεμάτων) ανάλογα με την 
οικιστική ανάπτυξη και τις ιδιαιτερότητες κάθε πολεοδομικής ενότητας. 

Π.3.4. Πίνακες Π.3.2.1 έως Π.3.2.20. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ  
Τοπική Κοινότητα ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ - Οικισμός ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 
            ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.1 :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Εξυπηρετούμενος Σταθερότυπο Σύνολο  Υφιστάμενη Αναγκαία 
Παρατηρήσεις    ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ   

πληθυσμός γης αναγκαίας 
γης 

κατάσταση νέα  γη 

            σε τ.μ. σε τ.μ. σε τ.μ. 

  Λειτουργίες Χρήσεις 1 2 3=1x2 4 5=3-4 6 

1.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ω
Φ

Ε
Λ

Η 

1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ι 1.020 0,2 τ.μ./κατ. 204 250   

Εξυπηρετείται από το Δημαρχείο στο Ανθηρό της 
Δ.Ε. Αργιθέας και για τοπικές ανάγκες από το παρόν 
Δημοτικό Κατάστημα (έδρα της Δ.Ε. και της Τοπικής 
Κοινότητας). Παράλληλα, προτείνεται να αποτελέσει 
χώρο υποδοχής κοινωνικών εξυπηρετήσεων 
σύμφωνα με τις περιοδικές ανάγκες του οικισμού και 
με τις δυνατότητες αναβάθμισής του.  

1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ιι 30 24 τ.μ./χρ. 730   730 Προτείνεται 1 μονάδα, με επιθυμητό εμβαδόν 
γηπέδου 1.000 τ.μ.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ιv 260 11 τ.μ./χρ. 2.860 250 2.860 

Προτείνεται 1 μονάδα σε νέα θέση, με επιθυμητό 
εμβαδόν γηπέδου 3.000 τ.μ. Τo παλιό δημοτικό 
σχολείο προτείνεται να αποτελέσει χώρο κοινωνικών 
εξυπηρετήσεων σύμφωνα με τις περιοδικές ανάγκες 
του οικισμού και με τις δυνατότητες αναβάθμισής 
του. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ιv 260 10 τ.μ./χρ. 2.600 1.000 2.600 

Προτείνεται 1 μονάδα σε νέα θέση, με επιθυμητό 
εμβαδόν γηπέδου 4.000 τ.μ. Στο παλιό γυμνάσιο θα 
στεγαστούν το Πολιτιστικό Κέντρο και το Κέντρο 
πρόνοιας ηλικιωμένων. 

1.3 ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ιι 38 16 τ.μ./χρ. 608   608 Προτείνεται 1 μονάδα με επιθυμητό εμβαδόν 

γηπέδου 1.000 τ.μ. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ι 102 2 τ.μ./χρ. 204     

Προτείνεται 1 μονάδα, η οποία θα συστεγαστεί με το 
Πολιτιστικό Κέντρο. Προτείνεται η χωροθέτηση στο 
κτίριο του παλιού γυμνασίου. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ v 4.070       350   Εξυπηρετείται από την υπάρχουσα μονάδα, η οποία 

προτείνεται να αναβαθμιστεί / επεκταθεί. 



Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αχελώου – Β2΄ Στάδιο 

 

 93

1.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ vι 2.870 0,1 τ.μ./κατ. 287     

Προτείνεται 1 μονάδα, η οποία θα συστεγαστεί με το 
Κέντρο πρόνοιας ηλικιωμένων. Προτείνεται η 
χωροθέτηση στο κτίριο του παλιού γυμνασίου. 

Ι. ΝΑΟΣ vιι 800 0,5 τ.μ./κατ. 400 750   Οι ανάγκες καλύπτονται από τους υφιστάμενους 
Ιερούς Ναούς. 

1.5 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΙ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ vιιι 930 5,5 τ.μ./κατ. 5.115     

Προτείνονται γήπεδα αθλοπαιδιών μικτής χρήσης. 
Επισημαίνεται πως το "Σύνολο αναγκαίας γης" 
(στήλη 3) αναφέρεται στην επιθυμητή κατάσταση και 
όχι στην ελάχιστη αναγκαία ή εφικτή. 

1.6 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ιιι 380 1 τ.μ./κατ. 380 1.000   

Οι ανάγκες καλύπτονται από το υφιστάμενο 
κοιμητήριο. Προτείνεται η διαμόρφωση ζώνης 
πρασίνου πλάτους 20μ. περιμετρικά των 
κοιμητηρίων. 

          

2.
  Κ

Ο
ΙΝ

Ο
Χ

Ρ
Η

ΣΤ
Α 

2.1 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΧΩΡΟΙ - 
ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ  

ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ vιι 800 1 τ.μ./κατ. 800 300 500 

Προτείνονται κοινόχρηστοι ελεύθεροι χώροι, σε 
χωρικό συσχετισμό με τους προτεινόμενους 
κοινωφελείς χώρους.  

2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ vιι 800           

Οι ανάγκες καλύπτονται από τις παρόδιες θέσεις 
στάθμευσης και από υπαίθριο χώρο στάθμευσης, σε 
συσχετισμό με τους προτεινόμενους κοινωφελείς 
χώρους.  

 

           
ι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους των οικισμών της Τ.Κ. Βραγκιανών. 

ιι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους των οικισμών των Τ.Κ. Βραγκιανών και Μάραθου. 

ιιι Ο πληθυσμός αφορά όλους τους μόνιμους κατοίκους των οικισμών Βραγκιανά και Νούλες. 

ιv Ο πληθυσμός αφορά όλους τους μόνιμους κατοίκους των οικισμών της Δ.Ε. Αχελώου. 

v Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους των οικισμών των Τ.Κ. Βραγκιανών και Μάραθου. 

vι Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους των οικισμών της Τ.Κ. Βραγκιανών. 

vιι Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους του οικισμού. 
vιιι Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους των οικισμών Βραγκιανά και Πλάγια. 

Η έκταση των υφιστάμενων χρήσεων (στήλη 4) υπολογίζεται κατά προσέγγιση. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ  
Τοπική Κοινότητα ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ - Οικισμός ΓΡΙΜΠΙΑΝΩΝ 
            ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.2 :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 

            
  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Εξυπηρετούμενος Σταθερότυπο Σύνολο  Υφιστάμενη Αναγκαία 

Παρατηρήσεις  
  ΓΡΙΜΠΙΑΝΑ   

πληθυσμός γης αναγκαίας 
γης 

κατάσταση νέα  γη 

            σε τ.μ. σε τ.μ. σε τ.μ. 

  Λειτουργίες Χρήσεις 1 2 3=1x2 4 5=3-4 6 

1.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ω
Φ

Ε
Λ

Η 

1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ι 120 0,2 τ.μ./κατ. 24     

Εξυπηρετείται από το Δημαρχείο στο 
Ανθηρό της Δ.Ε. Αργιθέας και από την 
έδρα της Δ.Ε. και της Τ.Κ. στην Π.Ε.1 - 
Βραγκιανά. 

1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ι 2 24 τ.μ./χρ. 58     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ι 14 11 τ.μ./χρ. 158 370   

Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 
Το παλιό δημοτικό σχολείο προτείνεται να 
αποτελέσει χώρο κοινωνικών 
εξυπηρετήσεων σύμφωνα με τις περιοδικές 
ανάγκες του οικισμού και με τις 
δυνατότητες αναβάθμισής του.  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ι 12 10 τ.μ./χρ. 120     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.3 ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ι 3 16 τ.μ./χρ. 48     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ι 12 2 τ.μ./χρ. 24     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ ιι 370           Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ιι 370 0,1 τ.μ./κατ. 37     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

Ι. ΝΑΟΣ ιι 370 0,5 τ.μ./κατ. 185 250   Οι ανάγκες καλύπτονται από τον 
υφιστάμενο Ιερό Ναό. 
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1.5 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ιι 370 5,5 τ.μ./κατ. 2.035     

Προτείνεται γήπεδο αθλοπαιδιών μικτής 
χρήσης. Επισημαίνεται πως το "Σύνολο 
αναγκαίας γης" (στήλη 3) αναφέρεται στην 
επιθυμητή κατάσταση και όχι στην ελάχιστη 
αναγκαία ή εφικτή. 

1.6 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ι 120 1 τ.μ./κατ. 120 200   Οι ανάγκες καλύπτονται από το υφιστάμενο 

κοιμητήριο. 

          

2.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ο
Χ

Ρ
Η

ΣΤ
Α 

2.1 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΧΩΡΟΙ - 
ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ  

ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ιι 370 1 τ.μ./κατ. 370   370 Προτείνεται οργανωμένος ελεύθερος 

κοινόχρηστος χώρος. 

2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ιι 370           Οι ανάγκες καλύπτονται από τις παρόδιες 
θέσεις στάθμευσης.  

 

           
ι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους του οικισμού. 

ιι Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους του οικισμού. 

Η έκταση των υφιστάμενων χρήσεων (στήλη 4) υπολογίζεται κατά προσέγγιση. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ   
Τοπική Κοινότητα ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ - Οικισμός ΔΕΝΔΡΟΥ 
            ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.3 :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Εξυπηρετούμενος Σταθερότυπο Σύνολο  Υφιστάμενη Αναγκαία 
Παρατηρήσεις    ΔΕΝΔΡΟΣ 

 
πληθυσμός γης αναγκαίας γης κατάσταση νέα  γη 

            σε τ.μ. σε τ.μ. σε τ.μ. 

  Λειτουργίες Χρήσεις 1 2 3=1x2 4 5=3-4 6 

1.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ω
Φ

Ε
Λ

Η 

1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ι 120 0,2 τ.μ./κατ. 24     
Εξυπηρετείται από το Δημαρχείο στο Ανθηρό της 
Δ.Ε. Αργιθέας και από την έδρα της Δ.Ε. και της 
Τοπικής Κοινότητας στην Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ι 2 24 τ.μ./χρ. 58     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ι 12 11 τ.μ./χρ. 132 200   

Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. Το 
παλιό δημοτικό σχολείο προτείνεται να 
αποτελέσει χώρο κοινωνικών εξυπηρετήσεων 
σύμφωνα με τις περιοδικές ανάγκες του οικισμού 
και με τις δυνατότητες αναβάθμισής του.  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ι 12 10 τ.μ./χρ. 120     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.3 ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ι 3 16 τ.μ./χρ. 48     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ι 1 2 τ.μ./χρ. 2     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ιι 320           Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ιι 320 0,1 τ.μ./κατ. 32     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

Ι. ΝΑΟΣ ιι 320 0,5 τ.μ./κατ. 160 420   Οι ανάγκες καλύπτονται από τον υφιστάμενο 
Ιερό Ναό. 

1.5 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ιι 320 5,5 τ.μ./κατ. 1.760     

Προτείνεται γήπεδο αθλοπαιδιών μικτής χρήσης. 
Επισημαίνεται πως το "Σύνολο αναγκαίας γης" 
(στήλη 3) αναφέρεται στην επιθυμητή κατάσταση 
και όχι στην ελάχιστη αναγκαία ή εφικτή. 
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1.6 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ι 120 1 τ.μ./κατ. 120 900   Οι ανάγκες καλύπτονται από το υφιστάμενο 

κοιμητήριο. 

                    

2.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ο
Χ

Ρ
Η

ΣΤ
Α 

2.1 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΧΩΡΟΙ - 
ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ  

ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ιι 120 1 τ.μ./κατ. 120   120 

Προτείνεται οργανωμένος ελεύθερος 
κοινόχρηστος χώρος, ελάχιστης επιθυμητής 
έκτασης 500 τ.μ. 

2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ιι 120           Οι ανάγκες καλύπτονται από τις παρόδιες θέσεις 
στάθμευσης.  

 

           ι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους του οικισμού. 
ιι Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους του οικισμού. 

Η έκταση των υφιστάμενων χρήσεων (στήλη 4) υπολογίζεται κατά προσέγγιση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αχελώου – Β2΄ Στάδιο 

 

 98

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ 

Τοπική Κοινότητα ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ - Οικισμός ΝΕΟΧΩΡΙΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.4 :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Εξυπηρετούμενος Σταθερότυπο Σύνολο  Υφιστάμενη Αναγκαία 
Παρατηρήσεις  

 
ΝΕΟΧΩΡΙΑ πληθυσμός γης αναγκαίας 

γης 
κατάσταση νέα  γη 

            σε τ.μ. σε τ.μ. σε τ.μ. 

  Λειτουργίες Χρήσεις 1 2 3=1x2 4 5=3-4 6 

1.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ω
Φ

Ε
Λ

Η 

1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ι 160 0,2 τ.μ./κατ. 32     

Εξυπηρετείται από το Δημαρχείο στο Ανθηρό της Δ.Ε. 
Αργιθέας και από την έδρα της Δ.Ε. και της Τοπικής 
Κοινότητας στην Π.Ε.1 - Βραγκιανά. Το παλιό κοινοτικό 
κατάστημα προτείνεται να αποτελέσει χώρο κοινωνικών 
εξυπηρετήσεων σύμφωνα με τις περιοδικές ανάγκες του 
οικισμού και με τις δυνατότητες αναβάθμισής του.  

1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ι 3 24 τ.μ./χρ. 77     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ι 16 11 τ.μ./χρ. 176     

Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. To παλιό 
δημοτικό σχολείο προτείνεται να αποτελέσει χώρο 
κοινωνικών εξυπηρετήσεων σύμφωνα με τις περιοδικές 
ανάγκες του οικισμού και με τις δυνατότητες αναβάθμισής 
του. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ι 16 10 τ.μ./χρ. 160     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.3 ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ι 4 16 τ.μ./χρ. 64     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ιι 41 2 τ.μ./χρ. 82     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ ιι 410           Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ιι 410 0,1 τ.μ./κατ. 41     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

Ι. ΝΑΟΣ ιι 410 0,5 τ.μ./κατ. 205     Οι ανάγκες καλύπτονται από τον υφιστάμενο Ιερό Ναό. 
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1.5 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ιι 410 5,5 τ.μ./κατ. 2.255     

Προτείνεται γήπεδο αθλοπαιδιών μικτής χρήσης. 
Επισημαίνεται πως το "Σύνολο αναγκαίας γης" (στήλη 3) 
αναφέρεται στην επιθυμητή κατάσταση και όχι στην 
ελάχιστη αναγκαία ή εφικτή. 

1.6 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ι 160 1 τ.μ./κατ. 160 650   Οι ανάγκες καλύπτονται από το υφιστάμενο κοιμητήριο. 

          

2.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ο
Χ

Ρ
Η

ΣΤ
Α 

2.1 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΧΩΡΟΙ - 
ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ  

ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ιι 410 1 τ.μ./κατ. 410   410 Προτείνεται οργανωμένος ελεύθερος κοινόχρηστος χώρος. 

2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ιι 410           Οι ανάγκες καλύπτονται από τις παρόδιες θέσεις 
στάθμευσης.  

 

           
ι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους του οικισμού. 

ιι Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους του οικισμού. 

 
  

Η έκταση των υφιστάμενων χρήσεων (στήλη 4) υπολογίζεται κατά προσέγγιση. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ   
Τοπική Κοινότητα ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ - Οικισμός ΝΟΥΛΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.5 :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5 

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Εξυπηρετούμενος  Σταθερότυπο Σύνολο  Υφιστάμενη Αναγκαία 
Παρατηρήσεις  

  ΝΟΥΛΕΣ πληθυσμός γης αναγκαίας 
γης 

κατάσταση νέα  γη 

              σε τ.μ. σε τ.μ. σε τ.μ. 

  Λειτουργίες Χρήσεις 1 2 3=1x2 4 5=3-4 6 

1.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ω
Φ

Ε
Λ

Η 

1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ι 80 0,2 τ.μ./κατ. 16     

Εξυπηρετείται από το Δημαρχείο στο Ανθηρό 
της Δ.Ε. Αργιθέας και από την έδρα της Δ.Ε. 
και της Τοπικής Κοινότητας στην Π.Ε.1 - 
Βραγκιανά. 

1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ι 2 24 τ.μ./χρ. 38     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ι 8 11 τ.μ./χρ. 88     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ι 8 10 τ.μ./χρ. 80     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.3 ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ι 2 16 τ.μ./χρ. 32     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ι 8 2 τ.μ./χρ. 16     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ιι 230           Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ιι 230 0,1 τ.μ./κατ. 23     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

Ι. ΝΑΟΣ ιι 230 0,5 τ.μ./κατ. 115 480   Οι ανάγκες καλύπτονται από τον υφιστάμενο 
Ιερό Ναό. 

1.5 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ιι 230 5,5 τ.μ./κατ. 1265     

Προτείνεται γήπεδο αθλοπαιδιών μικτής 
χρήσης. Επισημαίνεται πως το "Σύνολο 
αναγκαίας γης" (στήλη 3) αναφέρεται στην 
επιθυμητή κατάσταση και όχι στην ελάχιστη 
αναγκαία ή εφικτή. 
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1.6 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ι 80 1 τ.μ./κατ. 80     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

                    

2.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ο
Χ

Ρ
Η

ΣΤ
Α 

2.1 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΧΩΡΟΙ - ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ  

ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ιι 230 1 τ.μ./κατ. 230   230 Προτείνεται οργανωμένος ελεύθερος 

κοινόχρηστος χώρος. 

2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ιι 230           Οι ανάγκες καλύπτονται από τις παρόδιες 
θέσεις στάθμευσης.  

 

           ι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους του οικισμού. 
ιι Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους του οικισμού. 

Η έκταση των υφιστάμενων χρήσεων (στήλη 4) υπολογίζεται κατά προσέγγιση. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ   
Τοπική Κοινότητα ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ - Οικισμός ΞΕΡΑΚΙΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.6 :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Εξυπηρετούμενος Σταθερότυπο Σύνολο  Υφιστάμενη Αναγκαία 
Παρατηρήσεις  

  ΞΕΡΑΚΙΑ πληθυσμός γης αναγκαίας 
γης 

κατάσταση νέα  γη 

            σε τ.μ. σε τ.μ. σε τ.μ. 

   Λειτουργίες Χρήσεις 1 2 3=1x2 4 5=3-4 6 

1.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ω
Φ

Ε
Λ

Η 

1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ι 50 0,2 τ.μ./κατ. 10     

Εξυπηρετείται από το Δημαρχείο στο Ανθηρό 
της Δ.Ε. Αργιθέας και από την έδρα της Δ.Ε. και 
της Τοπικής Κοινότητας στην Π.Ε.1 - 
Βραγκιανά. 

1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ι 1 24 τ.μ./χρ. 24     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ι 5 11 τ.μ./χρ. 55     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ι 5 10 τ.μ./χρ. 50     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.3 ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ι 1 16 τ.μ./χρ. 20     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ι 5 2 τ.μ./χρ. 10     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ιι 200           Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ιι 200 0,1 τ.μ./κατ. 20     

Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 
Επιπλέον, εξυπηρετείται από την αίθουσα 
εκδηλώσεων ανατολικά του οικισμού. 

Ι. ΝΑΟΣ ιι 200 0,5 τ.μ./κατ. 100 200   Οι ανάγκες καλύπτονται από τον υφιστάμενο 
Ιερό Ναό εκτός ορίων, ανατολικά του οικισμού. 
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1.5 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ιι 200 5,5 τ.μ./κατ. 1.100     

Προτείνεται γήπεδο αθλοπαιδιών μικτής 
χρήσης. Επισημαίνεται πως το "Σύνολο 
αναγκαίας γης" (στήλη 3) αναφέρεται στην 
επιθυμητή κατάσταση και όχι στην ελάχιστη 
αναγκαία ή εφικτή. 

1.6 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ι 50 1 τ.μ./κατ. 50 300   Οι ανάγκες καλύπτονται από το υφιστάμενο 

κοιμητήριο, εκτός ορίων οικισμού. 
                        

2.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ο
Χ

Ρ
Η

ΣΤ
Α 

2.1 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΧΩΡΟΙ - 
ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ  

ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ιι 200 1 τ.μ./κατ. 200   200 Προτείνεται οργανωμένος ελεύθερος 

κοινόχρηστος χώρος. 

2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ιι 200           Οι ανάγκες καλύπτονται από τις παρόδιες 
θέσεις στάθμευσης.  

 

           
ι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους του οικισμού. 
ιι Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους του οικισμού. 

Η έκταση των υφιστάμενων χρήσεων (στήλη 4) υπολογίζεται κατά προσέγγιση. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ   
Τοπική Κοινότητα ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ - Οικισμός ΠΛΑΓΙΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.7 :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 7 

            
  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Εξυπηρετούμενος Σταθερότυπο Σύνολο  Υφιστάμενη Αναγκαία 

Παρατηρήσεις    ΠΛΑΓΙΑ πληθυσμός γης αναγκαίας γης κατάσταση νέα  γη 

            σε τ.μ. σε τ.μ. σε τ.μ. 

   Λειτουργίες Χρήσεις 1 2 3=1x2 4 5=3-4 6 

1.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ω
Φ

Ε
Λ

Η 

1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ι 30 0,2 τ.μ./κατ. 6     

Εξυπηρετείται από το Δημαρχείο στο 
Ανθηρό της Δ.Ε. Αργιθέας και από την έδρα 
της Δ.Ε. και της Τοπικής Κοινότητας στην 
Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ι 1 24 τ.μ./χρ. 14     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ι 3 11 τ.μ./χρ. 33     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ι 3 10 τ.μ./χρ. 30     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.3 ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ι 1 16 τ.μ./χρ. 12     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ι 3 2 τ.μ./χρ. 6     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ιι 130           Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ιι 130 0,1 τ.μ./κατ. 13     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

Ι. ΝΑΟΣ ιι 130 0,5 τ.μ./κατ. 65 1.500   Οι ανάγκες καλύπτονται από την Ι.Μ. 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρα. 

1.5 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ιι 130 5,5 τ.μ./κατ. 715     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.6 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ι 30 1 τ.μ./κατ. 30 550   

Οι ανάγκες καλύπτονται από το υφιστάμενο 
κοιμητήριο, εκτός ορίων και ανατολικά του 
οικισμού, από κοινού με τα Ρόγκια. 
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2.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ο
Χ

Ρ
Η

ΣΤ
Α 

2.1 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΧΩΡΟΙ - ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ  

ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ιι 130 1 τ.μ./κατ. 130   130 Προτείνεται οργανωμένος ελεύθερος 

κοινόχρηστος χώρος. 

2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ιι 130           Οι ανάγκες καλύπτονται από τις παρόδιες 
θέσεις στάθμευσης.  

 

           
ι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους του οικισμού. 
ιι Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους του οικισμού. 

            Η έκταση των υφιστάμενων χρήσεων (στήλη 4) υπολογίζεται κατά προσέγγιση. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ   
Τοπική Κοινότητα ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ - Οικισμός ΡΟΓΚΙΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.8 :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 8 

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Εξυπηρετούμενος Σταθερότυπο Σύνολο  Υφιστάμενη Αναγκαία 
Παρατηρήσεις    ΡΟΓΚΙΑ πληθυσμός γης αναγκαίας γης κατάσταση νέα  γη 

            σε τ.μ. σε τ.μ. σε τ.μ. 

   Λειτουργίες Χρήσεις 1 2 3=1x2 4 5=3-4 6 

1.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ω
Φ

Ε
Λ

Η 

1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ι 160 0,2 τ.μ./κατ. 32     

Εξυπηρετείται από το Δημαρχείο στο 
Ανθηρό της Δ.Ε. Αργιθέας και από την έδρα 
της Δ.Ε. και της Τοπικής Κοινότητας στην 
Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ι 3 24 τ.μ./χρ. 77     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ι 16 11 τ.μ./χρ. 176 200   

Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 
Το παλιό δημοτικό σχολείο προτείνεται να 
αποτελέσει χώρο κοινωνικών 
εξυπηρετήσεων σύμφωνα με τις περιοδικές 
ανάγκες του οικισμού και με τις δυνατότητες 
αναβάθμισής του.  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ι 16 10 τ.μ./χρ. 160     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.3 ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ι 4 16 τ.μ./χρ. 64     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ι 16 2 τ.μ./χρ. 32     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ι 160           Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ι 160 0,1 τ.μ./κατ. 16     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

Ι. ΝΑΟΣ ι 160 0,5 τ.μ./κατ. 80 450   Οι ανάγκες καλύπτονται από τον υφιστάμενο 
Ιερό Ναό. 
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1.5 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ι 160 5,5 τ.μ./κατ. 880     

Προτείνεται γήπεδο αθλοπαιδιών μικτής 
χρήσης. Επισημαίνεται πως το "Σύνολο 
αναγκαίας γης" (στήλη 3) αναφέρεται στην 
επιθυμητή κατάσταση και όχι στην ελάχιστη 
αναγκαία ή εφικτή. 

  1.6 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ι 30 1 τ.μ./κατ. 30 550   

Οι ανάγκες καλύπτονται από το υφιστάμενο 
κοιμητήριο, εκτός ορίων και ΒΔ του οικισμού, 
από κοινού με τον οικισμό Πλάγια. 

                    

2.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ο
Χ

Ρ
Η

ΣΤ
Α 

2.1 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΧΩΡΟΙ - 
ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ  

ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ι 160 1 τ.μ./κατ. 160   160 

Προτείνεται οργανωμένος ελεύθερος 
κοινόχρηστος χώρος, ελάχιστης επιθυμητής 
έκτασης 500 τ.μ. 

2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ι 160           Οι ανάγκες καλύπτονται από παρόδια 
στάθμευση.  

 

           
ι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους του οικισμού. 
ιι Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους του οικισμού. 

Η έκταση των υφιστάμενων χρήσεων (στήλη 4) υπολογίζεται κατά προσέγγιση. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ   
Τοπική Κοινότητα ΑΡΓΥΡΙΟΥ - Οικισμός ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.9 :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 9 

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 Εξυπηρετούμενος Σταθερότυπο Σύνολο  Υφιστάμενη Αναγκαία 
Παρατηρήσεις  

  ΑΡΓΥΡΙ πληθυσμός γης αναγκαίας 
γης 

κατάσταση νέα  γη 

            σε τ.μ. σε τ.μ. σε τ.μ. 

   Λειτουργίες Χρήσεις 1 2 3=1x2 4 5=3-4 6 

1.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ω
Φ

Ε
Λ

Η 

1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ι 500 0,2 τ.μ./κατ. 100 70 - 

Δεν απαιτείται νέα μονάδα. Εξυπηρετείται από 
το Δημαρχείο στο Ανθηρό της Δ.Ε. Αργιθέας και 
για τοπικές ανάγκες από το παρόν Δημοτικό 
Κατάστημα (έδρα της Τοπικής Κοινότητας). 
Παράλληλα, προτείνεται να αποτελέσει χώρο 
κοινωνικών εξυπηρετήσεων σύμφωνα με τις 
περιοδικές ανάγκες του οικισμού και τις 
δυνατότητες αναβάθμισής του.  

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ιι 2.600       200   Οι ανάγκες καλύπτονται από το υφιστάμενο 

οικόπεδο. 

1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ιιι 6 24 τ.μ./χρ. 144     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.12 - Κελλάρια. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ιιι 30 11 τ.μ./χρ. 330 260   
Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. Στο 
παλιό δημοτικό σχολείο είναι δυνατή η 
χωροθέτηση Πολιτιστικού Κέντρου-Κέντρου 
πρόνοιας ηλικιωμένων. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ιιι 30 10 τ.μ./χρ. 300     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.3 ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ιιι 8 16 τ.μ./χρ. 120     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.12 - Κελλάρια. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ι 50 2 τ.μ./χρ. 100   100 

Προτείνεται 1 μονάδα, η οποία θα συστεγαστεί 
με το Πολιτιστικό Κέντρο. Προτείνεται η 
χωροθέτηση στο κτίριο του παλιού δημοτικού 
σχολείου. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ιv 2.930       300   Εξυπηρετείται από την υπάρχουσα μονάδα, η 
οποία προτείνεται να αναβαθμιστεί / επεκταθεί. 
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1.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ v 1.250 0,1 τ.μ./κατ. 125   125 

Προτείνεται 1 μονάδα, η οποία θα συστεγαστεί 
με το Κέντρο πρόνοιας ηλικιωμένων. 
Προτείνεται η χωροθέτηση στο κτίριο του 
παλιού δημοτικού σχολείου. 

Ι. ΝΑΟΣ v 1.250 0,5 τ.μ./κατ. 625 1.280   Οι ανάγκες καλύπτονται από τους υφιστάμενους 
Ιερούς Ναούς. 

1.5 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ vι 800 5,5 τ.μ./κατ. 4.400 400   

Προτείνονται γήπεδα αθλοπαιδιών μικτής 
χρήσης. Επισημαίνεται πως το "Σύνολο 
αναγκαίας γης" (στήλη 3) αναφέρεται στην 
επιθυμητή κατάσταση και όχι στην ελάχιστη 
αναγκαία ή εφικτή. 

1.6 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ι 500 1 τ.μ./κατ. 500 1.000   

Οι ανάγκες καλύπτονται από το υφιστάμενο 
κοιμητήριο. Προτείνεται η διαμόρφωση ζώνης 
πρασίνου πλάτους 20μ. περιμετρικά των 
κοιμητηρίων. 

                    

2.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ο
Χ

Ρ
Η

ΣΤ
Α 

2.1 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΧΩΡΟΙ - ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ  

ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ vι 800 1 τ.μ./κατ. 800 600 200 

Προτείνονται κοινόχρηστοι ελεύθεροι χώροι, σε 
χωρικό συσχετισμό με τους προτεινόμενους 
κοινωφελείς χώρους.  

2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ vι 800           

Οι ανάγκες καλύπτονται από παρόδιες θέσεις 
στάθμευσης και από υπαίθριο χώρο 
στάθμευσης, σε συσχετισμό με τους 
προτεινόμενους κοινωφελείς χώρους.  

 

           
ι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους των οικισμών της Τ.Κ. Αργυρίου 
ιι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους όλων των οικισμών της Δ.Ε. Αχελώου. 
ιιι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους του οικισμού. 
ιv Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους των οικισμών των Τ.Κ. Αργυρίου και Καταφυλλίου. 
v Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους των οικισμών της Τ.Κ. Αργυρίου. 
vι Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους του οικισμού. 

Η έκταση των υφιστάμενων χρήσεων (στήλη 4) υπολογίζεται κατά προσέγγιση. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ   
Τοπική Κοινότητα ΑΡΓΥΡΙΟΥ - Οικισμός ΜΑΚΡΥΚΑΜΠΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.10 :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 10 

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 Εξυπηρετούμενος Σταθερότυπο Σύνολο  Υφιστάμενη Αναγκαία 
Παρατηρήσεις  

  ΜΑΚΡΥΚΑΜΠΟΣ πληθυσμός γης αναγκαίας 
γης 

κατάσταση νέα  γη 

            σε τ.μ. σε τ.μ. σε τ.μ. 

   Λειτουργίες Χρήσεις 1 2 3=1x2 4 5=3-4 6 

1.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ω
Φ

Ε
Λ

Η 

1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ι 100 0,2 τ.μ./κατ. 20     
Εξυπηρετείται από το Δημαρχείο στο Ανθηρό 
της Δ.Ε. Αργιθέας και από την έδρα της 
Τοπικής Κοινότητας στην Π.Ε.9 - Αργύρι. 

1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ι 2 24 τ.μ./χρ. 48     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.12 - Κελλάρια. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ι 10 11 τ.μ./χρ. 110     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ι 10 10 τ.μ./χρ. 100     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.3 ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ι 3 16 τ.μ./χρ. 40     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.12 - Κελλάρια. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ι 10 2 τ.μ./χρ. 20     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.9 - Αργύρι. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ιι 250           Εξυπηρετείται από την Π.Ε.9 - Αργύρι. 

1.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ιι 250 0,1 τ.μ./κατ. 25     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.9 - Αργύρι. 

Ι. ΝΑΟΣ ιι 250 0,5 τ.μ./κατ. 125     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.9 - Αργύρι. 
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1.5 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ιι 250 5,5 τ.μ./κατ. 1375     

Προτείνεται γήπεδο αθλοπαιδιών μικτής 
χρήσης. Επισημαίνεται πως το "Σύνολο 
αναγκαίας γης" (στήλη 3) αναφέρεται στην 
επιθυμητή κατάσταση και όχι στην ελάχιστη 
αναγκαία ή εφικτή. 

1.6 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ι 100 1 τ.μ./κατ. 100     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.9 - Αργύρι. 

  

                

2.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ο
Χ

Ρ
Η

ΣΤ
Α 

2.1 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΧΩΡΟΙ - ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ  

ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ιι 250 1 τ.μ./κατ. 250 300   Προτείνεται επιπλέον ελεύθερος κοινόχρηστος 

χώρος. 

2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ιι 250           Οι ανάγκες καλύπτονται από παρόδιες θέσεις 
στάθμευσης.  

 

           
ι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους του οικισμού. 

ιι Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους του οικισμού. 

Η έκταση των υφιστάμενων χρήσεων (στήλη 4) υπολογίζεται κατά προσέγγιση. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ   
Τοπική Κοινότητα ΑΡΓΥΡΙΟΥ - Οικισμός ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΤΡΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.11 :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 11 

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 Εξυπηρετούμενος Σταθερότυπο Σύνολο  Υφιστάμενη Αναγκαία 
Παρατηρήσεις    ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΤΡΑ πληθυσμός γης αναγκαίας γης κατάσταση νέα  γη 

            σε τ.μ. σε τ.μ. σε τ.μ. 

   Λειτουργίες Χρήσεις 1 2 3=1x2 4 5=3-4 6 

1.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ω
Φ

Ε
Λ

Η 

1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ι 100 0,2 τ.μ./κατ. 20     
Εξυπηρετείται από το Δημαρχείο στο Ανθηρό 
της Δ.Ε. Αργιθέας και από την έδρα της 
Τοπικής Κοινότητας στην Π.Ε.9 - Αργύρι. 

1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ι 2 24 τ.μ./χρ. 48     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.12 - Κελλάρια. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ι 10 11 τ.μ./χρ. 110     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ι 10 10 τ.μ./χρ. 100     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.3 ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ι 3 16 τ.μ./χρ. 40     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.12 - Κελλάρια. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ι 10 2 τ.μ./χρ. 20     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.9 - Αργύρι. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ιι 200           Εξυπηρετείται από την Π.Ε.9 - Αργύρι. 

1.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ιι 200 0,1 τ.μ./κατ. 20     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.9 - Αργύρι. 

Ι. ΝΑΟΣ ιι 200 0,5 τ.μ./κατ. 100     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.9 - Αργύρι. 

1.5 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ιι 200 5,5 τ.μ./κατ. 1.100     

Προτείνεται γήπεδο αθλοπαιδιών μικτής 
χρήσης. Επισημαίνεται πως το "Σύνολο 
αναγκαίας γης" (στήλη 3) αναφέρεται στην 
επιθυμητή κατάσταση και όχι στην ελάχιστη 
αναγκαία ή εφικτή. 

1.6 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ι 100 1 τ.μ./κατ. 100     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.9 - Αργύρι. 
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2.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ο
Χ

Ρ
Η

ΣΤ
Α 

2.1 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΧΩΡΟΙ - ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ  

ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΧΑΡΑ ιι 200 1 τ.μ./κατ. 200   200 Προτείνεται οργανωμένος ελεύθερος 

κοινόχρηστος χώρος. 

2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ιι 200           Οι ανάγκες καλύπτονται από παρόδιες θέσεις 
στάθμευσης.  

 

           
ι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους του οικισμού. 

ιι Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους του οικισμού. 

Η έκταση των υφιστάμενων χρήσεων (στήλη 4) υπολογίζεται κατά προσέγγιση. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ   
Τοπική Κοινότητα ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ - Οικισμός ΚΕΛΛΑΡΙΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.12 :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 12 

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12 Εξυπηρετούμενος Σταθερότυπο Σύνολο  Υφιστάμενη Αναγκαία 
Παρατηρήσεις  

  ΚΕΛΛΑΡΙΑ πληθυσμός γης αναγκαίας γης κατάσταση νέα  γη 

            σε τ.μ. σε τ.μ. σε τ.μ. 
   Λειτουργίες Χρήσεις 1 2 3=1x2 4 5=3-4 6 

1.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ω
Φ

Ε
Λ

Η 

1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ι 580 0,2 τ.μ./κατ. 116 150   

Εξυπηρετείται από το Δημαρχείο στο Ανθηρό 
της Δ.Ε. Αργιθέας και για τοπικές ανάγκες από 
το παρόν Δημοτικό Κατάστημα (έδρα της 
Τοπικής Κοινότητας). Παράλληλα, προτείνεται 
να αποτελέσει χώρο κοινωνικών εξυπηρετήσεων 
σύμφωνα με τις περιοδικές ανάγκες του οικισμού 
και τις δυνατότητες αναβάθμισής του.  

1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ιι 22 24 τ.μ./χρ. 518   518 Προτείνεται 1 μονάδα, με επιθυμητό εμβαδόν 
γηπέδου 1.000 τ.μ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ιιι 18 11 τ.μ./χρ. 198     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ιιι 18 10 τ.μ./χρ. 180     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.3 ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ιι 27 16 τ.μ./χρ. 432   432 Προτείνεται 1 μονάδα, με επιθυμητό εμβαδόν 

γηπέδου 1.000 τ.μ. 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ιιι 18 2 τ.μ./χρ. 36     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.14 - Καταφύλλι. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ιv 380           Εξυπηρετείται από την Π.Ε.9 - Αργύρι. 

1.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ιv 380 0,1 τ.μ./κατ. 38     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.14 - Καταφύλλι. 

Ι. ΝΑΟΣ ιv 380 0,5 τ.μ./κατ. 190 480   Οι ανάγκες καλύπτονται από τον υφιστάμενο 
Ιερό Ναό. 

1.5 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ιv 380 5,5 τ.μ./κατ. 2090 3.100   Δεν απαιτείται νέος χώρος αθλοπαιδιών.  
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1.6 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ι 180 1 τ.μ./κατ. 180 1.900   

Οι ανάγκες καλύπτονται από το υφιστάμενο 
κοιμητήριο. Προτείνεται η διαμόρφωση ζώνης 
πρασίνου πλάτους 20μ. περιμετρικά των 
κοιμητηρίων. 

                    

2.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ο
Χ

Ρ
Η

ΣΤ
Α 

2.1 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΧΩΡΟΙ - ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ  

ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ιv 380 1,0 τ.μ./κατ. 380 150 230 Προτείνεται ελεύθερος κοινόχρηστος χώρος. 

2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ιv 380           Οι ανάγκες καλύπτονται από παρόδια 
στάθμευση.  

 

           
ι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους των οικισμών της Τ.Κ. Καταφυλλίου. 

ιι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους των οικισμών των Τ.Κ. Αργυρίου και Καταφυλλίου. 

ιιι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους του οικισμού. 

ιv Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους του οικισμού. 

Η έκταση των υφιστάμενων χρήσεων (στήλη 4) υπολογίζεται κατά προσέγγιση. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ   
Τοπική Κοινότητα ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ - Οικισμός ΑΡΔΑΝΟΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.13 :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 13 

            
  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 13 Εξυπηρετούμενος Σταθερότυπο Σύνολο  Υφιστάμενη Αναγκαία 

Παρατηρήσεις  
  ΑΡΔΑΝΟΒΟ πληθυσμός γης αναγκαίας γης κατάσταση νέα  γη 

            σε τ.μ. σε τ.μ. σε τ.μ. 
 Λειτουργίες Χρήσεις 1 2 3=1x2 4 5=3-4 6 

1.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ω
Φ

Ε
Λ

Η 

1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ι 70 0,2 τ.μ./χρ. 14     
Εξυπηρετείται από το Δημαρχείο στο Ανθηρό 
της Δ.Ε. Αργιθέας και από την έδρα της Τοπικής 
Κοινότητας στην Π.Ε.12 - Κελλάρια. 

1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ιι 1 24 τ.μ./χρ. 34     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.12 - Κελλάρια. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ιι 7 11 τ.μ./χρ. 77 1.400   

Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. To 
παλιό δημοτικό σχολείο προτείνεται να 
αποτελέσει χώρο κοινωνικών εξυπηρετήσεων 
σύμφωνα με τις περιοδικές ανάγκες του 
οικισμού και με τις δυνατότητες αναβάθμισής 
του. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ι 7 10 τ.μ./χρ. 70     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.3 ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ι 2 16 τ.μ./χρ. 28     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.12 - Κελλάρια. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ι 7 2 τ.μ./χρ. 14     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.14 - Καταφύλλι. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ιι 270           Εξυπηρετείται από την Π.Ε.9 - Αργύρι. 

1.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ιι 270 0,1 τ.μ./χρ. 27     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.14 - Καταφύλλι. 

Ι. ΝΑΟΣ ιι 270 0,5 τ.μ./χρ. 135 200   Οι ανάγκες καλύπτονται από τον υφιστάμενο 
κοιμητηριακό Ιερό Ναό. 
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1.5 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ιι 270 5,5 τ.μ./χρ. 1485     

Προτείνεται γήπεδο αθλοπαιδιών μικτής χρήσης. 
Επισημαίνεται πως το "Σύνολο αναγκαίας γης" 
(στήλη 3) αναφέρεται στην επιθυμητή 
κατάσταση και όχι στην ελάχιστη αναγκαία ή 
εφικτή. 

1.6 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ι 70 1 τ.μ./χρ. 70 1.100   

Οι ανάγκες καλύπτονται από το υφιστάμενο 
κοιμητήριο. Προτείνεται η διαμόρφωση ζώνης 
πρασίνου πλάτους 20μ. περιμετρικά των 
κοιμητηρίων. 

                        

2.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ο
Χ

Ρ
Η

ΣΤ
Α 

2.1 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΧΩΡΟΙ - ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ  

ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ιι 270 1 τ.μ./χρ. 270   270 Προτείνεται οργανωμένος ελεύθερος 

κοινόχρηστος χώρος. 

2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ιι 270           Οι ανάγκες καλύπτονται από παρόδια 
στάθμευση.  

 

           
ι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους του οικισμού. 

ιι Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους του οικισμού. 

Η έκταση των υφιστάμενων χρήσεων (στήλη 4) υπολογίζεται κατά προσέγγιση. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ   
Τοπική Κοινότητα ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ - Οικισμός ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.14 :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 14 

            
  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 Εξυπηρετούμενος Σταθερότυπο Σύνολο  Υφιστάμενη Αναγκαία 

Παρατηρήσεις  
  ΚΑΤΑΦΥΛΛΙ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ πληθυσμός γης αναγκαίας 

γης 
κατάσταση νέα  γη 

            σε τ.μ. σε τ.μ. σε τ.μ. 

   Λειτουργίες Χρήσεις 1 2 3=1x2 4 5=3-4 6 

1.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ω
Φ

Ε
Λ

Η 

1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ι 170 0,2 τ.μ./κατ. 34     
Εξυπηρετείται από το Δημαρχείο στο Ανθηρό της 
Δ.Ε. Αργιθέας και από την έδρα της Τοπικής 
Κοινότητας στην Π.Ε.12 - Κελλάρια. 

1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ι 3 24 τ.μ./χρ. 82     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.12 - Κελλάρια. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ι 17 11 τ.μ./χρ. 187 200   

Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. To 
παλιό δημοτικό σχολείο προτείνεται να 
αποτελέσει χώρο κοινωνικών εξυπηρετήσεων 
σύμφωνα με τις περιοδικές ανάγκες του οικισμού 
και με τις δυνατότητες αναβάθμισής του. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ι 17 10 τ.μ./χρ. 170     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.3 ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ι 4 16 τ.μ./χρ. 68     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.12 - Κελλάρια. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ιιι 58 2 τ.μ./χρ. 116    116 Προτείνεται 1 μονάδα, η οποία θα συστεγαστεί με 

το Πολιτιστικό Κέντρο. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ιι 520           Εξυπηρετείται από την Π.Ε.9 - Αργύρι. 

1.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ιv 1.680 0,1 τ.μ./κατ. 168    168 Προτείνεται 1 μονάδα, η οποία θα συστεγαστεί με 

το Κέντρο πρόνοιας ηλικιωμένων. 

Ι. ΝΑΟΣ ιι 520 0,5 τ.μ./κατ. 260 320   Οι ανάγκες καλύπτονται από τον υφιστάμενο Ιερό 
Ναό. 
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1.5 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ιι 520 5,5 τ.μ./κατ. 2.860     

Προτείνεται γήπεδο αθλοπαιδιών μικτής χρήσης. 
Επισημαίνεται πως το "Σύνολο αναγκαίας γης" 
(στήλη 3) αναφέρεται στην επιθυμητή κατάσταση 
και όχι στην ελάχιστη αναγκαία ή εφικτή. 

1.6 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ι 170 1 τ.μ./κατ. 170 830   

Οι ανάγκες καλύπτονται από το υφιστάμενο 
κοιμητήριο. Προτείνεται η διαμόρφωση ζώνης 
πρασίνου πλάτους 20μ. περιμετρικά των 
κοιμητηρίων. 

                        

2.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ο
Χ

Ρ
Η

ΣΤ
Α 

2.1 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΧΩΡΟΙ - ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ  

ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ιι 520 1 τ.μ./κατ. 520 950   Προτείνεται επιπλέον οργανωμένος ελεύθερος 

κοινόχρηστος χώρος. 

2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ιι 520           Οι ανάγκες καλύπτονται από παρόδια στάθμευση.  

 

           
ι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους του οικισμού. 
ιι Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους του οικισμού. 
ιιι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους των οικισμών της Τ.Κ. Καταφυλλίου. 
ιv Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους των οικισμών της Τ.Κ. Καταφυλλίου. 

Η έκταση των υφιστάμενων χρήσεων (στήλη 4) υπολογίζεται κατά προσέγγιση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αχελώου – Β2΄ Στάδιο 

 

 120

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ   
Τοπική Κοινότητα ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ - Οικισμός ΠΡΑΒΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.15 :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 15 

            
  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 15 Εξυπηρετούμενος Σταθερότυπο Σύνολο  Υφιστάμενη Αναγκαία 

Παρατηρήσεις  
  ΠΡΑΒΑ πληθυσμός γης αναγκαίας 

γης 
κατάσταση νέα  γη 

            σε τ.μ. σε τ.μ. σε τ.μ. 

   Λειτουργίες Χρήσεις 1 2 3=1x2 4 5=3-4 6 

1.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ω
Φ

Ε
Λ

Η 

1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ι 100 0,2 τ.μ./κατ. 20     
Εξυπηρετείται από το Δημαρχείο στο Ανθηρό 
της Δ.Ε. Αργιθέας και από την έδρα της 
Τοπικής Κοινότητας στην Π.Ε.12 - Κελλάρια. 

1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ι 2 24 τ.μ./χρ. 48     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.12 - Κελλάρια. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ι 10 11 τ.μ./χρ. 110     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ι 10 10 τ.μ./χρ. 100     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.3 ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ι 3 16 τ.μ./χρ. 40     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.12 - Κελλάρια. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ι 10 2 τ.μ./χρ. 20     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.14 - Καταφύλλι. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ιι 350           Εξυπηρετείται από την Π.Ε.9 - Αργύρι. 

1.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ιι 350 0,1 τ.μ./κατ. 35     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.14 - Καταφύλλι. 

Ι. ΝΑΟΣ ιιι 510 0,5 τ.μ./κατ. 255 850   
Εξυπηρετείται από τον υφιστάμενο Ι.Ν. Αγίου 
Βασιλείου που βρίσκεται εκτός των ορίων και 
νότια του οικισμού. 

1.5 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ιιι 510 5,5 τ.μ./κατ. 2.805     

Προτείνεται γήπεδο αθλοπαιδιών μικτής 
χρήσης. Επισημαίνεται πως το "Σύνολο 
αναγκαίας γης" (στήλη 3) αναφέρεται στην 
επιθυμητή κατάσταση και όχι στην ελάχιστη 
αναγκαία ή εφικτή. 
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1.6 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ιv 160 1 τ.μ./κατ. 160 500   Οι ανάγκες καλύπτονται από το υφιστάμενο 

κοιμητήριο, εκτός ορίων και νότια του οικισμού. 

                        

2.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ο
Χ

Ρ
Η

ΣΤ
Α 

2.1 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΧΩΡΟΙ - 
ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ  

ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ιι 350 1 τ.μ./κατ. 350   350 Προτείνεται οργανωμένος ελεύθερος 

κοινόχρηστος χώρος. 

2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ιι 350           Οι ανάγκες καλύπτονται από παρόδια 
στάθμευση.  

 

           
ι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους του οικισμού. 

ιι Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους του οικισμού. 

ιιι Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους των οικισμών Πράβας και Συκιάς. 

ιv Ο πληθυσμός αφορά  τους μόνιμους κατοίκους των οικισμών Πράβας και Συκιάς. 

Η έκταση των υφιστάμενων χρήσεων (στήλη 4) υπολογίζεται κατά προσέγγιση. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ  
Τοπική Κοινότητα ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ - Οικισμός ΣΥΚΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.16 :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 16 

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 16 Εξυπηρετούμενος Σταθερότυπο Σύνολο  Υφιστάμενη Αναγκαία 
Παρατηρήσεις  

  ΣΥΚΙΑ πληθυσμός γης αναγκαίας 
γης 

κατάσταση νέα  γη 

            σε τ.μ. σε τ.μ. σε τ.μ. 

   Λειτουργίες Χρήσεις 1 2 3=1x2 4 5=3-4 6 

1.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ω
Φ

Ε
Λ

Η 

1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ι 60 0,8 τ.μ./κατ.       
Εξυπηρετείται από το Δημαρχείο στο Ανθηρό της 
Δ.Ε. Αργιθέας και από την έδρα της Τοπικής 
Κοινότητας στην Π.Ε.12 - Κελλάρια. 

1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ι 1 24 τ.μ./χρ. 29     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.12 - Κελλάρια. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ι 6 11 τ.μ./χρ. 66     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ι 6 10 τ.μ./χρ. 60     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.3 ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ι 2 16 τ.μ./χρ. 24     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.12 - Κελλάρια. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ι 6 2 τ.μ./χρ. 12     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.14 - Καταφύλλι. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ιι 160           Εξυπηρετείται από την Π.Ε.9 - Αργύρι. 

1.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ιι 160 0,1 τ.μ./κατ. 16     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.14 - Καταφύλλι. 

Ι. ΝΑΟΣ ιι 160 0,5 τ.μ./κατ. 80     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.15 - Πράβα. 

1.5 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ιι 160 5,5 τ.μ./κατ. 880     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.15 - Πράβα. 
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1.6 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ι 60 1 τ.μ./κατ. 60     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.15 - Πράβα. 

                        

2.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ο
Χ

Ρ
Η

ΣΤ
Α 

2.1 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΧΩΡΟΙ - 
ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ  

ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ιι 160 1 τ.μ./κατ. 160   160 Προτείνεται οργανωμένος ελεύθερος κοινόχρηστος 

χώρος. 

2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ιι 160           Οι ανάγκες καλύπτονται από παρόδια στάθμευση.  

 

           
ι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους του οικισμού. 

ιι Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους του οικισμού. 

Η έκταση των υφιστάμενων χρήσεων (στήλη 4) υπολογίζεται κατά προσέγγιση. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ 

Τοπική Κοινότητα ΜΑΡΑΘΟΥ - Οικισμός ΜΑΡΑΘΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.17 :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 17 

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Εξυπηρετούμενος Σταθερότυπο Σύνολο  Υφιστάμενη Αναγκαία 
Παρατηρήσεις    ΜΑΡΑΘΟΣ πληθυσμός γης αναγκαίας 

γης 
κατάσταση νέα  γη 

            σε τ.μ. σε τ.μ. σε τ.μ. 

   Λειτουργίες Χρήσεις 1 2 3=1x2 4 5=3-4 6 

1.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ω
Φ

Ε
Λ

Η 

1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ι 500 0,2 τ.μ./κατ. 100 130   

Εξυπηρετείται από το Δημαρχείο στο Ανθηρό της Δ.Ε. 
Αργιθέας και για τοπικές ανάγκες από το παρόν 
Δημοτικό Κατάστημα (έδρα της Τοπικής Κοινότητας). 
Παράλληλα, προτείνεται να αποτελέσει χώρο υποδοχής 
κοινωνικών εξυπηρετήσεων σύμφωνα με τις περιοδικές 
ανάγκες του οικισμού και τις δυνατότητες αναβάθμισής.  

1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ιι 6 24 τ.μ./χρ. 144     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ιι 30 11 τ.μ./χρ. 330 380   
Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. Στο παλιό 
δημοτικό σχολείο είναι δυνατή η χωροθέτηση 
Πολιτιστικού Κέντρου-Κέντρου πρόνοιας. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ιι 30 10 τ.μ./χρ. 300     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.3 ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ιι 8 12 τ.μ./χρ. 90     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ιιι 120 2 τ.μ./χρ. 240   240 

Προτείνεται 1 μονάδα, η οποία θα συστεγαστεί με το 
Πολιτιστικό Κέντρο. Είναι δυνατή η χωροθέτηση στο 
γήπεδο του παλιού δημοτικού σχολείου μετά από 
αναβάθμισή του. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ ιv 700       120   Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ιιι 1.200 0,1 τ.μ./κατ. 120   120 

Προτείνεται 1 μονάδα, η οποία θα συστεγαστεί με το 
Κέντρο πρόνοιας ηλικιωμένων. Είναι δυνατή η 
χωροθέτηση στο γήπεδο του παλιού δημοτικού 
σχολείου μετά από αναβάθμισή του. 

Ι. ΝΑΟΣ v 980 0,5 τ.μ./κατ. 490 350 -  Δεν απαιτείται νέα μονάδα.  
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1.5 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ vι 920 5,5 τ.μ./κατ. 5.060     

Προτείνεται γήπεδο αθλοπαιδιών μικτής χρήσης. 
Επισημαίνεται πως το "Σύνολο αναγκαίας γης" (στήλη 
3) αναφέρεται στην επιθυμητή κατάσταση και όχι στην 
ελάχιστη αναγκαία ή εφικτή. 

1.6 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ vιι 430 1 τ.μ./κατ. 430 950   

Οι ανάγκες καλύπτονται από το υφιστάμενο κοιμητήριο, 
το οποίο βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού, από κοινού με 
τον οικισμό Μελάνυδρο. Προτείνεται η διαμόρφωση 
ζώνης πρασίνου πλάτους 20μ. περιμετρικά του. 

                        

2.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ο
Χ

Ρ
Η

ΣΤ
Α 

2.1 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΧΩΡΟΙ - 
ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ  

ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ιv 700 1 τ.μ./κατ. 700   700 

Προτείνονται κοινόχρηστοι ελεύθεροι χώροι, σε χωρικό 
συσχετισμό με τους προτεινόμενους κοινωφελείς 
χώρους.  

2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ιv 700           

Οι ανάγκες καλύπτονται από παρόδιες θέσεις 
στάθμευσης και από υπαίθριο χώρο στάθμευσης, σε 
συσχετισμό με τους προτεινόμενους κοινωφελείς 
χώρους.  

 

           
ι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους των οικισμών της Τ.Κ. Μάραθου. 

ιι Ο πληθυσμός αφορά όλους τους μόνιμους κατοίκους του οικισμού. 

ιιι Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους των οικισμών της Τ.Κ. Μάραθου. 

ιv Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους του οικισμού. 

v Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους των οικισμών Μάραθου και Μελάνυδρου. 
vι Ο πληθυσμός αφορά τους κατοίκους των οικισμών Μάραθου και Μάραθου Β'. 

vιι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους των οικισμών Μάραθου και Μελάνυδρου. 

            Η έκταση των υφιστάμενων χρήσεων (στήλη 4) υπολογίζεται κατά προσέγγιση. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ   
Τοπική Κοινότητα ΜΑΡΑΘΟΥ - Οικισμός ΜΑΡΑΘΟΥ Β' 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.18 :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 18 

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 18 Εξυπηρετούμενος Σταθερότυπο Σύνολο  Υφιστάμενη Αναγκαία 
Παρατηρήσεις  

  ΜΑΡΑΘΟΣ Β' πληθυσμός γης αναγκαίας 
γης 

κατάσταση νέα  γη 

            σε τ.μ. σε τ.μ. σε τ.μ. 

    Λειτουργίες Χρήσεις 1 2 3=1x2 4 5=3-4 6 

1.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ω
Φ

Ε
Λ

Η 

1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ι 70 0,2 τ.μ./κατ. 14     
Εξυπηρετείται από το Δημαρχείο στο Ανθηρό της 
Δ.Ε. Αργιθέας και από την έδρα της Τοπικής 
Κοινότητας στην Π.Ε.17 - Μάραθος. 

1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ι 1 24 τ.μ./χρ. 34     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ι 7 11 τ.μ./χρ. 77 230   

Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. Το 
παλιό δημοτικό σχολείο προτείνεται να αποτελέσει 
χώρο κοινωνικών εξυπηρετήσεων σύμφωνα με τις 
περιοδικές ανάγκες του οικισμού και με τις 
δυνατότητες αναβάθμισής του.  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ι 7 10 τ.μ./χρ. 70     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.3 ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ι 2 12 τ.μ./χρ. 21     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ι 7 2 τ.μ./χρ. 14     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.17 - Μάραθος. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ ιι 220           Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ιιι 220 0,1 τ.μ./κατ. 22     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.17 - Μάραθος. 

Ι. ΝΑΟΣ ιι 220 0,5 τ.μ./κατ. 110 200   Οι ανάγκες καλύπτονται από τον υφιστάμενο 
κοιμητηριακό Ιερό Ναό. 
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1.5 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ιι 220 5,5 τ.μ./κατ. 1.210     

Εξυπηρετείται από την Π.Ε.17 - Μάραθος. 
Επισημαίνεται πως το "Σύνολο αναγκαίας γης" 
(στήλη 3) αναφέρεται στην επιθυμητή κατάσταση 
και όχι στην ελάχιστη αναγκαία ή εφικτή. 

1.6 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ι 70 1 τ.μ./κατ. 70 100   Οι ανάγκες καλύπτονται από το υφιστάμενο 

κοιμητήριο, εκτός ορίων και νότια του οικισμού. 

                    

2.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ο
Χ

Ρ
Η

ΣΤ
Α 

2.1 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΧΩΡΟΙ - 
ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ  

ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ιι 220 1 τ.μ./κατ. 220   220 Προτείνεται οργανωμένος ελεύθερος κοινόχρηστος 

χώρος. 

2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ιι 220           Οι ανάγκες καλύπτονται από παρόδιες θέσεις 
στάθμευσης.  

 

            
ι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους του οικισμού. 

ιι Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους του οικισμού. 

Η έκταση των υφιστάμενων χρήσεων (στήλη 4) υπολογίζεται κατά προσέγγιση. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ   
Τοπική Κοινότητα ΜΑΡΑΘΟΥ - Οικισμός ΜΕΛΑΝΥΔΡΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.19 :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 19 

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 19 Εξυπηρετούμενος Σταθερότυπο Σύνολο  Υφιστάμενη Αναγκαία 
Παρατηρήσεις    ΜΕΛΑΝΥΔΡΟ πληθυσμός γης αναγκαίας γης κατάσταση νέα  γη 

            σε τ.μ. σε τ.μ. σε τ.μ. 

   Λειτουργίες Χρήσεις 1 2 3=1x2 4 5=3-4 6 

1.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ω
Φ

Ε
Λ

Η 

1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ι 130 0,2 τ.μ./κατ. 26     
Εξυπηρετείται από το Δημαρχείο στο Ανθηρό 
της Δ.Ε. Αργιθέας και από την έδρα της Τοπικής 
Κοινότητας στην Π.Ε.17 - Μάραθος. 

1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ι 3 24 τ.μ./χρ. 62     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ι 13 11 τ.μ./χρ. 143     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ι 13 10 τ.μ./χρ. 130     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.3 ΥΓΕΙΑ-
ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ι 3 12 τ.μ./χρ. 39     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ι 13 2 τ.μ./χρ. 26     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.17 - Μάραθος. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ ιι 130           Εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 - Βραγκιανά. 

1.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ιι 130 0,1 τ.μ./κατ. 13     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.17 - Μάραθος. 

Ι. ΝΑΟΣ ιι 130 0,5 τ.μ./κατ. 65     Εξυπηρετείται από την Π.Ε.17 - Μάραθος. 

1.5 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ιι 130 5,5 τ.μ./κατ. 715     

Προτείνεται γήπεδο αθλοπαιδιών μικτής 
χρήσης. Επισημαίνεται πως το "Σύνολο 
αναγκαίας γης" (στήλη 3) αναφέρεται στην 
επιθυμητή κατάσταση και όχι στην ελάχιστη 
αναγκαία ή εφικτή. 
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1.6 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ι 130 1 τ.μ./κατ. 130 950   

Οι ανάγκες καλύπτονται από το υφιστάμενο 
κοιμητήριο, εκτός ορίων και νότια του οικισμού, 
από κοινού με τον οικισμό Μάραθος. 

                        

2.
 Κ

Ο
ΙΝ

Ο
Χ

Ρ
Η

ΣΤ
Α 

2.1 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΧΩΡΟΙ - 
ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ  

ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ιι 130 1 τ.μ./κατ. 130   130 

Προτείνεται οργανωμένος ελεύθερος 
κοινόχρηστος χώρος, ελάχιστης επιθυμητής 
έκτασης 500 τ.μ. 

2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ιι 130           Οι ανάγκες καλύπτονται από παρόδιες θέσεις 
στάθμευσης.  

 

           
ι Ο πληθυσμός αφορά τους μόνιμους κατοίκους του οικισμού. 

ιι Ο πληθυσμός αφορά όλους τους κατοίκους του οικισμού. 

Η έκταση των υφιστάμενων χρήσεων (στήλη 4) υπολογίζεται κατά προσέγγιση. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ    
              ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.20 :  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ 

    

  

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 9 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 12 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 14 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 17 
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1 Εκπαίδευση                         
  Νηπιαγωγείο 2 2.000 1 1.000     1 1.000         
  Δημοτικό σχολείο 1 3.000 1 3.000                 
  Γυμνάσιο - Λύκειο 1 4.000 1 4.000                 
2 Πρόνοια                         

  Βρεφονηπιακός 
Σταθμός  2 2.000 1 1.000     1 1.000         

  Κέντρο Πρόνοιας 
Ηλικιωμένων 4 * 1 * 1 *     1 * 1 * 

3 Περίθαλψη                         
  Περιφερειακό Ιατρείο 2 * 1 * 1 *             
4 Πολιτισμός                         
  Πολιτιστικό Κέντρο 4 * 1 * 1 *     1 * 1 * 

              * Προτείνεται η χωροθέτηση σε υφιστάμενες υποδομές (ανενεργό σχολικό κτίριο, κ.τ.λ.) 
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Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Π.4.1. Ίδρυση φορέα εφαρμογής του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 

Η αποτελεσματικότητα του πολεοδομικού σχεδιασμού, εκτός από το περιεχόμενό 
του, εξαρτάται από την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών 
εφαρμογής και παρακολούθησής του. Εξαρτάται επίσης από την αποφασιστικότητα 
της κεντρικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης να ενεργοποιήσει τους επιλεχθέντες  
μηχανισμούς ή να δημιουργήσει νέους με στόχο την προώθηση του σχεδιασμού και 
την κατοχύρωση της κοινωνικής αποδοχής του. Σε κάθε περίπτωση η κατάλληλη 
στελέχωση, η απόδοση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων και η επαρκής χρηματοδότηση 
του εκάστοτε οργάνου παρακολούθησης και εφαρμογής είναι μείζονος σημασίας.  

Σημαντική είναι επίσης η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας 
και των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με τη σημασία και την πορεία υλοποίησης 
του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. είτε μέσω των μελών του οργάνου είτε μέσω της τοπικής 
αυτοδιοίκησης (με διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ν. 3852/2010-πρόγραμμα 
«Καλλικράτης»). Η διαδικασία αυτή θα ενισχύσει τον βαθμό κοινωνικής αποδοχής των 
προτάσεων και συνεπακόλουθα θα βελτιώσει το περιεχόμενο τους και θα επιταχύνει 
την ενεργοποίηση του προγράμματος.  

Με την πρόσφατη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση (Ν. 4269/2011 - 
ΦΕΚ 142Α’/2014) καταργήθηκαν (άρθρο 13α) τα προβλεπόμενα μέσα για την 
ενεργοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των Γ.Π.Σ./ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του 
Ν. 2508/1997 (άρθρο 6), όπως τα ειδικά Ν.Π.Δ.Δ. και οι πενταμελείς επιτροπές 
πολεοδομικού σχεδιασμού, και δεν προβλέπονται νέοι αντίστοιχοι μηχανισμοί.  

Ο Δήμος Αργιθέας επηρεάζεται και ωφελείται άμεσα από τις προτάσεις του 
Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης, για αυτό και αποτελεί τον 
κατάλληλο φορέα ελέγχου, παρακολούθησης και διαχείρισης των προτεινόμενων 
παρεμβάσεων, ρυθμίσεων και δράσεων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φέρει και την 
αρμοδιότητα υλοποίησης τους. Εξάλλου, κατ’ εξουσιοδότηση  της ισχύουσας 
οργάνωσης του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης (Ν. 3852/2010) ο Δήμος έχει την 
ευθύνη υλοποίησης και εφαρμογής των Γ.Π.Σ./ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Πιο συγκεκριμένα 
(άρθρο 73), η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται για θέματα προγραμματισμού και 
εφαρμογής Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και πολεοδομικών επεμβάσεων και το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά. Στις διαδικασίες ελέγχου, υλοποίησης, σχεδιασμού, 
έγκρισης και χρηματοδότησης των προβλεπόμενων παρεμβάσεων εμπλέκονται και 
άλλες υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα και της δευτεροβάθμιας τοπικής 
αυτοδιοίκησης (π.χ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 
Περιφέρεια Θεσσαλίας, Διαχειριστική Αρχή, Υπουργεία). Έτσι, θα απαιτηθεί ο 
συντονισμός και η στενή συνεργασία του Δήμου Αργιθέας με τους εν λόγω φορείς. 
Επιπλέον, η επιτυχία ορισμένων προτάσεων και δράσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την ιδιωτική πρωτοβουλία και την τοπική επιχειρηματικότητα.  
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Συμπληρωματικά, προτείνεται να εφαρμοστεί και για τα Γ.Π.Σ./ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του 
Ν.2508/1997 η διαδικασία αξιολόγησης της εφαρμογής των ρυθμίσεων του από την 
οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όπως προβλέπεται για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια 
σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4269/2014. Ο ρόλος της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης που διαθέτει υπηρεσίες με ειδικές γνώσεις και πείρα σε 
θέματα χωρικού σχεδιασμού και αναπτυξιακού προγραμματισμού, μπορεί να αποβεί 
καθοριστικός και να συμβάλει στο συντονισμό των διαφόρων έργων και 
προγραμμάτων. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση έγκρισης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. πριν την 
έγκριση του αναθεωρημένου Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. της Περιφέρειας Θεσσαλίας, είναι πιθανό 
να προκύψει ανάγκη για την εναρμόνισή του με το υπερκείμενο πλαίσιο, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. 

Π.4.2. Απαιτούμενες μελέτες και έργα, χρονική διαδοχή, πηγές 
χρηματοδότησης.  

Ως έτος έναρξης της υλοποίησης του Προγράμματος ενεργοποίησης του 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. θεωρείται η ημερομηνία έγκρισης της παρούσας μελέτης και έχει 
ορίζοντα την εικοσαετία. Το προτεινόμενο πρόγραμμα για τις απαιτούμενες μελέτες 
και την υλοποίηση των έργων και των παρεμβάσεων παρουσιάζεται αναλυτικά σε δύο 
σειρές πινάκων (Π.4.2.1. και Π.4.2.2.) που ομαδοποιούνται σε κατηγορίες.  

Στην πρώτη περιλαμβάνονται οι μελέτες και τα έργα που αφορούν σε ολόκληρη 
την επικράτεια της Δημοτικής Ενότητας Αχελώου και είναι ταξινομημένα σε τρεις 
επιμέρους κατηγορίες:  
• Τεχνική Υποδομή (μεταφορές, ύδρευση – αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων 

και αποβλήτων, ασφάλεια και πολιτική προστασία). 
• Πολεοδομικός Σχεδιασμός.   
• Ειδικότερες μελέτες και έργα. 

Στη δεύτερη σειρά πινάκων παρουσιάζονται οι μελέτες και τα έργα που πρέπει να 
γίνουν σε κάθε οικισμό και είναι ομαδοποιημένα σε δύο κατηγορίες:  
• Κοινωνική Υποδομή: εκπαιδευτικές μονάδες, εγκαταστάσεις υγείας – πρόνοιας, 

πολιτισμού, χώροι αθλητισμού, χώροι πρασίνου, πάρκα κ.α.  
• Τεχνική Υποδομή: επεκτάσεις – βελτιώσεις οδικών δικτύων, δικτύων ύδρευσης – 

αποχέτευσης. 
Στο πρόγραμμα ενεργοποίησης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. αναφέρεται η προτεραιότητα 

των προτεινόμενων παρεμβάσεων, ανάλογα με τη σπουδαιότητα, την ωριμότητα, το 
βαθμό αποδοχής και τις αναμενόμενες ωφέλειες για την τοπική κοινωνία. Δεν 
περιλαμβάνεται ωστόσο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα με προεκτιμημένο κόστος των 
προτεινόμενων μελετών και έργων, κάτι που απαιτεί αντίστοιχες μελέτες 
προεκτίμησης και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Οι δυνητικές πηγές 
χρηματοδότησης των απαιτούμενων έργων είναι αδύνατον να εντοπιστούν επακριβώς 
λόγω τόσο της  παρούσας οικονομικής συγκυρίας όσο και της μεταβατικής περιόδου 
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στην οργάνωση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων (ολοκλήρωση 
Ε.Σ.Π.Α. και έναρξη νέου πλαισίου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020). 

Π.4.3. Πίνακες Π.4.2.1 – Π.4.2.2. 

 
Πίνακας Π.4.2.1:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ 

Π.4.2.1.1  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Π. 4.2.1.1α  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Ασφαλτόστροωση – βελτίωση οδικού 
άξονα Βραγκιανά – όρια με Π.Ε. 
Ευρυτανίας (Επ.Ο.27) 

Α απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Ασφαλτόστροωση – βελτίωση οδικού 
άξονα Βραγκιανά – Αργύρι – Γέφυρα 
Καταφυλλίου (όρια με Π.Ε. 
Αιτωλοακαρναίας)  

Α απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Συντήρηση - Ασφαλτοστρώσεις λοιπού 
οδικού δικτύου (συμπεριλαμβανομένων 
των γεφυρών). 

Α απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Π. 4.2.1.1β  ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΡΔΕΥΣΗ –
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Αντικατάσταση παλαιών/ανεπαρκών 
τμημάτων δικτύου ύδρευσης (π.χ. αγωγοί 
μεταφοράς και διανομής, δεξαμενές). 

Β απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Βελτιστοποίηση του συστήματος ύδρευσης 
και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων 
διαχείρισής του. 

Α απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Σύνταξη επικαιροποιημένου και 
ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης 
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών 

Α απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Κατασκευή πυροσβεστικών κρουνών εντός 
των ορίων των Π.Ε. 1,2,6,7,8,10-19 Β απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Μελέτη και έργα πυροπροστασίας 
προστατευόμενων περιοχών Β απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
  

 
  

Π.4.2.1.2  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη πολεοδόμησης (Κτηματογράφηση 
– Πολεοδομική Μελέτη – Πράξη 
Εφαρμογής – Μελέτη Γεωλογικής 
Καταλληλότητας – Υδραυλική Μελέτη) των 
Π.Ε. Βραγκιανά και Αργύρι. 

Α απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 - Πράσινο 

Ταμείο 
Μελέτη πολεοδόμησης (Κτηματογράφηση 
– Πολεοδομική Μελέτη – Πράξη 
Εφαρμογής – Μελέτη Γεωλογικής 

Β απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 - Πράσινο 
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Καταλληλότητας – Υδραυλική Μελέτη) των 
Π.Ε. Μάραθος, Κελλάρια, Δένδρος, 
Νεοχώρια, Ρόγκια, Καταφύλλι-Ταξιάρχης 
και Μελάνυδρο. 

Ταμείο 

Μελέτη πολεοδόμησης (Κτηματογράφηση 
– Πολεοδομική Μελέτη – Πράξη 
Εφαρμογής – Μελέτη Γεωλογικής 
Καταλληλότητας – Υδραυλική Μελέτη)  των 
Π.Ε. Γριμπιανά, Νούλες, Ξεράκια, Πλάγια, 
Μακρύκαμπος, Μεγάλη Πέτρα, Αρδάνοβο, 
Πράβα, Συκιά και Μάραθος Β’. 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 - Πράσινο 

Ταμείο 

 
 

   

Π.4.2.1.3  ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Ένταξη στο δίκτυο αγροτουρισμού Ορεινής 
Αργιθέας και δράσεις προβολής και 
λειτουργίας 

Α απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτες για την επίτευξη μείωσης της 
απόστασης των κοιμητηρίων που 
βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 
250μ. από το προτεινόμενο όριο των 
οικισμών 

Α απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτες για την αντιμετώπιση γεωλογικών 
φαινομένων (π.χ. κατολισθήσεις, 
επωθήσεις) σε σχέση με τους οικισμούς και 
τα δίκτυα τεχνικών υποδομών 

Α απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Βελτίωση εναέριας περαταριάς Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ-ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη εντοπισμού, τεκμηρίωσης και 
αποτύπωσης  της συνοριακής γραμμής του 
νεοσύστατου ελληνικού κράτους (1832). 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτες και έργα ορεινής υδρονομίας για 
τη συγκράτηση φερτών υλών που 
προκύπτουν από τη διάβρωση. 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

 
Πίνακας Π.4.2.2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 

Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ 
 

Π.4.2.2.1 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Π.Ε.1) 

Α. Κοινωνική Υποδομή 

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή Νηπιαγωγείου Β απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή Δημοτικού Β απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή Γυμνασίου – 
Λυκείου  Β απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Μελέτη – κατασκευή Βρεφονηπιακού 
Σταθμού  Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
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Μελέτη – κατασκευή Κέντρου Πρόνοιας 
Ηλικιωμένων στο χώρο του παλιού 
Δημοτικού  

Α απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή  Πολιτιστικού 
Κέντρου στο χώρο του παλιού Δημοτικού  Α απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Μελέτη αναβάθμισης – επέκτασης 
Περιφερειακού Ιατρείου Α απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Μελέτη – κατασκευή χώρων αθλοπαιδιών 
μικτής χρήσης Β απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή ελεύθερων χώρων   Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Β. Τεχνική Υποδομή    

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή ασφαλτοστρώσεων 
– έργων βελτίωσης κύριου οδικού δικτύου 
εντός της Π.Ε.1. 

Α απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή έργων βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύων ύδρευσης, ενέργειας 
και τηλεπικοινωνιών 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

 
 

Π.4.2.2.2  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΡΙΜΠΙΑΝΑ (Π.Ε.2) 

Α. Κοινωνική Υποδομή 

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή χώρων αθλοπαιδιών 
μικτής χρήσης Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι 
ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Μελέτη – κατασκευή οργανωμένου 
κοινόχρηστου χώρου Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι 
ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Β. Τεχνική Υποδομή    

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή ασφαλτοστρώσεων – 
έργων βελτίωσης κύριου οδικού δικτύου 
εντός της Π.Ε.2. 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή έργων βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύων ύδρευσης, ενέργειας 
και τηλεπικοινωνιών 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

 
 

Π.4.2.2.3  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΕΝΔΡΟΣ (Π.Ε.3) 

Α. Κοινωνική Υποδομή 

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 
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Μελέτη – κατασκευή χώρων αθλοπαιδιών 
μικτής χρήσης Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι 
ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Μελέτη – κατασκευή οργανωμένου 
κοινόχρηστου χώρου Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι 
ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Β. Τεχνική Υποδομή    

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή ασφαλτοστρώσεων – 
έργων βελτίωσης κύριου οδικού δικτύου 
εντός της Π.Ε.3. 

Β απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή έργων βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύων ύδρευσης, ενέργειας 
και τηλεπικοινωνιών 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

 
 

Π.4.2.2.4  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΑ (Π.Ε.4) 

Α. Κοινωνική Υποδομή 

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή χώρων αθλοπαιδιών 
μικτής χρήσης Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι 
ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Μελέτη – κατασκευή οργανωμένου 
κοινόχρηστου χώρου Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι 
ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Β. Τεχνική Υποδομή    

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή ασφαλτοστρώσεων – 
έργων βελτίωσης κύριου οδικού δικτύου 
εντός της Π.Ε.4. 

Β απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή έργων βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύων ύδρευσης, ενέργειας 
και τηλεπικοινωνιών 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

 
 

Π.4.2.2.5  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΟΥΛΕΣ (Π.Ε.5) 

Α. Κοινωνική Υποδομή 

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή χώρων αθλοπαιδιών 
μικτής χρήσης Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι - 
ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Μελέτη – κατασκευή οργανωμένου 
κοινόχρηστου χώρου Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι 
ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Β. Τεχνική Υποδομή    

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 
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Μελέτη – κατασκευή ασφαλτοστρώσεων – 
έργων βελτίωσης κύριου οδικού δικτύου 
εντός της Π.Ε.5. 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή έργων βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύων ύδρευσης, ενέργειας 
και τηλεπικοινωνιών 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

 
 

Π.4.2.2.6  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΞΕΡΑΚΙΑ (Π.Ε.6) 

Α. Κοινωνική Υποδομή 

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή χώρων αθλοπαιδιών 
μικτής χρήσης Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι - 
ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Μελέτη – κατασκευή οργανωμένου 
κοινόχρηστου χώρου Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι - 
ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Β. Τεχνική Υποδομή    

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή έργων βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύων ύδρευσης, ενέργειας 
και τηλεπικοινωνιών 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή έργων βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύων ύδρευσης, ενέργειας 
και τηλεπικοινωνιών 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

 
 

Π.4.2.2.7  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ (Π.Ε.7) 

Α. Κοινωνική Υποδομή   

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή οργανωμένου 
κοινόχρηστου χώρου Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι - 
ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Β. Τεχνική Υποδομή    

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή ασφαλτοστρώσεων – 
έργων βελτίωσης κύριου οδικού δικτύου 
εντός της Π.Ε.7. 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή έργων βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύων ύδρευσης, ενέργειας 
και τηλεπικοινωνιών 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

 
 

Π.4.2.2.8  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΟΓΚΙΑ (Π.Ε.8) 

Α. Κοινωνική Υποδομή 
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Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή χώρων αθλοπαιδιών 
μικτής χρήσης Γ απροσδιόριστο Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ-ΠΕΠ Θεσσαλίας 
Μελέτη – κατασκευή οργανωμένου 
κοινόχρηστου χώρου Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι - 
ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Β. Τεχνική Υποδομή    

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή ασφαλτοστρώσεων – 
έργων βελτίωσης κύριου οδικού δικτύου 
εντός της Π.Ε.8. 

Β απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή έργων βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύων ύδρευσης, ενέργειας 
και τηλεπικοινωνιών 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

 
 

Π.4.2.2.9  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΓΥΡΙ (Π.Ε.9) 

Α. Κοινωνική Υποδομή 

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή Κέντρου Πρόνοιας 
Ηλικιωμένων Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ-ΠΕΠ 
Θεσσαλίας 

Μελέτη – κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου  Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ-ΠΕΠ 
Θεσσαλίας 

Μελέτη – κατασκευή χώρων αθλοπαιδιών 
μικτής χρήσης Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ-ΠΕΠ 
Θεσσαλίας 

Μελέτη – κατασκευή ελεύθερων χώρων   Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ-ΠΕΠ 
Θεσσαλίας 

Β. Τεχνική Υποδομή    

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή ασφαλτοστρώσεων – 
έργων βελτίωσης κύριου οδικού δικτύου 
εντός της Π.Ε.9. 

Α απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή έργων βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύων ύδρευσης, ενέργειας 
και τηλεπικοινωνιών 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

 
 

Π.4.2.2.10  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΥΚΑΜΠΟΣ (Π.Ε.10) 

Α. Κοινωνική Υποδομή 

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή γηπέδου αθλοπαιδιών 
μικτής χρήσης Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ-ΠΕΠ 
Θεσσαλίας 
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Μελέτη – κατασκευή ελεύθερων χώρων   Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ-ΠΕΠ 
Θεσσαλίας 

Β. Τεχνική Υποδομή    

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή ασφαλτοστρώσεων – 
έργων βελτίωσης κύριου οδικού δικτύου 
εντός της Π.Ε.10. 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή έργων βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύων ύδρευσης, ενέργειας 
και τηλεπικοινωνιών 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

 
 

Π.4.2.2.11  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΤΡΑ (Π.Ε.11) 

Α. Κοινωνική Υποδομή 

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή γηπέδου αθλοπαιδιών 
μικτής χρήσης Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ-ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Μελέτη – κατασκευή οργανωμένου 
ελεύθερου χώρου   Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ-ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Β. Τεχνική Υποδομή    

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή ασφαλτοστρώσεων – 
έργων βελτίωσης κύριου οδικού δικτύου 
εντός της Π.Ε.11. 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή έργων βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύων ύδρευσης, ενέργειας 
και τηλεπικοινωνιών 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

 
 

Π.4.2.2.12  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΕΛΛΑΡΙΑ (Π.Ε.12) 

Α. Κοινωνική Υποδομή 

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή χώρου Νηπιαγωγείου Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ-ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή χώρου 
Βρεφονηπιακού Σταθμού  Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ-ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Μελέτη – κατασκευή οργανωμένου 
κοινόχρηστου χώρου   Β απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ-ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Β. Τεχνική Υποδομή    
Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 
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Μελέτη – κατασκευή ασφαλτοστρώσεων – 
έργων βελτίωσης κύριου οδικού δικτύου 
εντός της Π.Ε.12. 

Β απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή έργων βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύων ύδρευσης, ενέργειας 
και τηλεπικοινωνιών 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

 
 

Π.4.2.2.13  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΔΑΝΟΒΟ (Π.Ε.13) 

Α. Κοινωνική Υποδομή 

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή γηπέδου αθλοπαιδιών 
μικτής χρήσης Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ-ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Μελέτη – κατασκευή οργανωμένου 
κοινόχρηστου χώρου   Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ-ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Β. Τεχνική Υποδομή    

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή ασφαλτοστρώσεων – 
έργων βελτίωσης κύριου οδικού δικτύου 
εντός της Π.Ε.13. 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή έργων βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύων ύδρευσης, ενέργειας 
και τηλεπικοινωνιών 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

 
 

Π.4.2.2.14  ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (Π.Ε.14) 

Α. Κοινωνική Υποδομή 

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ-ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή Κέντρου Πρόνοιας 
Ηλικιωμένων Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ-ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Μελέτη – κατασκευή γηπέδου αθλοπαιδιών 
μικτής χρήσης Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ-ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Μελέτη – κατασκευή οργανωμένου 
κοινόχρηστου χώρου   Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ-ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Β. Τεχνική Υποδομή    

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή ασφαλτοστρώσεων – 
έργων βελτίωσης κύριου οδικού δικτύου 
εντός της Π.Ε.14. 

Β απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 
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Μελέτη – κατασκευή έργων βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύων ενέργειας και 
τηλεπικοινωνιών 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή συλλογικού δικτύου 
ύδρευσης στην περιοχή επέκτασης. Α απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι 
ΣΕΣ-ΠΕΠ Στερεάς 

Ελλάδας πόροι 
 
 

Π.4.2.2.15  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑ (Π.Ε.15) 

Α. Κοινωνική Υποδομή 

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή γηπέδου αθλοπαιδιών 
μικτής χρήσης Γ απροσδιόριστο Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ-ΠΕΠ Θεσσαλίας 
Μελέτη – κατασκευή οργανωμένου 
κοινόχρηστου χώρου   Γ απροσδιόριστο Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ-ΠΕΠ Θεσσαλίας 
Β. Τεχνική Υποδομή    

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή ασφαλτοστρώσεων – 
έργων βελτίωσης κύριου οδικού δικτύου 
εντός της Π.Ε.15. 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή έργων βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύων ύδρευσης, ενέργειας 
και τηλεπικοινωνιών 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

 
 

Π.4.2.2.16 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΥΚΙΑ (Π.Ε.16) 

Α. Κοινωνική Υποδομή 

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή οργανωμένου 
κοινόχρηστου χώρου   Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ-ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Β. Τεχνική Υποδομή    

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή ασφαλτοστρώσεων – 
έργων βελτίωσης κύριου οδικού δικτύου 
εντός της Π.Ε.16. 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ - ΠΕΠ 

Θεσσαλίας 2014-2020 
Μελέτη – κατασκευή έργων βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύων ύδρευσης, ενέργειας 
και τηλεπικοινωνιών 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ - ΠΕΠ 

Θεσσαλίας 2014-2020 
 
 

Π.4.2.2.17  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΣ (Π.Ε.17) 

Α. Κοινωνική Υποδομή 
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Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή Κέντρου Πρόνοιας 
Ηλικιωμένων Β απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ-ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Β απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ-ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή γηπέδου αθλοπαιδιών 
μικτής χρήσης Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ-ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Μελέτη – κατασκευή οργανωμένου 
κοινόχρηστου χώρου   Β απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ-ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Β. Τεχνική Υποδομή    

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή ασφαλτοστρώσεων – 
έργων βελτίωσης κύριου οδικού δικτύου 
εντός της Π.Ε.17. 

Β απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή έργων βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύων ύδρευσης, ενέργειας 
και τηλεπικοινωνιών 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

 
 

Π.4.2.2.18  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΣ Β΄ (Π.Ε.18) 

Α. Κοινωνική Υποδομή 

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή οργανωμένου 
κοινόχρηστου χώρου   Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Β. Τεχνική Υποδομή    

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή ασφαλτοστρώσεων – 
έργων βελτίωσης κύριου οδικού δικτύου 
εντός της Π.Ε.18. 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή έργων βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύων ύδρευσης, ενέργειας 
και τηλεπικοινωνιών 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

 
 

Π.4.2.2.19  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΛΑΝΥΔΡΟ (Π.Ε.19) 

Α. Κοινωνική Υποδομή 

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή γηπέδου αθλοπαιδιών 
μικτής χρήσης Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
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Μελέτη – κατασκευή οργανωμένου 
κοινόχρηστου χώρου   Γ απροσδιόριστο 

Ίδιοι πόροι- 
ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020 
Β. Τεχνική Υποδομή    

Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός Πόροι 

Μελέτη – κατασκευή ασφαλτοστρώσεων – 
έργων βελτίωσης κύριου οδικού δικτύου 
εντός της Π.Ε.19. 

Β απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

Μελέτη – κατασκευή έργων βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύων ύδρευσης, ενέργειας 
και τηλεπικοινωνιών 

Γ απροσδιόριστο 
Ίδιοι πόροι- 

ΣΕΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

 
 

 Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2015 

                 Ο συντάξας 

 

 

 

                   ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ 


