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1. Ονομασία και Είδος Έργου / Δραστηριότητας 

 

1.1 Φορέας του Έργου 
 
Ιδιοκτήτης   του   εξεταζόμενου   έργου   είναι   ο    Διαχειριστής   Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., που  έχει την έδρα του στη Λεωφ. 
Μεσογείων 357 - 359, 15231 Χαλάνδρι, με ΑΦΜ : 998808114, ΦΑΒΕ Αθηνών. 
Τηλ.: 210-6501200, 210-6501573, 210-6501477, 210-6501427 
 

1.2 Όνομα και διεύθυνση αρμοδίου 
 
Αρμόδιοι Μηχανικοί από το Φορέα του Έργου είναι ο κος. Γ. Στεργίου, κος Ι. 
Αγγελοθανάσης, κα. Μ. Καραβασίλη, κα Δ. Ευαγγελακοπούλου. Τηλ.: 210-
6501793, 210-6501353, 210-6501399. 
Αρμόδιοι για επικοινωνία είναι οι κες Μ. Καραβασίλη, κα Δ. Ευαγγελακοπούλου. 
Τηλ.: 210-6501793, 210-6501399. 
 
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονήθηκε από τη Σύμπραξη 
των Εταιρειών PENSPEN Ltd – C&M Engineering Α.Ε. στα πλαίσια της Σύμβασης 
Αρ. 177/08 “Επιβεβαίωση / βελτιστοποίηση της χάραξης, Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης από τους Αγ. 
Θεοδώρους στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης” που ανατέθηκε από το ΔΕΣΦΑ Α.Ε. στη 
Σύμπραξη PENSPEN Ltd – C&M Engineering A.Ε. 
 
Η Penspen Limited έχει την έδρα της στη Μεγάλη Βρετανία, 3 Water Lane, 
Richmond upon Thames, Surrey, TW9 1TJ. 
Η C&M Engineering Α.Ε. είναι Μελετητική Εταιρεία, έχει την έδρα της στην Αθήνα 
Πρατίνου 99, Τηλ.: 210-7220014, Fax: 210-7220298. 
 
Διευθυντής Έργου της Σύμπραξης PENSPEN Ltd – C&M Engineering Α.Ε. είναι ο 
κος Nami Darghouth (Penspen Ltd.) και αναπληρωτής αυτού ο κος Παναγιώτης 
Κάππος (C&M Engineering Α.Ε.) 
 
Αρμόδιοι από την πλευρά του Μελετητή για τα θέματα της ΜΠΕ είναι οι κ.κ. 
Γιάννης Παναγόπουλος & Θανάσης Καραγιάννης. 
 
 

1.3 Ιστορικό – Φιλοσοφία Έργου 
 
Σκοπός της κατασκευής του έργου είναι η συνεχής και απρόσκοπτη τροφοδοσία 
του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη με Φυσικό Αέριο, καθώς 
επίσης και των ευρύτερων βιοτεχνικών / αστικών περιοχών από τις οποίες 
διέρχεται (περιοχή Κορίνθου, περιοχή Άργους – Ναυπλίου, περιοχή Τρίπολης, 
περιοχή Μεγαλόπολης). 
 
Το έργο σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να είναι εφικτή η μελλοντική επέκταση της 
σωληνογραμμής στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου (περιοχή Πάτρας, 
περιοχή Καλαμάτας, περιοχή Σπάρτης), με προοπτική να ολοκληρωθεί 
γεωγραφικά το χερσαίο Σύστημα Υψηλής Πίεσης και στην Περιφέρεια 
Πελοπονήσου. 
 
Δεδομένου ότι από την καύση του φυσικού αερίου αντικαθίσταται η ενέργεια που 
θα παραγόταν με την λειτουργία λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, και σε 
συνδυασμό με τη μείωση των διαφυγόντων ρύπων (ΝΟx, CO, SO2 και 
σωματιδίων) και του CO2, το συγκεκριμένο έργο συνδυάζει ενεργειακά και 
περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα. Παράλληλα δημιουργεί προϋποθέσεις 
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ουσιαστικού οφέλους, τόσο για τη ΔΕΗ που θα αποκτήσει Μονάδες 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας με μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης 
από τις αντίστοιχες πετρελαϊκές σε συνδυασμό με τη μείωση των αερίων ρύπων, 
όσο και για την περιοχή κύρια της Μεγαλόπολης, όπου θα καλυφθούν σημαντικές 
ανάγκες της πρωτογενούς ενεργειακής ζήτησης από ένα φθηνό και 
περιβαλλοντικά φιλικό καύσιμο. Επίσης, διευκρινίζεται ότι μειώνεται και το 
εξωτερικό ενεργειακό κόστος (Externalities) της χώρας, επειδή το σχετικό κόστος 
του Φυσικού Αερίου είναι μικρότερο από το αντίστοιχο του αργού πετρελαίου. 
 
Τέλος, επισημαίνεται και ο κοινωνικός ρόλος του έργου, δεδομένου ότι με την 
ανάπτυξη των νέων ενεργειακών τεχνολογιών, στις γύρω από την όδευση του 
αγωγού περιοχές θα προκύψουν και νέες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερα δε στις 
περιοχές της κεντρικής Πελοποννήσου οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα 
ανεργίας. 
 

1.4 Κατάταξη Έργου - Μεθοδολογία Εκπόνησης της Μελέτης 
 

1.4.1 Κατάταξη Έργου 
Σύμφωνα με την απόφαση αριθ Η.Π. 15393/2332 5-8-02 το έργο κατατάσσεται 
στην 1η υποκατηγορία της πρώτης κατηγορίας όπως φαίνεται παρακάτω : 
Ομάδα 10η: Ειδικά Έργα 
Κατηγορία: 1η - Υποκατηγορία: 1η 
α/α 2 Αγωγοί Φυσικού Αερίου και Συνοδευτικές Αυτών Εγκαταστάσεις (Σταθμοί 
Μέτρησης και Ρύθμισης Πίεσης κλπ.) > 25 bar. 
 
Απαιτείται ΜΠΕ τύπου I που κατατίθεται στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ. 
 
Ηδη, μετά απο την κατάθεση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
ολοκληρώθηκε η φάση της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και 
Αξιολόγησης  
 
Η ανωτέρω απόφαση παρατίθεται στο Παράρτημα Α. 
 

1.4.2 Μεθοδολογία Εκπόνησης της Μελέτης 
 
Η παρούσα ΜΠΕ συντάσσεται σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104 ΦΕΚ 
332/Β’ 20-3-2003 «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και 
Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα 
με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (ΑΊ60) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 /ΕΕ και 96/61 
/ΕΕ. και άλλες διατάξεις" (Α'91)» και περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: 
 
- περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας 
-  περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος με τα απαραίτητα 
στοιχεία και τεκμηριώσεις προκειμένου να γίνει αξιολόγηση και εκτίμηση των 
κυριότερων άμεσων και έμμεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ή της 
δραστηριότητας: 

•  στον άνθρωπο, στην πανίδα και στην χλωρίδα 
•  στο έδαφος, στα νερά, στον αέρα, στο κλίμα και στο τοπίο 
•  στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονομιά 
•  στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται 

 
Στις προηγούμενες περιπτώσεις γίνεται : 
- περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται να ληφθούν προκειμένου να 
αποφευχθούν, να μειωθούν και εφόσον είναι δυνατόν να επανορθωθούν 
σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
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- συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που μελετά ο κύριος 
του έργου ή της δραστηριότητας και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του 
λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον. 
-  απλή (μη τεχνική) περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στις 
προηγούμενες περιπτώσεις 
 
Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της ΜΠΕ καθώς και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκμηριώνουν καθορίζονται σύμφωνα με την 
παραγ.10 του άρθρου 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με την παραγ. 10 
εδ.β του άρθρου 2 του Ν.3010/2002. 
 
Τα κείμενα και οι χάρτες της ΜΠΕ υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στα 
DVDs που συνοδεύουν τη μελέτη. 
 
 

1.4.3 Ομάδα Σύνταξης Μελέτης 
Η Μελέτη συντάχθηκε από την Εταιρεία C&M Engineering Α.Ε. σε συνεργασία με 
την Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ Σύμβουλοι Μηχανικοί. 
Στην Ομάδα Σύνταξης Μελέτης συμμετείχαν: 

 Παναγιώτης Κάππος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Συντονιστής Ομάδας 
Σύνταξης Μελέτης και Αναπληρωτής Διευθυντής Έργου της Σύμπραξης 
Εταιρειών PENSPEN Ltd – C&M Engineering Α.Ε. 

 Εμμανουήλ Καλιοράκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Βοηθός Συντονιστή 
Ομάδας Σύνταξης Μελέτης 

 Γιάννης Παναγόπουλος, Χημικός Μηχανικός MSc (κάτοχος μελετητικών  
πτυχίων ΥΠΕΚΑ 27 Γ’ και 18 Γ’ ) που υπογράφει τη Μελέτη. 

 Θανάσης Καραγιάννης, Χημικός Μηχανικός (κάτοχος μελετητικών  
πτυχίων ΥΠΕΚΑ 27 Γ’  και 18 Γ’ ) που συνυπογράφει τη Μελέτη. 

 Ελευθέριος Καραπιδάκης, Δασολόγος κάτοχος μελετητικών  πτυχίων 
ΥΠΕΚΑ 27 Β’  και 24 Β’ 

 Μάρθα Διασάκου, Χημικός Μηχανικός 
 Κωνσταντίνος Θεοφύλακτος  Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος 

Μηχανικός MSc (κάτοχος μελετητικών  πτυχίων ΥΠΕΚΑ 27 Β’ και 15 Β’ ) 
 Γιώργος Γκουβαλιάς, Χημικός Μηχανικός 
 Βασίλης Νασιούλας, Πολιτικός Μηχανικός 
 Πέτρος Καραγιάννης, Σχεδιαστής Σωληναγωγών 
 Έλενα Καρούκη, Οικονομολόγος-Μαθηματικός  
 Ελένη Γάκη, Μηχανικός Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος T.E 
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2. Περίληψη 

 

2.1 Απλή Μή Τεχνική Περίληψη 
 

2.1.1 Γενικά 
 
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εξετάζει την επέκταση του 
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) προς Μεγαλόπολη με κύριο 
αντικειμενικό σκοπό την τροφοδότηση με φυσικό αέριο της Μονάδας 
Ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη και παράλληλη τροφοδότηση των 
περιοχών Κορίνθου, Άργους-Ναυπλίου και Τρίπολης-Μεγαλόπολης και με 
μελλοντική προοπτική την τροφοδότηση με φυσικό αέριο της περιοχής Πάτρας, 
της περιοχής Καλαμάτας και ίσως της περιοχής Σπάρτης. 
 
Συντάχθηκε στα πλαίσια της έκδοσης της Απόφασης έκδοσης των 
Περιβαλλοντικών  Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου που είναι 
απαραίτητο βήμα για τη συνολική Αδειοδότησή του. 
 

2.1.2 Χάραξη – Χωροθέτηση Έργου 
 
Η Χάραξη του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης έχει επιλεγεί με κριτήρια 
την ασφάλεια του πληθυσμού, την προστασία των οικοσυστημάτων και την 
ομαλότητα του εδάφους. Τα κριτήρια αυτά είναι τα ίδια με αυτά που τηρήθηκαν και 
στους υπόλοιπους Αγωγούς Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης του εγκατεστημένου 
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου που ανήκει στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
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ΣΧΗΜΑ 2.1 Χωροθέτηση του έργου στην Ελλάδα 
 

 
 
 

2.1.3 Σύντομη περιγραφή προτεινόμενης χάραξης 
 
Η επέκταση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) θα γίνει με την 
κατασκευή αγωγού υψηλής πίεσης που θα ξεκινά από την περιοχή των Αγίων 
Θεοδώρων και θα καταλήγει στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη 
συνολικού μήκους 158,94 χιλιομέτρων (βλ. Σχήματα 5.2, 5.3, 5.4). 
 
Ο αγωγός θα αρχίζει από την θέση Α (περιοχή Αγίων Θεοδώρων), όπου καταλήγει 
ο πρόσφατα κατσκευασθείς αγωγός 30 ιντσών από Μέγαρα προς Αγίους 
Θεοδώρους. 
 
Θα γίνει εγκατάσταση αγωγού 30 ιντσών συνολικού μήκους 15,56 χιλιομέτρων 
από την θέση Α (περιοχή Αγίων Θεοδώρων) μέχρι την θέση E (περιοχή 
Εξαμιλίων). 
 

Υπό μελέτη τμήμα 
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Από την θέση E (περιοχή Εξαμιλίων) θα αναχωρεί αγωγός 24 ιντσών συνολικού 
μήκους 143,38 χιλιομέτρων ο οποίος θα καταλήγει στη θέση L (περιοχή 
εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Μεγαλόπολης). 
 
Στην θέση L (περιοχή εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Μεγαλόπολης) θα εγκατασταθεί 
Σταθμός Μέτρησης δυναμικότητας ικανής να καλύψει την προβλεπόμενη 
κατανάλωση των δύο εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. 
 
Στην διαδρομή του αγωγού θα προβλεφθεί τροφοδότηση με φυσικό αέριο των 
περιοχών Κορίνθου, Άργους - Ναυπλίου και Τρίπολης – Μεγαλόπολης με 
κατασκευή των κατάλληλων αναμονών. 
 
Καθ’ όλο το μήκος της χάραξης του αγωγού θα κατασκευασθούν οι απαιτούμενοι 
σταθμοί βαλβιδοστασίων και ξεστροπαγίδων με τις απαραίτητες προβλέψεις για 
την κατασκευή σταθμών μέτρησης και ρύθμισης και σταθμών ξεστροπαγίδων για 
την τροφοδότηση με φυσικό αέριο των περιοχών Κορίνθου, Άργους – Ναυπλίου, 
Τρίπολης, Μεγαλόπολης και την τροφοδότηση των περιοχών Πάτρας και 
Καλαμάτας. 
 
Η μελέτη και η κατασκευή των σωληναγωγών θα γίνει σύμφωνα με τον κώδικα ΕΝ 
1594, με υλικό κατασκευής χάλυβα Grade L450 σύμφωνα με το EN 10208-2 
(ισοδύναμο του API 5L Grade X65), με πίεση σχεδιασμού (Design Pressure) 80 
barg, με μέγιστη πίεση λειτουργίας (Maximum Operating Pressure - MOP) 75 
barg, με περιοχή θερμοκρασιών αερίου από 6°C μέχρι 25CC, με περιοχή 
θερμοκρασίας σχεδιασμού (Design Temperature) μετάλλου του αγωγού από -
20°C μέχρι 50°C για τους υπόγειους θαμμένους σωληναγωγούς και δοχεία και με 
περιοχή θερμοκρασίας σχεδιασμού (Design Temperature) μετάλλου του αγωγού 
από -20°C μέχρι 80°C για τους υπέργειους σωλήνες και τα υπέργεια δοχεία. 
 

2.1.4 Σύντομη περιγραφή εναλλακτικών λύσεων αναφορικά με τη χάραξη του αγωγού 
 
Για τον καθορισμό της χάραξης του αγωγού ελήφθη υπόψη η προκαταρκτική 
μελέτη χάραξης του αγωγού που εκπονήθηκε από το ΔΕΣΦΑ και οι αρχές της 
φιλοσοφίας χάραξης που καθορίζονται από το ΔΕΣΦΑ στην προκαταρκτική αυτή 
μελέτη. 
 
Προς τούτο εξετάσθηκαν τρεις εναλλακτικές λύσεις χάραξης του αγωγού ως 
ακολούθως: 
 
Η μία από τις τρεις εναλλακτικές λύσεις ταυτίζεται με την χάραξη του αγωγού 
όπως καθορίζεται στην προκαταρκτική μελέτη του ΔΕΣΦΑ (ALT 2). 
 
Στη λύση αυτή η χάραξη ξεκινά από τους Αγ. Θεοδώρους και προσεγγίζοντας τους 
οικισμούς Καλαμακίου και Ισθμίων διασταυρώνει τη Διώρυγα του Ισθμού της 
Κορίνθου στη νοτιότερη περίοχη όπου η Διώρυγα έχει τα χαμηλότερα πρανή. Στη 
συνέχεια ο αγωγός κατευθύνεται προς την περιοχή των Εξαμιλίων όπου θα 
κατασκευασθεί σταθμός βαλβιδοστασίου ξεστροπαγίδας και θα υπάρξουν όλες οι 
προβλέψεις για την τροφοδότηση της περιοχής Κορίνθου και τη μελλοντική 
κατασκευή αγωγού που θα τροφοδοτήσει με αέριο την περιοχή της Πάτρας. Στο 
τμήμα αυτό (κλάδος Κορίνθου) ο αγωγός θα είναι 30 ιντσών. 
 
Από τα Εξαμίλια ως τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη ο αγωγός είναι 
24 ιντσών και η χάραξή του βασίζεται στην αρχή της διέλευσης στη μικρότερη 
δυνατή απόσταση από όλες τις μεγάλες πόλεις στις υπό τροφοδότηση περιοχές 
(Άργος – Ναύπλιο, Τρίπολη, Μεγαλόπολη) ώστε να είναι εφικτή η άμεση ανάπτυξη 
του δικτύου διανομής Φ.Α. σε αυτές με προφανή περιβαλλοντικά και οικονομικά 
οφέλη. 
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Η δεύτερη από τις εναλλακτικές λύσεις είναι η χάραξη που προέκυψε από τον 
ενδελεχή έλεγχο και τις προκύπτουσες τροποποιήσεις της πρώτης με βάση: 

 τα συμπεράσματα από την εκπονηθείσα μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας 
του αγωγού και τον υπολογισμό των σεισμολογικών παραμέτρων στο 
σκληρό υπόβαθρο 

 την καταγραφή των ενεργών ρηγμάτων σε χάρτες κλίμακας 1:50.000 και 
τη συσχέτισή τους με τη χάραξη του αγωγού 

 τα αποτελέσματα της γεωλογικής μελέτης σε χάρτες κλίμακας 1:50.000 και 
1:5.000 κατά μήκος της χάραξης του αγωγού και τον προσδιορισμό των 
ασταθών και προβληματικών γεωλογικών σχηματισμών που μπορούν να 
προκαλέσουν κατολισθήσεις, ρευστοποίησεις κλπ. κατά την κατασκευή 
του αγωγού. 

 τη διερεύνηση όλων των εμπλεκομένων αρχών και τη συλλογή των 
απαιτουμένων στοιχείων και πληροφοριών κατά μήκος της χάραξης του 
αγωγού. 

 τον έλεγχο των τεχνικών παραμέτρων που επιδρούν στην 
κατασκευασιμότητα του αγωγού και απαιτούν την εφαρμογή ειδικών 
κατασκευαστικών τεχνικών ή καθιστούν μη κατασκευάσιμα κάποια 
τμήματα κατά μήκος της χάραξης του αγωγού. 

 
Έτσι η δεύτερη εναλλακτική λύση (ALT1-P) η οποία αποτελεί και την προτεινόμενη 
χάραξη του αγωγού είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές φιλοσοφίας σχεδιασμού 
που καθόρισε ο ΔΕΣΦΑ στην προκαταρκτική μελέτη του, διασταυρώνει τη 
Διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου στην περιοχή με τα χαμηλότερα πρανή (θέση 
αποδεκτή από την εταιρεία Περίανδρος Α.Ε. που διαχειρίζεται τη Διώρυγα), έχει 
λάβει υπόψη της όλες τις πληροφορίες και στοιχεία που έχουν ληφθεί από τις 
Αρχές, έχει αποφύγει Αρχαιολογικές περιοχές απολύτου προστασίας, έχει 
αποφύγει όλες τις ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, έχει αποφύγει κατά το 
δυνατό τους οικισμούς και τις θεσμοθετημένες επεκτάσεις οικισμών, έχει λάβει 
υπόψη της όλα τα υπάρχοντα και μελλοντικά έργα υποδομής, έχει αποφύγει την 
παραλληλία με ενεργά ρήγματα σε μικρή απόσταση, έχει αποφύγει γεωλογικούς 
σχηματισμούς που δημιουργούν κατολισθήσεις και ρευστοποιήσεις και τέλος έχει 
διορθώσει την πρώτη εναλλακτική χάραξη σε όλες τις περιπτώσεις πιθανώς 
αντιμετώπισης κατασκευαστικών προβλημάτων κατά την εγκατάσταση του 
αγωγού (χάραξη αγωγού σε επικλίσεις (παράλληλα η υπο γωνία ως προς τις 
υσοϋψείς και όχι κάθετα), προβληματικές διασταυρώσεις με έργα υποδομής κλπ.). 
 
Το συνολικό Μήκος της ALT1-P είναι 158,94 Km με κλάδο 30” 15,56 Km και 
κλάδο 24” 143,38 Km 
Το συνολικό Μήκος της ALT2 είναι 155,14 Km με κλάδο 30” 15,32 Km και 
κλάδο 24” 139,82 Km 
 
Η  τρίτη εναλλακτικά ALT3 διασταυρώνει υπέργεια τον Ισθμό, συνεχίζει τη δυτική 
όδευση αποφεύγοντας τους αρχαιολογικούς χώρους των Αρχαίων Λατομείων, 
πολύ κοντά στο οικιστικό συγκρότημα της Κορίνθου. Δυτικά της πόλης της 
Κορίνθου αποκτά Νότιο-Νοτιοδυτικό προσανατολισμό, διέρχεται δυτικά του Αρχ. 
Χώρου της Ακροκορίνθου και των Μυκηνών και δυτικά της Πόλης του Αργους σε 
σχετικά μεγάλη απόσταση. Η ALT3 συναντά την ALT1-P και ταυτίζεται με αυτή 
νοτιοδυτικά της Ν. Κίου. Η ALT3 διαφοροποιείται και πάλι της ALT1-P στην 
περιοχή της Τρίπολης από την οποία διέρχεται πιο κοντά ακολουθώντας ΝΔ 
πορεία μέχρι τη Μεγαλόπολη. Ακολούθως προσεγγίζει τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ 
από τη βόρεια πλευρά. 
 
Το συνολικό Μήκος της ALT3 είναι 169,04 Km με κλάδο 30” 26,98 Km και 
κλάδο 24” 142,06 Km 
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2.1.5 Φιλοσοφία κατασκευής 
 
Η κατασκευή του έργου διεξάγεται πάνω σε συγκεκριμένη ζώνη εργασίας 26 
μέτρων για τη σωληνογραμμή των 30” και 20m για τη σωληνογραμμή των 24”, 
μέσα στην οποία πασσαλώνεται ο γεωμετρικός άξονας, διανοίγεται η τάφρος 
υποδοχής, εκτελούνται οι συγκολλήσεις των αγωγών, οι επιχώσεις, ο 
καταβιβασμός και οι επιθεωρήσεις των προς εγκατάσταση τμημάτων της 
σωληνογραμμής. Ειδικότερα για δασικές εκτάσεις και πολυετείς καλλιέργειες η 
ζώνη εργασίας μειώνεται στα 16 μέτρα για τη σωληνογραμμή των 30” και 14m για 
τη σωληνογραμμή των 24”. Η διάνοιξη της ζώνης εργασίας υλοποιείται με 
διενέργεια σύστασης δουλείας κατά μήκος της Χάραξης με δεδομένο το πλάτος 
της ζώνης εργασίας, βάσει κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων. 
 

2.1.6 Επιπτώσεις στο Περιβάλλον 
 
Οι περιορισμένες επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον αφορούν κυρίως τη φάση 
της κατασκευής αυτού και αναλύονται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 6. Ο 
προσεκτικός σχεδιασμός της χάραξης, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, 
οδήγησε σε βελτιστοποιημένη διέλευση απο ζώνες γης υψηλής παραγωγικότητας, 
αποφυγή περιβαλλοντικά προστατευόμενων ζωνών και αρχαιολογικών περιοχών 
απολύτου προστασίας. Στα σημεία που οι σχετικές αρχές υπέδειξαν θα ληφθούν 
ειδικά μέτρα προστασίας και αποκατάστασης που αναλύονται στο σχετικό 
Κεφάλαιο 7.. Κατα τη λειτουργία του το έργο δεν θα έχει ουσιαστικά καμμία 
αρνητική περιβαλλοντική επίπτωση. 
 
Σημαντικές θεωρούνται οι θετικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις απο 
τη λειτουργία του έργου. Κατ αρχάς η χρήση του Φ.Α. στις μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη θα οδηγήσει σε «καθαρή» 
παραγωγή ηλ. Ενέργειας με μεγάλο συντελεστή απόδοσης και μειωμένη 
παραγωγή ρύπων πράγμα που θα ανακουφίσει την τοπική κοινωνία . Παράλληλα 
η χρήση του Φ.Α. απο την οικιακή κατανάλωση και τη βιομηχανία/βιοτεχνία στις 
πόλεις απο τις οποίες διέρχεται ο αγωγός θα οδηγήσει σε αντικατάσταση των 
συμβατικών αερίων καυσίμων με προφανές περιβαλλοντικό, οικονομικό και 
κοινωνικό όφελος με άμεσο αντίκτυπο και στην εθνική οικονομία. 
 

2.1.7 Μέτρα αποκατάστασης και προστασίας 
 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της κατασκευής, η ζώνη εργασίας 
αποκαθίσταται τμηματικά στην αρχική της κατάσταση. Οι αποκαταστάσεις, πέρα 
από την οριζόντια επαναφορά της ζώνης εργασίας, αφορούν και την 
αποκατάσταση των διασταυρώσεων με τα φυσικά / τεχνητά εμπόδια, την 
προστασία των πρανών, την επαναφύτευση τυχόν φυτικών συστημάτων και την 
επαναφορά της αισθητικής και της ενότητας του τοπίου κατά μήκος της περιοχής 
διέλευσης του έργου. Ειδικά στις δασικές περιοχές, και σε συνεργασία με τα κατα 
τόπους δασαρχεία, τμήματα της ζώνης διάνοιξης μπορούν να παραμείνουν ως 
αντιπυρικές ζώνες. 
 

2.1.8 Συμπεράσματα 
 
Η Προτεινόμενη Χάραξη είναι η βέλτιστη τεχνικά και περιβαλλοντικά, σε σχέση με 
τις άλλες δύο (2) Εναλλακτικές λύσεις που εξετάσθηκαν. Η παρούσα Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου, εξετάζει ενδελεχώς οποιεσδήποτε 
επιπτώσεις δύνανται να προέλθουν από αυτό, προτείνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας και καταλήγει σε πρόταση έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης των 
Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου. 
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2.2 Κωδικοποιημένα Στοιχεία Έργου  

 
 
ΕΡΓΟ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Κατασκευή και Λειτουργία Αγωγού Φυσικού 

Αερίου Υψηλής Πίεσης από τους Αγίους 
Θεοδώρους έως τη ΔΕΗ Μεγαλόπολης. 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 15,56 χλμ.  30” 

143,38χλμ.  24” 
(Προτεινόμενη Χάραξη) 
Πίεση σχεδιασμού (Design Pressure) 80 barg 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΒΑ και κεντρικό τμήμα Πελοποννήσου 
Νομοί Κορινθίας, Αργολίδας & Αρκαδίας 

  
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
(ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λεωφ. Μεσογείων 357 – 359, 15231 Χαλάνδρι 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 210-6501793, 210-6501373 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Μ. Καραβασίλη 
  
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΠΕ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Σύμπραξη PENSPEN Ltd – C&M Engineering A.E. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πρατίνου 99, 11634 Αθήνα 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τηλ.: 210-7220014, Fax: 210-7220298 
Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ Nami Darghouth (Penspen Ltd.) 
ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ Π. Κάππος (C&M Engineering A.E.) 
ΥΠΕΥΘ. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ι.Κ.Παναγόπουλος – Α.Ν. Καραγιάννης 
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3. Γεωγραφική Θέση – Έκταση – Διοικητική Υπαγωγή 
 

3.1 Περιοχή Μελέτης 
Η προτεινόμενη χάραξη του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης από τους 
Αγίους Θεοδώρους έως την Δ.Ε.Η στη Μεγαλόπολη χωροθετείται στους νομούς 
Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας. Παρουσιάζει Νοτιοδυτική - Νότια- Νοτιοδυτική 
διάταξη με αρχή το βανοστάσιο «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ», στο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Αγίων Θεοδώρων του ομώνυμου Δήμου, το οποίο βρίσκεται σε χωματόδρομο και 
σε απόσταση 500μ. περίπου βόρεια από τον βόρειο παράπλευρο της Ν.Ε.Ο. 
Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των Διυλιστηρίων MOTOR OIL και σημείο 
τερματισμού την περιοχή εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Η στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας 
ακολουθώντας γεωμετρική όδευση με πολλές αναγκαστικές θλάσεις. Κατά τη 
διαδρομή του ο αγωγός διέρχεται κάτω από τη Διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου. 

 
 

3.2 Νομοί – Δήμοι στην περιοχή του Έργου 
Το έργο θα κατασκευαστεί εντός των νομών Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας.  
 
Ειδικότερα, η Προτεινόμενη Χάραξη διέρχεται ή είναι πολύ κοντά στους 
ακόλουθους Δήμους : 
 

 Νομός Κορινθίας (Δ. Αγίων Θεοδώρων, Δ. Λουτρακίου – Περαχώρας, Δ. 
Κορινθίων, Δ. Τενέας και Δ. Νεμέας).  

 
 Νομός Αργολίδας (Δ. Μυκηναίων, Δ. Κουτσοποδίου, Δ. Άργους. Δ. Νέας 

Κίου, Δ. Λέρνας και Κοινότητας Αχλαδόκαμπου). 
 

 Νομός Αρκαδίας (Δ. Κορυθίου, Δ. Τρίπολης, Δ. Τεγέας, Δ. Βαλτετσίου, Δ. 
Φαλαισίας και Δ. Μεγαλόπολης).  

 
Ο Νομοί και δήμοι της περιοχής του έργου παρουσιάζονται στο Παρακάτω Σχήμα 
: 
 



ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
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ΣΧΗΜΑ 3.1 Νομοί και Δήμοι στις περιοχές διέλευσης του αγωγού Φ.Α. (Προτεινόμενη χάραξη) 
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3.3 Θεσμικό Πλαίσιο – Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες – Αλληλογραφία – 
Γνωμοδοτήσεις 
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το αντικείμενο εργασιών, εξετάσθηκαν 
και καταγράφηκαν οι προγραμματιζόμενες και υφιστάμενες χρήσεις γης, σε χάρτες 
κλίμακας 1:50.000 για τον Αγωγό Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης «από τους 
Αγίους Θεοδώρους έως την Δ.Ε.Η στη Μεγαλόπολη» και τις Εναλλακτικές λύσεις 
του. 
 
Η καταγραφή των χρήσεων γης έγινε αφού ελήφθησαν υπ’ όψη όλες οι 
πολεοδομικές και χωροταξικές μελέτες και εφαρμογές (υφιστάμενα όρια οικισμών, 
υπό μελέτη επεκτάσεις οικισμών, και υπό έγκριση Γ.Π.Σ.), οι νομοθετικές 
ρυθμίσεις για τον καθορισμό των προστατευόμενων περιοχών, η νομοθεσία για 
τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, τα μεγάλα εθνικά έργα Υποδομής 
(Εθνική Οδός, σιδηροδρομικό δίκτυο, σύστημα μεταφοράς υπερυψηλής τάσης 
ΔΕΗ), καθώς και τα προγραμματιζόμενα και εν εξελίξει έργα της Δ/νσης Μελετών 
Έργων Οδοποιίας (Δ.ΜΕ.Ο) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
και των Δ.Τ.Υ. των κατά τόπους Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 
 
Οι πηγές από τις οποίες παραλήφθηκαν οι πληροφορίες περιλαμβάνουν: 
 Τα υπουργεία ΠΕΚΑ, Πολιτισμού, Γεωργ. Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 Διάφορες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Δ/νση Έργων, 

Κτηματικές Υπηρεσίες, κλπ.) 
 Υπηρεσίες Νομαρχιακού επιπέδου Κορινθίας, Αργολίδας & Αρκαδίας 

(Πολεοδομία, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τοπογραφική Υπηρεσία, Δ/νση 
Ανάπτυξης). 

 Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, Δασαρχεία, ΥΠΕΚΑ – Δ/νση Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού, Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού, Δ/νση Φυσικού 
Περιβάλλοντος κ.λ.π.) 

 Διαχειριστικούς χάρτες του Υπ. Γεωργ. Ανάπτυξης & Τροφίμων (Δασαρχεία 
Κορινθίας, Αργολίδας & Αρκαδίας) 

 Άλλους φορείς 
 
Με τους φορείς αυτούς υπήρξε σχετική αλληλογραφία και οι απόψεις & 
γνωμοδοτήσεις αυτών ελήφθησαν υπόψη στη διαδικασία επιλογής της χάραξης. 
 
Κατα τη διάρκεια της διαδικασίας προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και 
αξιολόγησης γνωμοδότητησαν θετικά επι της ΠΠΕ του έργου οι παρακάτω 
υπηρεσίες : 
 
 ΝΕΧΩΠ Ν. Κορινθίας (Πρακτικό 16/2009) 
 ΝΕΧΩΠ Ν. Αργολίδας (Πρακτικό 54/2009) 
 ΝΕΧΩΠ Ν. Αρκαδίας (Πρακτικό 3/2010) 
 Δ/ση Δασών Κορινθίας, Δασαρχείο Κορίνθου (Α.Π. 6971/30-11-2009) 
 Δ/ση Δασών Αργολίδας (Α.Π. 604/16-020-2010) 
 Δ/ση Δασών Αρκαδίας (Α.Π. 2896/9-12-2009) 
 Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Φυσ. Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ 

(Α.Π. 115173/3987π.ε. 12-3-2010) 
 Δ’  Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων (Ναύπλιο) (Α.Π. 

Φ6Β/8946π.ε./10009π.ε. 20-1-2010) 
 ΛΘ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων (Τρίπολη) (Α.Π. 

Φ.49/5815π.ε. 2-2-2010) 
 ΛΖ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων (Αρχ. Κόρινθος) 

(Α.Π. Φ.68/8979π.ε. 5-1-2010) 
 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Κόρινθος) (Α.Π. 1599/4-3-2010) 
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 Επιτροπή Μεγάλων Εργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (Α.Π. 
ΥΠΟΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ40/4780/137) 

 Γεν. Επιτ. Εθν. Αμυνας – Τμ. Εθν. Υποδομής (Α.Π. Φ.100.1/142334 17-3-
2010) 

 ΥΠΕΚΑ, Γεν. Δ/ση Ενέργειας, Δ/ση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών (Α.Π. 
Δ3/Α/οικ.5288 / 7-5-2010) 

 
Οι απόψεις & παρατηρήσεις των υπηρεσιών αυτών που ελήφθησαν υπόψη στην 
εκπόνηση της παρούσας ΜΠΕ και παρατίθενται στο Παράρτημα Α. 
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4. Περιγραφή και Καταγραφή της Υπάρχουσας Κατάστασης 

Περιβάλλοντος 
 

4.1 Περιγραφή περιβάλλοντος – έκθεση 
 

4.1.1 Γενικά 
 

Το έργο, όπως προαναφέρθηκε ξεκινά από το βορειοανατολικό άκρο της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και αναπτύσσεται μέχρι το κέντρο αυτής. 
 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καταλαμβάνει το νότιο τμήμα της ηπειρωτικής 
Ελλάδας. Αποτελείται από τους νομούς Κορινθίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, 
Μεσσηνίας και Λακωνίας και έχει έδρα την Τρίπολη, Πρωτεύουσα του νομού 
Αρκαδίας. 
 
Βρέχεται δυτικά από το Ιόνιο Πέλαγος και συνορεύει με την Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδος, βορειοανατολικά με την Περιφέρεια Αττικής, ενώ ανατολικά βρέχεται από 
το Μυρτώο Πέλαγος. 
 
Έχει συνολική έκταση 15.490 km2 και καλύπτει το 11,7% της συνολικής έκτασης 
της χώρας, με χαρακτηριστικό της μορφολογίας της τους μεγάλους ορεινούς 
όγκους.  
 
Στο μεγαλύτερο ποσοστό τα εδάφη της είναι ορεινά (45,3%) και ημιορεινά (25,6%) 
ενώ μόλις το 29,1% είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει εκτεταμένα παράλια και στους 
τρεις Νομούς, που βρέχονται από τη θάλασσα του Ιονίου Πελάγους και των 
κόλπων: Αμβρακικού, Πατραϊκού και Κορινθιακού. 
 
Tο λιμάνι της Πάτρας έδρας της Περιφέρειας αποτελεί την κύρια πύλη της Ελλάδας 
προς τη Δυτική Ευρώπη. 
 
Το έργο διατρέχει τρεις Νομούς 
 
Νομός Κορινθίας  
Με πρωτεύουσα την Κόρινθο, ο Νομός Κορινθίας βρίσκεται στο Βορειανατολικό 
μέρος της Πελοποννήσου και κατέχει ένα μέρος και από τη Στερεά Ελλάδα Δυτικά 
του Νομού Αττικής.  
 
Τα γεωγραφικά του όρια είναι Ανατολικά κατά ένα μέρος με το Νομό Αττικής και 
κατά ένα μέρος βρέχεται από το Σαρωνικό Κόλπο, Δυτικά με το Νομό Αχαΐας, 
Βόρεια βρέχεται από τον Κορινθιακό Κόλπο και Νότια με τους Νομούς Αρκαδίας 
και Αργολίδας. 
 
Το βόρειο μέρος του Νομού διασχίζεται από το βασικό οδικό άξονα που συνδέει 
την Αθήνα με τη Πάτρα και αξιοσημείωτη παρουσία έργου στο Νομό είναι ο Ισθμός 
της Κορίνθου. 
 
Έχει έκταση 2.290 τετραγωνικά χιλιόμετρα και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
απογραφής του 2001 πληθυσμό 141.823 κατοίκους.  
 
Ο Νομός έχει τους εξής ορεινούς όγκους : όρος Κυλλήνη (Ζήρια) (μέγιστο 
υψόμετρο 2.376 μ.), το Μαυροβούνι (1.695 μ.υψ.), το Γαβριά (1.209 μ. Υψ.), το 
Μεγαλοβούνι (1.273 μ. Υψ.), τη Βέσιλα (1.207 μ. Υψ.), το Μαύρο Όρος (1.757 μ. 
Υψ.), Εβροστίνα (1.208 μ. Υψ.), το Λιβαδάκι (1.850 μ. Υψ.), τα Αρόανια Όρη 



 
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 
 

 
Doc Ref : 80102-RPT-EV-003 Σελ. 20  

Consortium 

(Χελμός) (2.000 μ. Υψ.), Γεράνια (1.069 μ. Υψ.) και άλλες χαμηλότερες ορεινές 
τοποθεσίες. 
 
Επίσης έχει πεδιάδες, όπως της Νεμέας, της Στυμφαλίας, του Φενεού και όλη τη 
Βόρεια Κορινθία, που καλλιεργείται με εσπεριδοειδή κατά κύριο λόγο. 
 
Οι ποτάμιοι αποδέκτες δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικοί και οι υδρολογικές λεκάνες 
τους αρκετά περιορισμένες σε έκταση. Έτσι μόνο ο Ασωπός Ποταμός θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ίσως ο σπουδαιότερος μεταξύ των άλλων.  
 
Η λίμνη Στυμφαλία με αυξομειούμενη στάθμη νερού κατά τις διάφορες εποχές του 
χρόνου δεσπόζει στην ορεινή Κορινθία. 
 
Λόγω της καίριας γεωγραφικής θέσης του ο Νομός αποτελεί το πέρασμα προς την 
Πελοπόννησο και την Δυτική Στερεά Ελλάδα και Ήπειρο. Υπάρχει και η οδός 
Αθηνών – Κορίνθου – Αργους – Τριπόλεως – Καλαμάτας που διευκολύνει την 
οδική συγκοινωνία με το Κέντρο της Πελοποννήσου και επίσης υπάρχει η 
σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών – Πάτρας – Πύργου. 
 
 
Νομός Αργολίδος  
Ο Νομός Αργολίδας καταλαμβάνει το ανατολικό άκρο της Πελοποννήσου.  
Προς Βορρά συνορεύει με τον Νομό Κορινθίας, προς Νότο με τον Αργολικό 
Κόλπο, προς Ανατολάς με τον Σαρωνικό και Δυτικά με τον Νομό Αρκαδίας. 
Είναι ο μικρότερος Νομός της Πελοποννήσου και έχει έκταση 2.154,3 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα η οποία αντιστοιχεί στο 13,51% της έκτασης της Περιφέρειας και στο 
1,63% της Χώρας και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του 2001 έχει 
πληθυσμό 97636 κατοίκους.  
  
Πρωτεύουσα του νομού είναι το Ναύπλιο και σημαντικές κωμοπόλεις το Άργος, το 
Κρανίδι, το Λιγουριό και η Ερμιόνη. 
 
Ο νομός Αργολίδας περιλαμβάνει το όρος Αραχναίο και τον ποταμό ΄Ιναχο (40 
χμ.). 
 
Σημαντικοί αρχαιολογικοί και ιστορικοί τόποι είναι οι Μυκήνες, πλούσιες σε 
αρχαιολογικά ευρήματα της μυκηναϊκής εποχής τα οποία έφερε στο φως η 
αρχαιολογική σκαπάνη του Ερρίκου Σλήμαν και των Ελλήνων αρχαιολόγων. 
Σώζονται τα φημισμένα Κυκλώπεια τείχη, η Ακρόπολη με την Πύλη των Λεόντων, 
οι θολωτοί τάφοι με το Θησαυρό του Ατρέα, η Τίρυνθα με τα δικά της Κυκλώπεια 
τείχη, η Επίδαυρος με το Ιερό του Ασκληπιού και το αρχαίο θέατρο με τη θαυμάσια 
και μοναδική ακουστική, το αρχαίο ΄Αργος, η Λέρνα, περιοχή γεμάτη έλη, όπου 
σύμφωνα με το μύθο ο Ηρακλής φόνευσε τη Λερναία ΄Υδρα, το Ναύπλιο, πρώτη 
πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους το 1828, με την Ακροναυπλία, 
το Παλαμήδι όπου στα χρόνια του εμφύλιου σπαραγμού κατά τη διάρκεια της 
Επανάστασης φυλακίστηκε ο Θ. Κολοκοτρώνης, το Μπούρτζι, νησάκι – φρούριο 
μπροστά από το λιμάνι της πόλης και την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα όπου 
δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας, η Νέα Επίδαυρος όπου το 1821 
πραγματοποιήθηκε η Α΄ Εθνοσυνέλευση των επαναστατημένων Ελλήνων και οι 
Μύλοι όπου ο Δημήτριος Υψηλάντης νίκησε τον Ιμπραήμ και ανέκοψε την επέλασή 
του προς τη Στερεά Ελλάδα. 
 
Νομός Αρκαδίας 
Ο νομός Αρκαδίας βρίσκεται στο κέντρο της Πελοποννήσου. Συνορεύει βόρεια με 
τους νομούς Κορινθίας και Αχαΐας, δυτικά με τους νομούς Ηλείας και Μεσσηνίας, 
νότια με το νομό Λακωνίας και ανατολικά βρέχεται από τον Αργολικό κόλπο.  
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Έχει έκταση 4.419 τετραγωνικά χιλιόμετρα και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
απογραφής του 2001 πληθυσμό 102.035 κατοίκους.  
  
Πρωτεύουσα του νομού είναι η Τρίπολη και σημαντικές κωμοπόλεις το 'Αστρος, η 
Βυτίνα, η Δημητσάνα, τα Λαγκάδια, το Λεβίδι, το Λεωνίδιο, η Μεγαλόπολη, τα 
Τρόπαια.  
 
Το μεγαλύτερο μέρος του νομού είναι ορεινό με μεγαλύτερους ορεινούς όγκους το 
Μαίναλο με υψόμετρο 1981 μέτρα, ο Πάρνωνας και το Αρτεμίσιο.  
 
Μεγάλες πεδινές εκτάσεις είναι το οροπέδιο της Τρίπολης και το λεκανοπέδιο της 
Μεγαλόπολης.  
 
Ο Αλφειός ποταμός  αλλά και ο Λάδωνας με τον Ερύμανθο ακόμα και ο Λούσιος   
συμβάλλουν τα μέγιστα στην οικονομία του νομού. Η λίμνη Τάκα είναι ένας 
σπουδαίος υδροβιότοπος, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους  των 
γειτονικών περιοχών να αρδεύουν τα κτήματά τους, ενώ η λίμνη του Μουστού 
αποτελεί ένα σημαντικό καταφύγιο αγρίων πτηνών στην περιοχή. Η τεχνητή λίμνη 
του Λάδωνα είναι πολύ σημαντική γιατί με τα νερά της κινείται το υδροηλεκτρικό 
εργοστάσιο και αρδεύεται ολόκληρη η κοιλάδα.  
  
Ο νομός οικονομικά βασίζεται στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και στον τουρισμό. 
Στα δυο μεγάλα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος,  το υδροηλεκτρικό 
του Λάδωνα και το θερμοηλεκτρικό της Μεγαλόπολης, εργάζονται αρκετοί 
Αρκάδες. Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε λιγνίτη (λεκάνη Μεγαλόπολης), και 
μάρμαρο (Βυτίνα, Κάψια, Πάρνωνας).  
 
Η αναπτυσσόμενη βιομηχανία του νομού στηρίζεται στην επεξεργασία προϊόντων 
της πρωτογενούς παραγωγής.  
 
Σημαντικό ρόλο παίζουν ακόμα οι οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως κατασκευής 
έργων λαϊκής τέχνης (ξυλόγλυπτα-υφαντά), παραδοσιακά προϊόντα (χυλοπίτες-
τραχανάς κλπ), βιολογικά προϊόντα (κρασί-λάδι κά.) 
 
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στους αρχαιολογικούς τόπους-θησαυρούς και 
την καταπληκτική αρχιτεκτονική των παραδοσιακών οικισμών.  
 
Η Αρκαδία έχει να παρουσιάσει  πλήθος αρχαιολογικών θησαυρών και μνημείων. 
Η Λυκόσουρα (ναός της Δέσποινας), Ο Αρκαδικός Ορχομενός (αρχαίο θέατρο), η 
Τεγέα (Αλέα Αθηνά), Καμενίτσα (νεολιθικός οικισμός), Αγιωργήτικα 
(μεταλλουργική βιομηχανία της προϊστορικής αρχαιότητας), Παλαιόκαστρο 
Γορτυνίας (Μυκηναϊκό νεκροταφείο), Μεγαλόπολη (θέατρο), Άστρος (κάστρο), 
Δολιανά (έπαυλη Ηρώδου του Αττικού), Δημητσάνα (κρυφό σχολειό-
μπαρουτόμυλοι), Αρχαία Γόρτυς (ναός του Ασκληπιού), Αρχαία Θησόα (τείχη), 
Νεστάνη (Φιλίππιος πηγή), Αρχαία Μαντινεία (τείχη-θέατρο), και άλλα.  
 
Η αρχιτεκτονική των παραδοσιακών οικισμών είναι περίφημη. Τα Λαγκάδια, η 
Δημητσάνα, η Καστάνιτσα, ο Βλόγγος, η Στεμνίτσα είναι μερικοί από τους 
αντιπροσωπευτικούς οικισμούς.   
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4.1.2 Φυσικό περιβάλλον 

 
4.1.2.1 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

 
Μετεωρολογία 
Ως πλησιέστεροι σταθμοί για την περιγραφή της μετεωρολογίας της περιοχής του 
έργου επελέγησαν οι παρακάτω σταθμοί της ΕΜΥ : 
 
Α. Κόρινθος 
B. Τρίπολη 
Γ. Ναύπλιο 
 
ΣΧΗΜΑ 4.1: Θέσεις Μετεωρολογικών Σταθμών 

 
 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Oι κλιματολογικές συνθήκες, στη περιοχή μελέτης, χαρακτηρίζονται από έντονες 
εναλλαγές ξηράς-θάλασσας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλαπλά τοπικά 
συστήματα ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. Το κλίμα της περιοχής γενικά 
χαρακτηρίζεται από έντονες εναλλαγές και είναι δύσκολο να χαρακτηριστεί καθαρά 
σαν θαλάσσιο ή ηπειρωτικό. Στον Ελλαδικό χώρο τους καλοκαιρινούς μήνες 
γενικά επικρατεί ξηρασία γιατί η γενική κυκλοφορία στο Βόρειο Ημισφαίριο 
μετατοπίζεται προς βόρεια γεωγραφικά πλάτη. Αντίθετα τους χειμερινούς μήνες 
παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό βροχοπτώσεων. Για τις μεταβατικές εποχές 
άνοιξη και φθινόπωρο παρατηρούνται εναλλαγές μεταξύ των δυο καιρικών τύπων. 
Η άνοιξη διαρκεί περί τους τρεις μήνες ενώ το φθινόπωρο είναι μικρότερης 
διάρκειας και διαρκεί ουσιαστικά ένα μήνα. Οι μεταβατικές εποχές δεν 
παρουσιάζουν καμία απόλυτη συμμετρία αλλά παρουσιάζουν αρκετά κοινά 
χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό παρακάτω γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής 

Ναύπλιο 
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των κυρίων χαρακτηριστικών των συνοπτικών συστημάτων που επικρατούν, τις 
διάφορες εποχές, στην ευρύτερη περιοχή. 
 
Στην περιοχή μελέτης η ατμοσφαιρική κυκλοφορία είναι μία συνάρτηση τόσο των 
μεγάλης, όσο και των μικρότερης κλίμακας κυκλοφοριών. Φυσικά όταν επικρατούν 
οι μεγάλης κλίμακας κυκλοφορίες οι μικρής κλίμακας δεν παίζουν κάποιο 
σημαντικό ρόλο, ενώ αντίθετα όσο εξασθενούν όλο και περισσότερο παίζουν και 
σημαντικότερο ρόλο οι μικρότερης κλίμακας κυκλοφορίες. Οι μεγάλης κλίμακας 
κυκλοφορίες στην περιοχή αυτή είναι οι συνοπτικής (μεγάλα μέτωπα και 
αντικυκλώνες) και ευρείας κλίμακας κυκλοφορίες (μελτέμια), ενώ οι μικρότερες 
είναι οι μέσης (αύρες) και μικρής έκτασης κυκλοφορίες. 
 
Ανάλυση μετεωρολογικών παρατηρήσεων 
Για την ανάλυση της περιοχής μελέτης χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα των 
μετεωρολογικών σταθμών της ΕΜΥ στην περιοχή της Κορίνθου, της Τρίπολης και 
του Ναυπλίου. 
 
Κατεύθυνση και ένταση των ανέμων 
 
Από την μελέτη των ανεμολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή των 
σταθμών διαπιστώνεται ότι κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι το σχετικά 
μεγάλο ποσοστό νηνεμιών (που απαντάται κυρίως κατά τις βραδινές και τις 
πρώτες πρωινές ώρες). Συγκεκριμένα γύρω στο 40% των ημερών του έτους 
συνοδεύεται από νηνεμίες. Όσον αφορά τους ανέμους (κυρίως κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού) αυτοί είναι κυρίως από Βόρειες-Βορειοδυτικές διευθύνσεις. 
Παρατηρείται επίσης ένα σημαντικό ποσοστό ανέμων από Δυτικές και 
Νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η ένταση των ανέμων στην περιοχή μπορεί να 
φθάσει τα 6-7 μποφόρ, αλλά με συνηθέστερες εντάσεις από 1 έως και 4 Beaufort 
[0.3 - 7.9 m/sec]. Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα 
ροδοδιαγράμματα διεύθυνσης και ταχύτητας των ανέμων που επικρατούν στις 
περιοχές του μετεωρολογικού σταθμού εδάφους της ΕΜΥ στην περιοχή της 
Κορίνθου, και συχνότητας εμφάνισης ανέμου ανά συχνότητα και ένταση των 
μετεωρολογικών σταθμών της Τρίπολης και του Ναυπλίου. 
 
ΣΧΗΜΑ 4.2: Ροδόγραμμα Ανέμου (% συχνότητα εμφάνισης) (ένταση ανέμου σε 
κλίμακα Beaufort). Σταθμός ΕΜΥ: Κόρινθος. 
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ΣΧΗΜΑ 4.3: Ροδόγραμμα Ανέμου (% συχνότητα εμφάνισης) (ένταση ανέμου σε 
κλίμακα Beaufort). Σταθμός ΕΜΥ: Τρίπολη. 
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ΣΧΗΜΑ 4.4: Ροδόγραμμα Ανέμου (% συχνότητα εμφάνισης) (ένταση ανέμου σε 
κλίμακα Beaufort). Σταθμός ΕΜΥ: Ναύπλιο. 
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Από στοιχεία των Μετεωρολογικών Σταθμών Κορίνθου, Τρίπολης και Ναυπλίου οι 
κατευθύνσεις των επικρατούντων ανέμων στη περιοχή καθώς επίσης και οι 
εντάσεις τους σε κλίμακα Beaufort από παρατηρήσεις στις 6:00, 12:00 και 18:00 
ώρα Ελλάδας έχουν ως ακολούθως : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: Κατευθύνσεις των επικρατούντων ανέμων στη περιοχή καθώς 
επίσης και οι εντάσεις τους σε κλίμακα Beaufort με βάση στοιχεία Μετεωρολογικού 
Σταθμού Κορίνθου. 
 

BEAUFORT M/SEC Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ ΗΡΕΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

0 0-0.2         40.039 40.039 
1 0.3-1.5 1.141 0.296 0.700 0.483 0.660 0.427 2.116 1.021  6.946 
2 1.6-3.3 4.444 1.865 2.754 3.040 0.735 0.856 5.048 5.991  24.733 
3 3.4-5.4 4.345 1.097 1.833 1.613 0.132 0.132 1.350 3.632  14.134 
4 5.5-7.9 3.885 0.538 0.636 0.450 0.044 0.044 0.395 2.118  8.110 
5 8.0-10.7 1.712 0.187 0.099 0.066 0.011 0.011 0.187 0.779  3.052 
6 10.8-13.8 1.174 0.110 0.033 0.022 0.011 0 0.066 0.219  1.635 
7 13.9-17.1 0.505 0.044 0.022 0.011 0 0 0.044 0.099  0.725 
8 17.2-20.7 0.351 0.044 0.011 0.011 0 0 0.011 0.033  0.461 
9 20.8-24.4 0.077 0.022 0 0 0 0 0 0  0.099 

10 24.5-28.4 0.044 0.011 0 0. 0 0 0 0  0.055 
>= 11 > 28.5 0.011 0 0 0 0 0 0 0  0.011 

ΣΥΝΟΛΟ  17.68 4.214 6.178 5.696 1.613 1.460 9.219 13.892 40.039 100.000

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2: Κατευθύνσεις των επικρατούντων ανέμων στη περιοχή καθώς 
επίσης και οι εντάσεις τους σε κλίμακα Beaufort με βάση στοιχεία Μετεωρολογικού 
Σταθμού Τρίπολης. 
 
BEAUFORT M/SEC Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ ΗΡΕΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

0 0-0.2         44,375 44,375 
1 0.3-1.5 0,208 0,044 0,175 0,022 0,296 0,044 0,099 0,011  0,899 
2 1.6-3.3 3,1 1,501 1,829 2,443 3,275 3,264 1,786 0,449  17,647 
3 3.4-5.4 3,538 2,07 1,786 2,574 2,53 3,549 2,574 0,624  19,245 
4 5.5-7.9 2,782 1,95 0,942 1,304 1,128 2,903 2,311 0,482  13,802 
5 8.0-10.7 0,668 0,405 0,11 0,077 0,23 0,701 0,624 0,077  2,892 
6 10.8-13.8 0,23 0,164 0,011 0,011 0,033 0,219 0,186 0,033  0,887 
7 13.9-17.1 0,033 0,033 0,011 0 0,011 0,033 0,033 0,011  0,165 
8 17.2-20.7 0,011 0,011 0 0 0,011 0,011 0,011 0,011  0,066 
9 20.8-24.4 0,011 0,011 0 0 0 0 0 0  0,022 

10 24.5-28.4 0 0 0 0 0 0 0 0  0 
>11 > 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

ΣΥΝΟΛΟ  10,581 6,189 4,864 6,431 7,514 10,724 7,624 1,698 44,375 100 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3: Κατευθύνσεις των επικρατούντων ανέμων στη περιοχή καθώς 
επίσης και οι εντάσεις τους σε κλίμακα Beaufort με βάση στοιχεία Μετεωρολογικού 
Σταθμού Ναυπλίου. 
 
BEAUFORT M/SEC Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ ΗΡΕΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

0 0-0.2         0,001 0,001 
1 0.3-1.5 23,669 7,306 0,11 1,358 14,951 2,377 0,449 3,877  54,097 
2 1.6-3.3 4,425 1,303 0,033 0,35 6,21 2,256 0,241 0,646  15,464 
3 3.4-5.4 3,527 1,073 0,022 0,142 4,578 1,687 0,164 0,35  11,543 
4 5.5-7.9 3,067 0,8 0 0,099 9,288 3,472 0,427 0,383  17,536 
5 8.0-10.7 0,11 0,055 0 0 0,164 0,778 0,164 0,011  1,282 

6 10.8-13.8 0 0 0 0 0 0,044 0,022 0  0,066 

7 13.9-17.1 0 0 0 0 0 0 0 0  0 
8 17.2-20.7 0 0 0 0 0 0,011 0 0  0,011 
9 20.8-24.4 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

10 24.5-28.4 0 0 0 0 0 0 0 0  0 
>11 > 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

ΣΥΝΟΛΟ  34,798 10,537 0,165 1,949 35,191 10,625 1,467 5,267 0,001 100 
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Θερμοκρασία 
 
Η θερμοκρασία είναι ασφαλώς μία από τις σημαντικότερες μετεωρολογικές 
παραμέτρους και επηρεάζει άμεσα τον τρόπο ζωής των κατοίκων. Από τα στοιχεία 
που έχουμε από τους μετεωρολογικούς σταθμούς προκύπτει ότι η μέση μηνιαία 
τιμή της θερμοκρασίας στην ευρύτερη περιοχή των νομών ενδιαφέροντος φαίνεται 
να παρουσιάζει την μεγαλύτερη τιμή της τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο με μία 
τιμή γύρω στους 28oC, ενώ η μικρότερη της μέση μηνιαία τιμή παρουσιάζεται τον 
Ιανουάριο, γύρω στους 8 – 10oC. Μέσες μηνιαίες τιμές μικρότερες των 15oC 
παρουσιάζονται μόνο το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου-Μαρτίου (που αποτελεί και 
την ψυχρή εποχή του έτους), ενώ θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 23oC 
παρουσιάζονται στο χρονικό διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου (που αποτελεί και την 
θερμή περίοδο του έτους). Υψηλές θερμοκρασίες πάνω από 30oC εμφανίζονται 
συνήθως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο (μέσες μέγιστες μηνιαίες θερμοκρασίες). 
 
ΣΧΗΜΑ 4.5: Μηνιαία κατανομή θερμοκρασίας. Σταθμός ΕΜΥ: Κόρινθος 
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ΣΧΗΜΑ 4.6: Μηνιαία κατανομή θερμοκρασίας. Σταθμός ΕΜΥ: Τρίπολη 
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ΣΧΗΜΑ 4.7: Μηνιαία κατανομή θερμοκρασίας. Σταθμός ΕΜΥ: Ναύπλιο 
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Υγρασία 
 
Η υγρασία αποτελεί μία πολύ σημαντική μετεωρολογική παράμετρο που 
σχετίζεται, τόσο με την ευεξία των κατοίκων μίας περιοχής, ιδιαίτερα όταν 
συνδυάζεται με υψηλή θερμοκρασία, όσο και με τη ρύπανση του αέρα αφού 
εμπλουτίζει την ατμόσφαιρα με πυρήνες συμπύκνωσης στους οποίους 
επικάθονται ρύποι που παράγονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 
Υπάρχουν διάφορες εκφράσεις της υγρασίας η συνηθέστερη είναι η σχετική 
υγρασία. Όταν η σχετική υγρασία είναι υψηλή αισθανόμαστε μία δυσφορία η οποία 
επιτείνεται όταν συνδυάζεται με υψηλή θερμοκρασία. 
 
Από τα μετεωρολογικά στοιχεία που έχουμε παρατηρούμε ότι οι πιο υγροί μήνες 
του έτους είναι ο Νοέμβριος, ο Δεκέμβριος, και ο Ιανουάριος με μία μέση τιμή 
γύρω στο 75%, ενώ σχετικές υγρασίες μεγαλύτερες από 65% φαίνεται να 
παρουσιάζουν και οι μήνες Οκτώβριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος και 
Μάιος. Οι πιο ξηροί μήνες είναι οι Ιούλιος και Αύγουστος.  
 
ΣΧΗΜΑ 4.8: Μηνιαία κατανομή σχετικής υγρασίας. Σταθμός ΕΜΥ: Κόρινθος 
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ΣΧΗΜΑ 4.9: Μηνιαία κατανομή σχετικής υγρασίας. Σταθμός ΕΜΥ: Τρίπολη 
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ΣΧΗΜΑ 4.10: Μηνιαία κατανομή σχετικής υγρασίας. Σταθμός ΕΜΥ: Ναύπλιο 
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Ετήσιο Ύψος Βροχής- Νέφωση 
 
Ο πιο βροχερός μήνας του έτους φαίνεται να είναι ο Δεκέμβριος με τον Νοέμβριο 
και τον Οκτώβριο να ακολουθούν. Τους τρεις αυτούς μήνες συλλέγεται το 1/3 του 
συνολικού ετήσιου ύψους βροχής από τα βροχόμετρα. Βροχερή περίοδος μπορεί 
να χαρακτηριστεί η περίοδος από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο και ξηρή από 
τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Οι ξηρότεροι μήνες του έτους είναι ο Ιούλιος και ο 
Αύγουστος.  
 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μηνιαία κατανομή ύψους βροχής και η μηνιαία 
κατανομή νέφωσης.  
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ΣΧΗΜΑ 4.11: Μηνιαία κατανομή ύψους βροχής. Σταθμός ΕΜΥ: Κόρινθος 
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ΣΧΗΜΑ 4.12: Μηνιαία κατανομή ύψους βροχής. Σταθμός ΕΜΥ: Τρίπολη 
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ΣΧΗΜΑ 4.13: Μηνιαία κατανομή ύψους βροχής. Σταθμός ΕΜΥ: Ναύπλιο 

0

20

40

60

80

100

120

Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μαϊ Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. Οκτ. Νοέ. Δεκ.

Β
ρ
ο
χ
ό
π
τω

σ
η

 (
m

m
)

TOTAL

MAX 24H

 



 
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 
 

 
Doc Ref : 80102-RPT-EV-003 Σελ. 30  

Consortium 

ΣΧΗΜΑ 4.14: Μηνιαία κατανομή της Νέφωσης. Σταθμός ΕΜΥ: Κόρινθος. 
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ΣΧΗΜΑ 4.15: Μηνιαία κατανομή της Νέφωσης. Σταθμός ΕΜΥ: Τρίπολη. 

0

5

10

15

20

25

Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μαϊ Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. Οκτ. Νοέ. Δεκ.

Η
μ
έρ
ες

 μ
ε 
νε
φ
ώ
σ
ει
ς

Αραοί νέφωση 0-1.5

Μέση νέφωση 1.6-6.4

Πικνή νέρφωση 6.5-8.0

 
 
ΣΧΗΜΑ 4.16: Μηνιαία κατανομή της Νέφωσης. Σταθμός ΕΜΥ: Ναύπλιο. 
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Αναστροφές Θερμοκρασίας 
 
Το φαινόμενο της αναστροφής θερμοκρασίας συνδέεται άμεσα με την ποιότητα 
του αέρα στη περιοχή. Οι αναστροφές της θερμοκρασίας αποτελούν ένα πολύ 
σύνηθες φαινόμενο στη περιοχή μελέτης. Κατά την διάρκεια της νύκτας είναι πολύ 
συχνότερες από ότι την ημέρα. Οι αναστροφές αυτές είναι αναστροφές 
ακτινοβολίας και μάλλον αβαθείς. Σχηματίζονται με πολύ μεγάλη συχνότητα και το 
βράδυ αλλά διαλύονται σχετικά νωρίς το πρωί, αφού χρειάζονται πολύ λίγη 
ενέργεια για να διαλυθούν. Η ενέργεια αυτή προσφέρεται από την προσπίπτουσα 
ηλιακή ακτινοβολία. Οι αναστροφές αυτές σπάνια διατηρούνται κατά την διάρκεια 
της ημέρας, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι. 
 
Στο σχήμα 4.17 παρατίθεται Διάγραμμα του Emberger κατά Μαυρομάτη για τους 
νομούς του έργου. Επιπρόσθετα, παρατίθεται στο Σχήμα 4.18, ο χάρτης 
βιοκλιματικών ορόφων του ΥΠΑΑΤ, όπως αυτός έχει προκύψει από την 
επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων για το σύνολο της Πελοποννήσου. 



 
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 
 

 
Doc Ref : 80102-RPT-EV-003 Σελ. 32  

Consortium 

ΣΧΗΜΑ 4.17 : Διάγραμμα του Emberger κατά Μαυρομάτη για την Ελλάδα  
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ΣΧΗΜΑ 4.18: Χάρτης βιοκλιματικών ορόφων για την περιοχή της Πελοποννήσου 
(πηγή ΥΠΑΑΤ). 

 
 

Ομβροθερμικό διάγραμμα – Βιοκλιματικός χάρτης 
 
Οι Gaussen και Bagnouls απεικονίζουν με ένα διάγραμμα που καλείται 
"ομβροθερμικό διάγραμμα" την πορεία, μήνα προς μήνα, της μέσης μηνιαίας 
θερμοκρασίας σε oC και του μέσου μηνιαίου ύψους βροχής σε mm. Ως ξηρός 
χαρακτηρίζεται ένας μήνας κατά τον οποίο το σύνολο των κατακρημνισμάτων 
αυτού είναι ίσο ή μικρότερο από το διπλάσιο της μέσης θερμοκρασίας, ισχύει δηλ. 
ότι P(mm)≤2T(oC). Αυτή η σχέση είναι καθαρά εμπειρική, αλλά έχει υιοθετηθεί από 
UNESCO-FAO γιατί έχουν ληφθεί υπόψη πολυάριθμες εργασίες πάνω στη φυτική 
οικολογία που έγιναν σε διάφορες περιοχές της γης στις οποίες παρουσιάζεται 
ξηρά περίοδος. Με βάση τα ανωτέρω η ξηρά περίοδος αποτελείται από το σύνολο 
των διαδοχικών μηνών που χαρακτηρίστηκαν ως ξηροί. 
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Ατμοσφαιρική Ρύπανση 
 
Πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
 
Η σοβαρότητα των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η αδυναμία 
απόλυτης γεωγραφικής συσχέτισης μεταξύ πηγών και αποδεκτών λόγω διάχυσης 
και διασυνοριακής μεταφοράς των ρύπων οδήγησε την Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) ήδη από το 1979 στην υιοθέτηση της Συνθήκης 
για τη Διασυνοριακή Ρύπανση (Convention on Long Range Transboundary Air 
Pollution - CLRTAP). Με τη διαδοχική έκδοση σχετικών Πρωτοκόλλων CLRTAP 
τέθηκαν στόχοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη μείωση εκπομπών αέριων ρύπων, 
αρχικά του SO2 (1985 και 1994), και πρόσφατα με το Πρωτόκολλο του Götembοrg 
(1999) για περισσότερους ρύπους (SO2, NOx, NMVOCs και ΝΗ3) με ορίζοντα το 
2010 και έτος αναφοράς το 1990. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προχώρησε πρόσφατα σε μία προσέγγιση πολλαπλών 
ρύπων/πολλαπλών επιπτώσεων εκδίδοντας το 1996 την Οδηγία Πλαίσιο για την 
Ποιότητα της Ατμόσφαιρας (96/62/ΕC), και στη συνέχεια θυγατρικές οδηγίες που 
θεσπίζουν οριακές τιμές για τις συγκεντρώσεις των ρύπων στην ατμόσφαιρα για τα 
έτη 2005 και 2010 (1999/30/EC, 2000/69/ΕC), ενώ τελευταία υιοθετήθηκε και η 
αναθεώρηση των ορίων για το όζον για το 2010 (2002/3/ΕC). 
 
Παράλληλα με τις οριακές τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
εξέδωσε το 2001 την Οδηγία για τα Εθνικά Ανώτατα Όρια Εκπομπών (Νational 
Emission Ceilings Directive, 2001/81/ΕC). Η οδηγία 2001/81 αναφέρεται στους 
ρύπους του Πρωτοκόλλου CLRTAP, θέτει όμως αυστηρότερα όρια για το 2010. 
 
Οι στόχοι της Εθνικής μας Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης αναφέρονται κατ΄ αρχήν στην τήρηση των ορίων που θέτουν οι 
θυγατρικές οδηγίες για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στο αστικό περιβάλλον, 
καθώς και στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2001/81 για τη χρονική περίοδο 
μέχρι το 2010. 
 
Παράλληλα, η Ελλάδα έχοντας ήδη περιορίσει δραστικά τις συγκεντρώσεις των 
περισσότερων αέριων ρύπων στο αστικό περιβάλλον, δεσμεύεται να προωθήσει 
περαιτέρω μέτρα, έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των ημερών στις οποίες ο 
αστικός πληθυσμός εκτίθεται σε συγκεντρώσεις υψηλότερες των ορίων που 
θέτουν οι σχετικές κοινοτικές οδηγίες, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα αιωρούμενα 
σωματίδια και το όζον. 
 
Η ρύπανση του αέρα στην Μείζονα Περιφέρεια Πελοποννήσου προέρχεται κυρίως 
από: 
 
Tην οδική κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο. Η κύρια πηγή ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης για την περιοχή είναι η οδική κυκλοφορία με εκπομπές CO, NΟx, 
υδρογονανθράκων για τους βενζινοκινητήρες και επιπλέον καπνού και SO2 για 
τους πετρελαιοκινητήρες. Πιο συγκεκριμένα, η κυκλοφορία είναι υπεύθυνη για το 
σύνολο των εκπομπών του μονοξειδίου του άνθρακα, και σχεδόν των 2/3 των 
εκπομπών οξειδίων του αζώτου, υδρογονανθράκων και καπνού. Πρέπει, επίσης, 
να επισημανθεί ότι οι εκπομπές από την κυκλοφορία οχημάτων παράγονται σε 
μικρό σχετικά ύψος και συνεπώς δεν παρουσιάζουν καλές προοπτικές διάχυσης 
και αραίωσης. 
 
Η ακριβής εκτίμηση των συνολικών εκπομπών από την κυκλοφορία των οχημάτων 
είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα. Οι εκπομπές ρύπων σε ένα σημείο μιας οδικής 
αρτηρίας αποτελούν συνάρτηση πολλών μεταβλητών, οι οποίες μπορούν να 
ταξινομηθούν σε δύο κυρίως κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις 
μεταβλητές εκείνες οι οποίες συνδέονται με κυκλοφοριακά μεγέθη (κυκλοφοριακοί 
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φόρτοι, ταχύτητα, σύνθεση κυκλοφορίας, μοντέλο οδήγησης), ενώ η δεύτερη 
περιλαμβάνει τις μεταβλητές που έχουν άμεση σχέση με τα ίδια τα οχήματα 
(κυβισμός, ηλικία του κινητήρα, κατάσταση συντήρησης) και τις συνθήκες 
οδήγησης (φόρτιση κινητήρα, θερμοκρασία). 
 
Τα τελευταία χρόνια με την αύξηση του ποσοστού των αυτοκινήτων 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας παρατηρείται μείωση των εκπομπών ιδιαίτερα του 
CO. Επίσης με τη μείωση της περιεκτικότητας της βενζίνης σε μόλυβδο έχουν 
μειωθεί οι εκπομπές ενώσεων του μολύβδου 
 
Tις κεντρικές θερμάνσεις. Οι παραγόμενοι ρύποι από τις κεντρικές θερμάνσεις 
είναι CO2, CO, SO2 και σωματίδια (κυρίως αιθάλη). Πάντως η εκπομπή SO2 είναι 
ιδιαίτερα μειωμένη λόγω της χρήσης πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε 
θείο. Τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης με καυστήρα πετρελαίου και λέβητα 
έχουν επικρατήσει σε μεγάλο βαθμό στα αστικά κέντρα. Αντίθετα στις αγροτικές 
περιοχές και σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από χαμηλά εισοδήματα και μη 
οργανωμένη δόμηση συνυπάρχουν σε κάποιο βαθμό και τα ατομικά συστήματα 
θέρμανσης (θερμάστρες πετρελαίου, θερμάστρες υγραερίου, ηλεκτρικά σώματα, 
κλπ). Οι συντελεστές εκπομπής εξαρτώνται κυρίως από την ποιότητα των 
καυσίμων και από την κατάσταση του συστήματος θέρμανσης (καλή λειτουργία, 
σωστή εγκατάσταση, περιοδική ρύθμιση και επαρκής συντήρηση). Η ποσότητα 
καυσίμου που καταναλώνεται (άρα και οι συνολικές εκπομπές) εξαρτάται από το 
βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης και την ύπαρξη απωλειών 
 
Tις βιομηχανίες. Οι πηγές βιομηχανικής αέριας ρύπανσης γενικά επιβαρύνουν 
είτε με εκπομπές που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία είτε με 
εκπομπές από βιομηχανικές καύσεις. Επίσης ανάλογα με την περιοχή επιρροής 
διακρίνονται σε τοπικής και μεγαλύτερης εμβέλειας. Οι εκπομπές από την 
παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνουν κυρίως το SO2 (που γενικά χαρακτηρίζει 
τη βιομηχανική ρύπανση στις αναπτυγμένες χώρες), τα σωματίδια, πτητικούς 
υδρογονάνθρακες, SO3, HF και άλλα αέρια ανάλογα με την παραγωγική 
διαδικασία. Οι εκπομπές από βιομηχανικές καύσεις προέρχονται από την καύση 
μαζούτ, λιγότερο του πετρελαίου και σε ειδικές περιπτώσεις φυσικό αέριο, ενώ 
υπάρχουν και περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται άλλα υλικά (ξύλα, πριονίδι) 
 
Tο σιδηρόδρομο, που θα πρέπει να θεωρηθεί αμελητέα πηγή ρύπανσης 
 
Tα πορθμεία και τη ναυσιπλοΐα. Τα καυσαέρια από τη λειτουργία των μηχανών 
κίνησης των πλοίων αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης του αέρα δεδομένης 
της υψηλής κυκλοφορίας επιβατικών πλοίων στην περιοχή. Οι προερχόμενοι από 
τη ναυτιλία ατμοσφαιρικοί ρύποι είναι SO2, ΝΟx, CO, υδρογονάνθρακες και 
καπνός. Ιδιαίτερα στο λιμάνι της Πάτρας με την αποκλειστική χρήση πετρελαίου 
diesel ως καύσιμο στα πλοία, οι εκπομπές του SO2 και των άλλων ρύπων πλέον 
θεωρούνται και αυτές σημαντικές, με δεδομένα μάλιστα τη μικρή σχετικά έκταση 
όπου αυτές υφίστανται και τη στενή χρονική συγκέντρωση. Το πρόβλημα 
επιτείνεται κατά τους θερινούς μήνες σε σχέση με τους χειμερινούς, λόγω της 
αυξημένης κίνησης και ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής (απόπλους-κατάπλους) 
αφού η κίνηση των πλοίων εμφανίζεται συγκεντρωμένη σε δύο χρονικές 
περιόδους της ημέρας.  
 
Υφιστάμενη Κατάσταση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 
  
Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου επηρεάζεται κατά κύριο λόγω από τη βιομηχανική δραστηριότητα 
και εντοπίζεται κυρίως στις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ στην περιοχή της 
Μεγαλόπολης, και των εγκαταστάσεων διύλισης πετρελαίου στην Κόρινθο. 
Πρόσθετη επιβάρυνση (χωρίς όμως να είναι σημαντική) εντοπίζεται και από την 



 
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 
 

 
Doc Ref : 80102-RPT-EV-003 Σελ. 36  

Consortium 

αστική ρύπανση και αφορά τις πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, με κύριες 
πηγές την κυκλοφορία των οχημάτων και, κατά δεύτερο λόγο, τη λειτουργία της 
κεντρικής θέρμανσης. Επιπλέον εκτιμάται ότι επιπρόσθετος παράγοντας 
επηρεασμού της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος είναι και οι 
γεωργικές καλλιέργειες.  
 
Οι βασικοί ρύποι που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα από τις προαναφερθείσες 
δραστηριότητες είναι οι εξής: 
 
Σωματίδια και σκόνες που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα από τις διάφορες 
εργασίες αναμόχλευσης του εδάφους 
 
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), υδρογονάνθρακες (HxCy) και πτητικές οργανικές 
ενώσεις (VOCs) που προκύπτουν από ατελή καύση κυρίως πετρελαιοειδών από 
τα αγροτικά μηχανήματα 
 
Διοξείδιο του θείου (SO2), που οφείλεται κυρίως στην παρουσία θείου στο 
πετρέλαιο και σε άλλα καύσιμα 
 
Στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου εκτιμάται ότι η ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος είναι αρκετά ικανοποιητική με μικρά 
προβλήματα τοπικού χαρακτήρα να εμφανίζονται μόνο κατά τη διάρκεια της 
θερινής περιόδου ή κατά τη διάρκεια δυσμενών ατμοσφαιρικών και κλιματικών 
περιόδων. Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος εντός της περιοχής είναι 
αντίστοιχη με αυτή της ευρύτερης περιοχής δεδομένου ότι οι αγροτικές 
δραστηριότητες υπερισχύουν.  
 
Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης - ΛΚΜ 
Στην Πελοπόννησο, στο Νομό Αρκαδίας έχει δημιουργηθεί το Λιγνιτικό Κέντρο 
Μεγαλόπολης. Σήμερα λειτουργούν εκεί τα Ορυχεία Χωρεμίου, Μαραθούσας και 
Κυπαρισσίων. Στη λεκάνη της Μεγαλόπολης η λιγνιτογένεση έγινε όπως και στη 
Δυτική Μακεδονία. Η ανάπτυξη πλούσιας βλάστησης έγινε σε τέλματα ή αβαθείς 
λίμνες στις θερμές περιόδους του Πλειστόκαινου, γεγονός που είχε ως 
αποτέλεσμα τον ασυνεχή σχηματισμό λιγνιτικών στρωμάτων, που καλύπτονταν 
από φερτά γαιώδη υλικά του ποταμού Αλφειού. Συνολικά δημιουργήθηκαν τρεις 
λιγνιτικοί ορίζοντες με ιζήματα μεταξύ τους. Στη λεκάνη διακρίνονται τρία λιγνιτικά 
κοιτάσματα, πιθανόν λόγω της ύπαρξης τριών ανεξάρτητων λιμνών, με 
διαφορετικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά. Τα κοιτάσματα αυτά είναι: Χωρέμι - 
Μαραθούσα (ολικό βάθος 140 m), Θωκνία - Κυπαρίσσια (ολικό βάθος 20-100 m) 
και Καρύταινας (ολικό βάθος 45 m). Το πάχος των λιγνιτικών στρωμάτων 
κυμαίνεται από λίγα εκατοστά έως 5 μέτρα. Η ετήσια παραγωγή των κοιτασμάτων 
αυτών είναι η ακόλουθη: 

 Ορυχείο Χωρεμίου με δυνατότητα παραγωγής 9-12 εκ. τον.  
 Ορυχείο Μαραθούσας με δυνατότητα παραγωγής 1-2 εκ. τον.  
 Ορυχείο Κυπαρισσίων με δυνατότητα παραγωγής 2-4 εκ. τον.  

 
Το 2004 η συνολική παραγωγή λιγνίτη του ΛΚΜ ανήλθε σε 13,53 εκ. τόνους. Το 
Λιγνιτωρυχείο τροφοδοτεί με λιγνίτη τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α με εγκατεστημένη 
ισχύ 550MW και τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β ισχύος 300 MW. Στο Λιγνιτικό Κέντρο 
Μεγαλόπολης απασχολούνται σήμερα περίπου 1.000 άτομα. 
 
Τα οξυνόμενα περιβαλλοντικά / κλιματολογικά προβλήματα των εκπομπών 
Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) και λοιπών «αερίων του θερμοκηπιακού 
φαινομένου» όπως SO2, CH4, NOx κλπ., οδηγούν σε μία γενικευμένη περιοριστική 
τάση στη λειτουργία Λιγνιτικών Θερμοηλεκτρικών Σταθμών. Τούτο σημαίνει είτε τη 
βαθμιαία κατάργησή τους είτε την τεχνολογική αναβάθμισή τους, ώστε να 
διατηρηθούν σε λειτουργία με όσο το δυνατό χαμηλότερες εκπομπές CO2 και SO2.  
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Αυτό όμως σημαίνει ότι ειδικά για το ΛΚΜ η επιλογή της τεχνολογικής 
αναβάθμισης προς περιορισμό των εκπομπών μη-ανακυκλούμενου CO2 και κατά 
μείζονα λόγο του νοσογόνου παράγοντα SO2, συνιστά μία επιβεβλημένη, επίκαιρη 
και επείγουσα πολιτική απόφαση, η οποία πρέπει να ληφθεί άμεσα, προς 
εναρμονισμό της χώρας με τις τρέχουσες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για 
την επίτευξη του στόχου αυτού, είναι απόλυτα αναγκαία η ένταξη στο Ηλεκτρικό 
Σύστημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, νέων μονάδων παραγωγής από Αιολική 
Ενέργεια, με ρυθμό εισαγωγής έως και 100 ΜW κατ’ έτος, έτσι ώστε μέχρι το έτος 
2010 να επιτευχθεί υποκατάσταση λιγνιτικής ισχύος αιχμής, από καθαρή Αιολική 
Ενέργεια, και να προσεγγίσει τα 500 ΜW στην Πελοπόννησο. Τούτο από 
διοικητικής πλευράς είναι εφικτό, καθώς η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ήδη 
εγκρίνει αντίστοιχο πλήθος ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων. Είναι προφανές ότι 
το παρόν έργο κινείται προς την κατεύθυνση της μείωσης της ατμ. 
ρύπανσης στην περιοχή αυτή. 
 
Διυλιστήρια Κορίνθου  
Τα Διυλιστήρια βρίσκονται στους Αγίους Θεοδώρους, και ανήκουν στην εταιρία 
MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ), Διυλιστήρια ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Εκτός από τις βασικές 
εγκαταστάσεις τα διυλιστήρια συνοδεύονται από βοηθητικές εγκαταστάσεις και 
εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων. Στα διυλιστήρια κατεργάζεται αργό πετρέλαιο 
διαφόρων τύπων, παράγοντας ένα ευρύ φάσμα πετρελαϊκών προϊόντων, 
εξυπηρετώντας εταιρείες εμπορίας πετρελαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
ενώ παράγεται ένα μεγάλο φάσμα βασικών και τελικών λιπαντικών. Τα αέρια 
απόβλητα της συνολικής εγκατάστασης, αποτελούνται από τα απαέρια καύσης 
του αερίου διυλιστηρίων (CO, NOx, SO2) που χρησιμοποιείται στην 
ιδιοκατανάλωση του διυλιστηρίου καθώς και στις διαφυγές υδρογονανθράκων 
(VOCs) από τις διεργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης και διακίνησης 
τόσο του αργού πετρελαίου, όσο και των προϊόντων αυτού. Οι εκπομπές αυτές 
υποβαθμίζουν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην εγγύς 
περιοχή του διυλιστηρίου. 
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4.1.2.2 Υδάτινο περιβάλλον – Υδρολογία 

 
Υπόγεια Νερά  
 
Η προέλευση των υπογείων νερών είναι οι βροχοπτώσεις και η εμφάνισή τους 
στηρίζεται στο φαινόμενο της κατεισδύσεως. Το νερό της βροχής διαβρέχοντας 
τον εδαφικό μανδύα και ανάλογα με το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής μπορεί 
: 
 
• Να σχηματίσει πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα όταν το υπέδαφος είναι 

υδατοπερατό ή ημιπερατό και επικάθεται σε υδατοστεγή στρώματα 
• Να σχηματίσει φτωχό υδροφόρο ορίζοντα στην περίπτωση που το ανωτέρω 

στρώμα είναι ημιπερατό και εδράζεται σε υδροπερατό υπόβαθρο 
• Να δημιουργηθεί επιφανειακή απορροή, όταν το υπέδαφος είναι υδατοστεγές, 

με έντονα διαβρωτικά φαινόμενα με την συνεκτικότητα του, τις τοπογραφικές 
κλίσεις και την ένταση της βροχόπτωσης 

• Να παρουσιασθεί σημαντική απώλεια υδροφόρου ορίζοντα όταν το υπέδαφος 
και το γεωλογικό υπόβαθρο είναι υδατοπερατό 

 
Ν. Κορινθίας 
Απο το σύνολο των βροχοπτώσεων στην Κορινθία το μεγαλύτερο ποσοστό 
κατεισδύει και απορρέει μέσω υπογείων υδατορευμάτων, ένα μικρότερο ποσοστό 
απορρέει επιφανειακά και το υπόλοιπο πλουτίζει τον υδροφόρο ορίζοντα ή 
εξατμιζοδιαπνέεται. 
 
Οι γεωτρήσεις που υπάρχουν στο Νομό Κορινθίας χρησιμοποιούνται για λήψη 
νερού για ποικίλες χρήσεις. Ο κυριότερος όγκος νερού γεωτρήσεων 
χρησιμοποιείται για αρδευτικούς σκοπούς. 
 
Από τις ενδείξεις, που υπήρχαν για τα φαινόμενα υφαλμύρωσης, με απόφαση του 
Νομάρχη Κορινθίας με αρ.πρωτ. 881/11-3-83 επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα για 
την προστασία του υπόγειου δυναμικού διαφόρων περιοχών Νομού Κορινθίας. 
 
Ν. Αργολίδος 
Η Αργολίδα, όπως και ολόκληρη η ανατολική Πελοπόννησος, έχει λίγα και μικρά 
υδάτινα ρεύματα. Τα κυριότερα ποτάμια της αργολικής πεδιάδας είναι χείμαρροι, 
όπως ο Ίναχος, που πηγάζει από το Αρτεμίσιο, και ο Χάραδρος. Το καρστικό 
έδαφος της περιοχής ευνοεί όμως τη δημιουργία υπόγειων δεξαμενών που 
γεμίζουν με τη διείσδυση των υδάτων των κλειστών οροπεδίων των 
Αργολιδοαρκαδικών βουνών και αναβλύζουν στην επιφάνεια κατά περιόδους 
μεγάλες ή μικρές.  
 
Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και ο ποταμός Ερασίνος (Κεφαλάρι) καθώς και οι 
πηγές της Λέρνης, που άλλοτε σχημάτιζαν την ονομαστή λίμνη. Υπάρχουν επίσης 
πολλές παράκτιες και υποθαλάσσιες πηγές, όπως της περιοχής Αγίου Γεωργίου 
Κυβερίου. Χάρη σε αυτά τα πλούσια υπόγεια αποθέματα νερού αναπτύχθηκαν, ιδι
αίτερα στην πεδιάδα του Άργους, οι αρδευόμενες καλλιέργειες, κυρίως οι 
οπωροκηπευτικές. 
 
Η υπεράντληση όμως είχε συνέπεια  να  κατέβει  η πιεζομετρική  στάθμη  
επιφάνειας  του  υδροφόρου  στρώματος  και  αντίστοιχα  να διεισδύσει βαθύτερα 
στην ξηρά το θαλασσινό νερό, με επακόλουθο τα υπόγεια νερά να γίνουν 
υφάλμυρα σε μια μεγάλη ζώνη της αργολικής πεδιάδας. 
 
Οι ακτές της Aργολίδας εμφανίζουν μεγάλο διαμελισμό, ιδιαίτερα μετά τη 
χερσόνησο των Μεθάνων και προς την πλευρά του Μυρτώου πελάγους, του 
οποίου βαθιά κόλπωση αποτελεί ο Αργολικός κόλπος.  
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Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της στάθμης και της ποιότητας των 
υπογείων νερών η Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων της Ν.Α. Αργολίδας σε συνεργασία 
με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει εγκαταστήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο 
γεωτρήσεων παρακολούθησης, με μετρήσεις τρεις φορές το χρόνο. 
 
Ν. Αρκαδίας 
Ο νομός Αρκαδίας παρουσιάζει μια σημαντική ιδιομορφία. Όπως τα βουνά δεν 
ανήκουν ολόκληρα στο νομό, αλλά πολλά απ' αυτά βρίσκονται στα όρια με τους 
άλλους νομούς, έτσι και οι ποταμοί δεν είναι αποκλειστικά της Αρκαδίας. Τα 
κυριότερα ποτάμια είναι ο Πηνειός, Αλφειός, Λάδωνας, Ευρώτας. 
 
Κοντά στον Λάδωνα, Αλφειό και το Άστρος Κυνουρίας, υπάρχουν μικρές πεδιάδες. 
Υπάρχουν όμως πολλά λεκανοπέδια. Κυριότερο είναι της Μεγαλόπολης που 
σχηματίζεται μεταξύ των βουνών Λυκαίου, Ταΰγετου και Μαινάλου. Υπάρχει και η 
τεχνητή λίμνη του Λάδωνα και η λεκάνη της Ασέας.  
 
Στους ασβεστολιθικούς ορεινούς όγκους του νομού αναπτύσσονται καρστικοί 
υδροφορείς μεγάλης δυναμικότητας, οι οποίοι τροφοδοτούν, με μεγάλες παροχές 
και τις καρστικές πηγές του νομού Αργολίδας.  
 
Για τον έλεγχο της ποιότητας των υπογείων νερών του νομού και στα πλαίσια του 
ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Προστασία των υπογείων νερών από τη 
νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (καθορισμός ευαίσθητων ζωνών)» που 
εκπονήθηκε από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστήμιο 
Πάτρας, Γ. Καλλέργης, 1999), πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των 
συγκεντρώσεων των νιτρικών, νιτρωδών και αμμωνιακών σε 19 σημεία ελέγχου 
για την περίοδο Απρίλιος 1996 – Μάιος 1999 και σε 22 σημεία ελέγχου για την 
περίοδο του Νοεμβρίου του 1999. 
 
Στο Νομό Αρκαδίας υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών έχουν καταγραφεί στην 
περιοχή της Τρίπολης, στο Άστρος και στο Λεωνίδιο. Ειδικότερα, στην ευρύτερη 
περιοχή της Τρίπολης και συγκεκριμένα νοτίως της πόλης της Τρίπολης (σταθμός 
0327) την περίοδο του Οκτωβρίου 1999 μετρήθηκε συγκέντρωση νιτρικών 80 
mg/L καθώς και νιτρωδών 0.52 mg/L. Την περίοδο 2004–2005, στην ίδια περιοχή, 
οι τιμές νιτρικών είναι ακόμα υψηλότερες, με τη μέση τιμή της περιόδου να 
ανέρχεται πλέον στα 352 mg/L NO3, ενώ η μέση τιμή της αγωγιμότητας βρίσκεται 
στα 2007 μS/cm. Οι υψηλές αυτές συγκεντρώσεις θα πρέπει να αποδοθούν 
αφενός στην ΒΙΠΕ που βρίσκεται στα ΝΑ της πόλης και αφετέρου στην ύπαρξη 
πολλών κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή αυτή. 
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απόρριψη των αποβλήτων γίνεται σε καταβόθρα με 
συνέπεια τη ρύπανση των υπογείων υδάτων της περιοχής κυρίως λόγω του 
καρστικού τύπου των υδροφορέων που σχηματίζονται στις ορεινές περιοχές του 
νομού Αρκαδίας. 
 
Αξιόλογες συγκεντρώσεις νιτρικών καταγράφηκαν και ανατολικά της πόλης της 
Τρίπολης (σταθμός 0318), σύμφωνα με τις οποίες παρατηρείται σταδιακή αύξηση 
της συγκέντρωσης των νιτρικών από 11.5 mg/L το Μάιο του 1996 σε 52.4 mg/L 
τον Σεπτέμβριο του 1999, όπου και φαίνεται να σταθεροποιείται, αφού την 
περίοδο 2004–2005 η μέση και μέγιστη τιμή νιτρικών κυμαίνεται στα 35 και 53 
mg/L αντίστοιχα. 
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Επιφανειακά Ύδατα  
 
Ν. Κορινθίας 
 
Ο Νομός δεν διασχίζεται από μεγάλους ποταμούς, ούτε καν από ποταμούς με 
σημαντική συνεχή ροή, που να αποτελεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου βασικό 
κριτήριο για να θεωρηθούν ότι παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο για τον χώρο που 
επηρεάζουν. 
 
Οι υδρολογικές λεκάνες, είναι μικρού αναπτύγματος και σε ορισμένες ορεινές 
περιοχές υπάρχουν κλειστές λεκάνες, που λειτουργούν αυτόνομα, ώστε στο νερό 
που συγκεντρώνεται από κάποια πηγή ή τις βροχοπτώσεις να οδηγείται σε 
χαμηλό σημείο, που συνήθως υπάρχει κάποια καταβόθρα και τα νερά βρίσκουν 
διέξοδο εκεί. 
 
Οι ποτάμιοι αποδέκτες στο Νομό Κορινθίας είναι ο Δερβένιος Π., το Ρ. Φόνισσα, ο 
Τρικαλίτικος Π., το Ρ. Ελισσών, ο Ασωπός Π., ο Π. Ζαπάντης (Νεμέας), το Ρ. 
Ζηριάς (Ποταμιά), το Ρ. Σοφενέτου, ο Αροάνιος Π., και ο Π. Οβιος. 
 
Για τους ποτάμιους αυτούς αποδέκτες δεν υπάρχουν στοιχεία παροχών (μέση 
ετήσια, μεγίστη αιχμή κ.λ.π.) και δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τη δίαιτα 
τους. 
 
Οι περισσότεροι χείμαρροι είναι διευθετημένοι, τουλάχιστον στα σημεία διαδρομής 
τους μέσα από κατοικημένες περιοχές ή στη γειτονία κόμβων κυκλοφοριακών. 
 
Ν. Αργολίδος 
Ο Νομός Αργολίδας ο ανατολικότερος από τους Πελοποννησιακούς Νομούς 
διασχίζεται από έναν ποταμό, τον Ίναχο (ή Πάνιτσα). Πηγάζει από το Κτενιά και το 
Λύρκειο. Παραπόταμοί του είναι ο Ξεριάς ή Χάραδρος και ο Αργολικός Κηφισός. 
Το χειμώνα ο Ίναχος είναι αιτία να κινδυνεύει όλος ο κάμπος του Άργους, ενώ το 
καλοκαίρι ξηραίνεται τελείως.  
 
Μικροί παράκτιοι ποταμοί πηγάζουν από τα βουνά της Αργολικής Χερσονήσου, 
και χύνονται στον Αργολικό ή στο Σαρωνικό κόλπο ανάλογα ως προς τη θέση των 
πηγών τους σχετικά με τη νεροχωρίστρα (υδροκρίτη). 
 
Δεν υπάρχουν λίμνες στο Νομό Αργολίδας. Κατά την αρχαιότητα υπήρχε η 
βαλτώδης λίμνη της Λέρνης Ύδρας, στη Θέση της οποίας βρίσκονται σήμερα 
αποξηραμένα έλη. 
 
Λιμνοθάλασσες υπάρχουν στις ακτές της θάλασσας της Ερμιονίδας. 
 
 
Ν. Αρκαδίας 
Ο Νομός Αρκαδίας είναι πλούσιος σε τρεχούμενα νερά. Χείμαρροι ρυάκια καθώς 
και μεγάλα ποτάμια κατρακυλούν από τις πυκνοδασωμένες πλαγιές των βουνών 
της.  
 
Το μεγαλύτερο ποτάμι είναι ο Αλφειός που έχει μήκος 88 χλμ. Ο Αλφειός έχει 
υδρολογική λεκάνη 3.658 km2. Πηγάζει από τα αρκαδικά οροπέδια με τρεις 
παραπόταμους (Άνω Αλφειό, Ερύμανθο, Λάδωνα), που ενώνονται στην ημιορεινή 
Ηλεία (Μέσος Αλφειός), και εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό Κόλπο (Κάτω Αλφειός). 
Στο Λάδωνα υπάρχει μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός, που ρυθμίζει την παροχή 
του. Στη γέφυρα Αλφειούσας, 10 km πριν την εκβολή του Αλφειού, λειτουργεί 
χαμηλό φράγμα για την απόληψη αρδευτικού νερού. Η παρατηρημένη μέγιστη 
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παροχή στη θέση αυτή είναι 434 m3/s και η ελάχιστη 16 m3/s. Η μέση ετήσια 
απορροή είναι 2.100 hm3. 
 
Ειδικότερα, στοιχεία για τους παραπόταμους του Αλφειού είναι: 
 
- Άνω Αλφειός (250 km2). Αποστραγγίζει κυρίως το οροπέδιο της Μεγαλόπολης, 

που αποτελείται κατά 70% από καρστικούς σχηματισμούς, με συνέπεια τη 
φυσική αναρρύθμιση των παροχών του κατά τη διάρκεια του έτους, με 
αποτέλεσμα η παροχή της ξηρής περιόδου να είναι σχετικά υψηλή (4 m3/s). Η 
υδρογεω-λογική λεκάνη του πιθανότατα υπερβαίνει την υδρολογική. Ο 
παραπόταμος του Λούσιος έχει μέση ετήσια απορροή 215 hm3 (6.8 m3/s). 

 
- Λάδωνας ή Ρουφιάς (750 km2). Πηγάζει από σειρά καρστικών πηγών. Η 

υδρογεωλογική λεκάνη του επεκτείνεται στα Υδατικά Διαμερίσματα Βόρειας 
και Ανατολικής Πελοποννήσου, δεδομένου ότι η πηγή του Πλανήτερου 
τροφοδοτείται από τον Φενεό και ορισμένες άλλες πηγές από το οροπέδιο της 
Τρίπολης. 

 
- Ερύμανθος (376 km2). Πηγάζει από τους ορεινούς όγκους Ερύμανθου και 

Αροανείων και τροφοδοτείται από καρστικές πηγές συνολικής θερινής 
παροχής 0.4 m3/s. Αποτελεί φυσικό σύνορο μεταξύ του Νομού Αχαΐας και του 
Νομού Ηλείας. Με τα νερά του και τα φερτά του έχει συμβάλλει στη δημιουργία 
των λιμνοθαλασσών Καϊάφα, Αγουλινίτσας και Μουριάς-οι δύο τελευταίες 
έχουν αποξηρανθεί-στην πρόσχωση του Κυπαρισσιακού, καθώς και στην 
επιμήκυνση των εκβολών του. 

 
Ο Αλφειός έχει υποστεί αλλοιώσεις από την κατασκευή φραγμάτων και τις 
αμμοληψίες, δέχεται στερεά και υγρά απόβλητα οικισμών, βιοτεχνιών, 
βιομηχανιών (ΑΗΣ Μεγαλοπόλεως) καθώς και γεωργικά και κτηνοτροφικά 
απόβλητα. 
 
Παρ’ όλα αυτά το δέλτα του αποτελεί κρίκο στην αλυσίδα των υγροτόπων της 
δυτικής Ελλάδας αν και έχει υποστεί έντονη υποβάθμιση από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες. 
 
Η καρστική προέλευση των νερών του Αλφειού κάνει ιδιαίτερα ευαίσθητη την 
περιοχή των πηγών του σε τεχνικά έργα με σημαντικές εκσκαφές και μεταβολές 
του ανάγλυφου που μπορούν εν δυνάμει να διαταράξουν τη σταθερότητα των 
καρστικών σχηματισμών. Η σημασία της ετήσιας απορροής του ποταμού για τους 
κατάντη οικισμούς καθώς και για τους υγροτόπους της Δ. Ελλάδας προτρέπει 
στην προστασία των πηγών του έναντι πιθανών τροποποιήσεων της κίνησης των 
υπογ. Υδάτων που θα μπορούσαν να προέλθουν από τεχνικά έργα στην άμεση 
περιοχή των πηγών. 
 
Ο Λάδωνας (ή Λάδων) σχηματίζει σε μικρή έκταση όριο ανάμεσα στους νομούς 
Αρκαδίας και Αχαΐας. Πηγάζει από το Χελμό και Σαιτά. Σχηματίζει υδατοπτώσεις 
που ονομάζονται Πήδημα, όπου και κατασκευάστηκε υδροηλεκτρικό έργο.  
 
Ο Νομός Αρκαδίας επειδή είναι ορεινός, έχει περιορισμένες πεδιάδες. Δύο 
χαμηλές πεδινές εκτάσεις σχηματίζονται δίπλα στον Αργολικό κόλπο: Η πεδιάδα 
του Άστρους (ή Θυρεατική) και νοτιότερα η πεδιάδα του Λεωνιδίου η οποία είναι 
μικρότερη. Οι άλλες πεδινές περιοχές του νομού είναι ψηλές λεκάνες δηλαδή 
οροπέδια τα οποία περικλείουν ψηλότερα βουνά.  
 
Γνωστό είναι το οροπέδιο της Τρίπολης (ύψους 600-700 μ.).  
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Άλλη λεκάνη είναι η ωοειδής λεκάνη της Μεγαλόπολης (μέσου ύψους 400 μ.) που 
σχηματίζεται ανάμεσα στα βουνά Μαίναλο, Ταΰγετο, Λύκαιο με κέντρο την 
ομώνυμη πόλη.  
 
Δύο είναι οι λίμνες στο Νομό Αρκαδίας:  
 

 Λίμνη Τάκκα. Έχει ύψος 657 μ. Η έκτασή της δεν είναι σταθερή. 
Παρουσιάζει εποχιακές διακυμάνσεις (μεγαλώνει το χειμώνα και μικραίνει 
το καλοκαίρι). Μελετάται το θέμα συστηματικής χρησιμοποίησης των 
νερών της λίμνης για αρδευτικούς σκοπούς.  

 Η τεχνητή λίμνη του Λάδωνα. Έχει ύψος 420 μ. έκταση 16 τετρ. χλμ. και 
μήκος 15 χλμ. Πίσω από το φράγμα ύψους 40 μ. σχηματίστηκε η τεχνητή 
λίμνη. 

 
 

4.1.2.3 Γεωλογία – υδρογεωλογία-σεισμικότητα 
 

Η σημερινή γεωμορφολογική εικόνα της Πελοποννήσου είναι αποτέλεσμα αφ΄ 
ενός της γεωλογικής και τεκτονικής δομής και αφετέρου των εξωγενών διεργασιών 
που επέδρασαν επ΄ αυτής (κλιματολογικοί παράγοντες κλπ). 
 
Στην Πελοπόννησο και ειδικά στην περιοχή μελέτης αναπτύσσονται οι 
περισσότερες από τις εξωτερικές γεωτεκτονικές ζώνες που δομούν τον Ελληνικό 
χώρο και συγκεκριμένα οι : 
 

 Ζώνη Γαβρόβου – Τρίπολης που αποτελεί το υπόβαθρο της ζώνης της 
Πίνδου. Στην Πελοπόννησο συναντάται σε τμήματα της Κεντρικής, 
Ανατολικής και Δυτικής Πελοποννήσου και ως τεκτονικό παράθυρο στο 
βόρειο κεντρικό τμήμα  αυτής. 

 
 Ζώνη Πίνδου που συναντάται σε μεγάλα τμήματα της Δυτικής και 

Κεντρικής Πελοποννήσου και ορισμένες φορές ως ράκος πάνω στα 
ιζήματα της ζώνης της Τρίπολης. 

 
Από τις εσωτερικές Ελληνικές Ζώνες συναντώνται επίσης η: Βοιωτική ζώνη σε 
τμήματα της Αργολίδας και η Υποπελαγονική ζώνη στην Αργολίδα. 
 
Μια επιμέρους ενότητα σχηματισμών, η προέλευση και ο σχηματισμός της οποίας 
ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί πλήρως, είναι αυτή των φυλλιτών – χαλαζιτών που 
παρουσιάζεται στο νότιο τμήμα της Πελοποννήσου, πάνω στην Ιόνιο ζώνη και στη 
περιοχή του όρους Κυλλήνης. Παλαιότερα η ενότητα αυτή, μαζί με την υποκείμενη 
σειρά των Plattenkalk καθώς και τα βαθύτερα ανθρακικά μέλη της ζώνης 
Γαβρόβου – Τρίπολης, είχαν συμπεριληφθεί στην αποκαλούμενη 
«μεταμορφωμένη μάζα της Κεντρικής Πελοποννήσου». 
 
Όμως αργότερα διατυπώθηκαν περισσότερες από τέσσερις θεωρίες για τη θέση 
και προέλευση της σειράς αυτής, χωρίς μέχρι σήμερα οι έρευνες να μπορούν να 
απορρίψουν πλήρως καμία. (υπόβαθρο Τρίπολης και Ιονίου, σειρά Plattenkalk, 
ανεξάρτητη γεωτεκτονική ενότητα, επωθημένα καλύμματα εσωτερικών ζωνών 
κλπ). 
Η παρουσιαζόμενη στα φύλλα του Ι.ΓΜ.Ε. 1:50.000 (Σπάρτη, Καλαμαί, 
Καρδαμύλη) άποψη, ότι οι σχηματισμοί της σειράς αυτής αποτελούν μέλη των 
βαθύτερων οριζόντων της ζώνης Γαβρόβου – Τρίπολης, είναι μία από τις 
επικρατέστερες σήμερα από πολλούς ερευνητές. 
 
Τέλος, μεγάλα τμήματα της Δυτικής και Βόρειας Πελοποννήσου κυρίως, 
καλύπτονται από μεγάλου πάχους πλειοπλειστοκαινικές αποθέσεις το πάχος των 
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οποίων φθάνει πολλές φορές τα 2000μ. και οι πεδινές περιοχές από 
πλειστοκαινικές – ολοκαινικές αποθέσεις του Τεταρτογενούς της Πελοποννήσου 
(Jacobsagen et al 1978). 
 
Το Σχήμα 4.19 παρουσιάζει ένα γεωλογικό – τεκτονικό σκαρίφημα της 
Πελοποννήσου κατά V. Jacobsagen et al. 

 
ΣΧΗΜΑ 4.19: Γεωλογικό – τεκτονικό σκαρίφημα της Πελοποννήσου (κατά V. 

Jacobsagen et al). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Όπου 1: Νεογενείς – τεταρτογενείς αποθέσεις, 2: Προϊστορικά ηφαίστεια, 3: Κρητιδικοί και παλαιογενείς 
σχηματισμοί της Αργολίδας, 4: Σχηματισμοί Ηωελληνικού καλύμματος, 5: Αργολική ενότητα, 6: Σειρά 
Πίνδου, 7:Σειρά Τρίπολης, 8: Σειρά Φυλλιτών, 9: Ιόνιος σειρά, 10: Πλακώδεις ασβεστόλιθοι, 11: 
Προαπούλια σειρά. 
 
Τεχνικογεωλογικές Συνθήκες - Γεωτεχνικά Χαρακτηριστικά 
 
Κατά μήκος της Χάραξης αναμένεται η εμφάνιση ποικίλων γεωτεχνικών 
προβλημάτων. Ενδεικτικά δίνουμε μία πρώτη προσέγγιση για ό,τι αφορά τις 
δυνατότητες της εξεταζόμενης περιοχής από πλευράς γεωτεχνικής - 
εδαφοτεχνικής καταλληλότητας. 
 
Για το θέμα της ευστάθειας πρανών που συναντώνται κατά μήκος της Χάραξης 
καθώς και των πρανών που θα δημιουργηθούν μετά τη διάνοιξη του ορύγματος θα 
εκτελεσθεί μελέτη ευστάθειας πρανών όπου θα γίνεται εκτενής αναφορά των 
μέτρων αντιστήριξης ώστε να αποφευχθούν κατολισθητικά φαινόμενα. 
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ΣΧΗΜΑ 4.20: Γενικός εδαφολογικός χάρτης Νοτίου Ελλάδος.  

 
 
Παρακάτω περιγράφεται η γεωτεχνική συμπεριφορά των σχηματισμών που 
απαντούν κατά μήκος της Προτεινόμενης χάραξης του αγωγού. 
 
Ο αγωγός Αγ. Θεοδώρων – Μεγαλόπολης έχει συνολικό μήκος 158,94km και ως 
προς τη διάμετρό του χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα από τους 
Αγίους Θεοδώρους προς Κόρινθο μέσω αγωγού υψηλής πίεσης διαμέτρου 30 
ιντσών και το δεύτερο τμήμα από την Κόρινθο προς τη Μεγαλόπολη, μέσω 
αγωγού υψηλής πίεσης διαμέτρου 24 ιντσών. 
 
Η χάραξη του αγωγού διαπερνά 8 Γεωλογικούς Χάρτες κλίμακας 1:50.000 
(έκδοσης Ι.Γ.Μ.Ε.). Πρόκειται για τα φύλλα: Σοφικόν, Κόρινθος, Νεμέα, Άργος, 
Ναύπλιον, Άστρος, Κολλιναι και Μεγαλόπολις. Αν και η υφιστάμενη χάραξη δεν 
διέρχεται από το φύλλο Τρίπολις, το συγκεκριμένο φύλλο έχει επίσης 
συμπεριληφθεί στην παρούσα μελέτη διότι διέρχεται από το νότιο όριο του. Ο 
Πίνακας 4.4 παρουσιάζει ποια Φύλλα χάρτη αλλά και σε ποιο μήκος του τέμνει η 
υφιστάμενη χάραξη του αγωγού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4 Γεωλογικά φύλλα και η συσχέτιση τους με το μήκος του αγωγού. 

1:50.000 Γεωλογικά Φύλλα (Έκδοσης IGME) 
Μήκος Αγωγού 

length (Km) 
% 

Σοφικόν (χρονολογία έκδοσης 1985) 7,55 4,75 

Κόρινθος (χρονολογία έκδοσης 1972) 32,37 20,37 

Νεμέα (χρονολογία έκδοσης 1970) 5,74 3,61 

Άργος (χρονολογία έκδοσης 1970) 44,68 28,11 

Άστρος (χρονολογία έκδοσης 1970) 11,00 6,92 

Κολλιναι (χρονολογία έκδοσης 2002) 30,05 18,92 

Μεγαλόπολις (χρονολογία έκδοσης 1997) 27,51 17,32 

ΣΥΝΟΛΟ 158,9  

 
Ο αγωγός ακολουθεί μια διαδρομή η οποία χαρακτηρίζεται από μια 
πολυπλοκότητα ως προς την τοπογραφία, την λιθολογία και την τεκτονική. Η 
παρούσα μελέτη έχει σκοπό να εντοπίσει περιοχές όπου δύναται ή αναμένεται να 
προκληθούν πρωτογενείς ή δευτερογενείς μετατοπίσεις εδαφών/διαρρήξεις μετά 
από ισχυρά σεισμικά γεγονότα που μπορούν να προκληθούν από τα ενεργά 
ρήγματα που υπάρχουν στην περιοχή μελέτης και να προκαλέσουν βλάβες στον 
αγωγό. 
 
Γεωτεκτονικές ενότητες 
Κατά μήκος και γειτονικά του αγωγού, βρίσκονται 4 κύριες Γεωτεκτονικές 
Ενότητες. Η ενότητα των Φυλλιτών (Μεταμορφωμένη), η Ενότητα Γαβρόβου-
Τριπόλεως, η Ενότητα της Πίνδου και η Υποπελαγονική. Η ενότητα των φυλλιτών 
δομικά βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο και σχηματίζει ένα τεκτονικό παράθυρο, 
η οποία επικαλύπτεται από την Ενότητα Γαβρόβου-Τριπόλεως πάνω στην οποία 
επωθείται η Ενότητα της Πίνδου και πάνω από τις υπόλοιπες βρίσκεται η 
Υποπελαγονική Ενότητα. Δηλαδή κάθε γεωτεκτονική ενότητα καλύπτει την 
προηγούμενη μέσω διαδοχικών επωθήσεων. 
 
Η Ενότητα των Φυλλιτών χαρακτηρίζεται από μεταμορφωμένα πετρώματα, ως επί 
το πλείστον σχιστόλιθους, φυλλίτες και κατά θέσεις χαλαζίτες οι οποίοι είναι 
Ηωκαινικής έως Κατω Μειοκαινικής ηλικίας (Seidel et al. 1982). Η ενότητα αυτή 
υπέστη μια μεταμόρφωση Υψηλών Πιέσεων και χαμηλών-μέσων θερμοκρασιών, 
5-7kbars και 350oC, Skarpelis 1982, Xypolias 2000) με παρουσία τυπικών 
κυανοσχιστόλιθων, με το πέρας της οποίας ακολούθησε μια φάση 
πρασινοσχιστολιθικής μεταμόρφωσης. Τα πετρώματα αυτά παραμορφώθηκαν 
εντατικά από τρεις διαφορετικές παραμορφωτικές φάσεις, εκ των οποίων οι 
πρώτες δύο χαρακτηρίστηκαν από ισοκλινείς πτυχές (Papanikolaou et al. 1997). 
 
Η ενότητα Γαβρόβου-Τρίπολης χαρακτηρίζεται από μια σημαντικής έκτασης και 
πάχους ηφαιστειοιζηματογενή σειρά ηλικίας Ανωτέρου Περμίου-Μέσου Τριαδικού 
(ευρύτερα γνωστή και ως στρώματα Τυρού), η οποία αντιπροσωπεύει τις 
διαδικασίες ταφρογένεσης του τεκτονοστρωματογραφικού πεδίου κατά μήκος του 
βόρειου περιθωρίου της Γκοντβάνας. Μετά χαρακτηρίζεται από νηριτική ανθρακική 
ιζηματογένεση, σχηματίζοντας μεσο έως παχυ –στρωματώδεις νηριτικούς 
ασβεστόλιθους από το Ανώτερο Τριαδικό έως και το Ηώκαινο (Philippson, 1898). 
Η ενότητα κλείνει με την φλυσχική ιζηματογένεση κατά το Ανώτερο Ηώκαινο-
Ολιγόκαινο, ενώ η παραμόρφωσή της είναι μετα Ηωκαινική. 
 
Η ενότητα της Πίνδου αποτελείται από μια ιζηματογενή ακολουθία πελαγικών 
φάσεων με μικριτικούς ασβεστόλιθους και ραδιολαρίτες του Ανωτέρου Τριαδικού- 
Κρητιδικού μέχρι και την έναρξη της φλυσχικής ιζηματογένεσης η οποία έλαβε 
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χώρα κατά το Μαιστρίχτιο-Δάνιο, και  τερματίστηκε στο μέσο Ηώκαινο (Philippson, 
1898, Renz 1955, Auboin 1959). Στην περιοχή μελέτης απαντά ως επί το πλείστον 
το ανώτερο τμήμα της στρωματογραφικής κολώνας της ενότητας της Πίνδου που 
περιλαμβάνει τον φλύσχη, τους λεπτοστρωματώδεις πελαγικούς ασβεστολίθους 
με σίλεξ (Κενομάνιο – Μαιστρίχτιο) και την κλαστική ιζηματογενή σειρά (γνωστή 
και ως πρώτος φλύσχης) του Ανώτερου Ιουρασικού – Κατώτερου Κρητιδικού. Η 
παραμόρφωση της ενότητας αρχικά ξεκίνησε κατά το Ηώκαινο και μεταγενέστερα 
επωθήθηκε στην εξωτερική πλατφόρμα και στην ενότητα Γαβρόβου-Τριπόλεως. 
Εντούτοις, παθητικές τεκτονικές διεργασίες τύπου piggy-back οι οποίες 
συμπεριέλαβαν επίσης και τα υποκείμενα πιο εξωτερικά καλύμματα έλαβε χώρα 
καθ’ ‘όλο το Ολιγόκαινο-Μειόκαινο. 
 
Η Υποπελαγονική Ενότητα είναι διαμελισμένη και κατακερματισμένη εξαιτίας της 
επώθησης. Η βάση της ενότητας ενσωματώνει μια ηφαιστειοιζηματογενή 
ακολουθία του Ανώτερου Παλαιοζωικού-Κατώτερου Τριαδικού. Η ενότητα 
χαρακτηρίζεται από την καθιέρωση μιας ρηχής ανθρακικής πλατφόρμας κατά το 
Κατώτερο-Μέσο Τριαδικό η οποία επικράτησε μέχρι και το Ανώτερο Ιουρασικό 
(Celet and Ferriere 1976). Πάνω στην πλατφόρμα επωθηθηκαν οφιόλιθοι του 
Ωκεανού Βαρδάρη/Αξιού κατά τη διάρκεια του Κατώτερου Ιουρασικού-Ανώτερου 
Κρητιδικού. Αντί για την δημιουργία μιας τυπικής φλυσχικής ιζηματογένεσης οι 
υπερκείμενοι σχηματισμοί της εσωτερικής ανθρακικής πλατφόρμας αποτελούνται 
από ένα σύμπλεγμα “schist – hornstein” του Μέσου Ιουρασικού –Κατώτερου 
Κρητιδικού αποτελούμενο από οφιολιθικά μπλόκ τα οποία παραπέμπουν σε 
σχηματισμούς άγριου φλύσχη ή ιζηματογενών mélanges (Renz 1955). Μετέπειτα 
η ενότητα χαρακτηρίζεται από την Ανωκρητιδική επίκλυση (Κενομάνιο), η οποία 
καλύπτει όλες τις παλαιοτεκτονισμένες ενότητες. Τέλος, η ενότητα κλείνει με την 
φλυσχική ιζηματογένεση κατά το Μαιστρίχτιο-Δάνιο πάνω από την ανωκρητιδική 
ανθρακική πλατφόρμα. Η Υποπελαγονική ενότητα υπέστη δυο ορογενέσεις (μια 
κατά το Ανώτερο Ιουρασικό-Κατώτερο Κρητιδικό) και μια δεύτερη κατά το 
Ηώκαινο-Ολιγόκαινο. Η ενότητα κατά το δεύτερο ορογενετικό γεγονός επωθήθηκε 
στις ενότητες της Πίνδου και Γαβρόβου-Τριπόλεως. 
 
 
Γεωλογική Δομή 
 
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί στην περιοχή μελέτης χωρίζονται σε αλπικούς και 
μεταλπικούς. Οι αλπικοί σχηματισμοί που αποτελούν μέρος των τεσσάρων 
Γεωτεκτονικών ενοτήτων που περιγράφηκαν προηγουμένως, υπέστησαν την 
Αλπική ορογένεση, είναι τεκτονισμένοι και έντονα παραμορφωμένοι και στην 
περιοχή μελέτης η ηλικία τους είναι προ-ηωκαινική. Χαρακτηρίζονται είτε ως 
βράχοι (hard rocks) όπως οι ασβεστόλιθοι και οι κερατόλιθοι είτε ως ημίβραχοι 
(soft rocks) όπως οι φυλλίτες και ο φλύσχης. Τα μεταλπικά ιζήματα σχηματίστηκαν 
στην οπισθοτάφρο της ζώνης υποβύθισης και στην περιοχή μελέτης είναι 
Πλειοκαινικής και Πλειστοκαινικής ηλικίας. Τα ιζήματα αυτά χαρακτηρίζονται ως 
χαλαρά, ημισυνεκτικά η συνεκτικά αναλόγως της ηλικίας, της σύστασής (ως προς 
τους κλάστες και το συνδετικό υλικό) και της δομής τους. Οι μεταλπικοί αυτοί 
σχηματισμοί καλύπτουν ασύμφωνα τους αλπικούς είναι λιγότερο τεκτονισμένοι και 
παραμορφωμένοι σε σχέση με τους αλπικούς και στις περισσότερες περιπτώσεις 
τέμνονται και περιστρέφονται από γειτονικά τους ενεργά ρήγματα. Οι σχηματισμοί 
αυτοί καταγράφουν την πρόσφατη έως και την σημερινή παραμόρφωση που 
συνδέεται με την δράση των ενεργών ρηγμάτων κατά τα τελευταία 3 με 4 
εκατομμύρια χρόνια. Ως εκ τούτου, οι σχηματισμοί αυτοί μας προσφέρουν 
πολύτιμες πληροφορίες για την πρόσφατη ρηξιγενή δραστηριότητα. 
 
Οι αλπικοί και μεταλπικοί σχηματισμοί παρουσιάζονται παρακάτω από τους 
νεότερους στους παλαιότερους (οι συμβολισμοί γραμμάτων και αριθμών που 
παρατίθενται ακολουθούν τα σύμβολα των γεωλογικών χαρτών του ΙΓΜΕ). 
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Σχηματισμοί φυλλιτών. Σύστημα που αποτελείται ως επί το πλείστον από 
σχιστόλιθους, φυλλίτες με κατά θέσεις μικρές εμφανίσεις από χαλαζίτες είτε με τη 
μορφή φακών είτε με τη μορφή στρωμάτων. 
 
Φλύσχης Ηωκαίνου-Ολιγοκαίνου. Αποτελείται από εναλλαγές ψαμμιτών, 
αμμούχων μαργών και αργίλων, με παρεμβολές κροκαλοπαγών τόσο υπό την 
μορφή στρωμάτων όσο και φακών και από ασβεστόλιθους. 
 
Ανθρακική σειρά Τριαδικού-Ηωκαίνου. Παχυ-στρωματώδεις ασβεστόλιθοι και 
δολομίτες, με παρεμβολές κλαστικών ιζημάτων στα ανώτερα στρώματα της 
σειράς. 
 
Φλύσχης Ηωκαίνου-Ολιγοκαίνου. Ψαμμίτες, αργιλικοί σχιστόλιθοι και μάργες. 
Παράλληλα μπορούν να παρατηρηθούν και παρεμβολές από αργιλικούς 
ασβεστόλιθους και κροκαλοπαγή. 
 
Ασβεστόλιθοι Ανώτερου Κρητιδικού. Μέσο έως λεπτοστρωματώδεις ασβεστόλιθοι 
με εναλλαγές πυριοτιολίθων. 
 
Κλαστική ιζηματογενής σειρά (πρώτος φλύσχης) ηλικίας Ανώτερου Ιουρασικού – 
Κατώτερου Κρητιδικού. Αποτελείται από εναλλαγές ασβεστολίθων, ραδιολαριτών, 
αργίλων, ψαμμιτών και κροκαλοπαγών. 
 
Ραδιολαρίτες Ιουρασικού. Ως επί το πλείστον διάφορων αποχρώσεων 
ραδιολαρίτες με παρεμβολές κόκκινων αργίλων, ψαμμιτών και ασβεστολίθων. 
 
Ανθρακικοί σχηματισμοί Ανωτέρου Τριαδικού-Κατώτερου Ιουρασικού. Μέσο έως 
λεπτό πλακώδεις ασβεστόλιθοι με ραδιολαρίτες και αργιλικό υλικό. 
 
Κλαστικοί σχηματισμοί υποβάθρου Νέο-Παλαιοζωικής-Μέσο Τριαδικής ηλικίας. Ως 
επί το πλείστον ψαμμίτες, ασβεστόλιθοι και πυριτιόλιθοι. 
 
Ασβεστόλιθοι Ανώτερου Κρητιδικού. Παχυστρωματώδεις ασβεστόλιθοι.  
 
Πολύμικτος ιζηματογενής σχηματισμός με οφιολίθους Ανώτερου Ιουρασικού-
Κατώτερου Κρητιδικού. Αποτελείται από αργιλικούς σχιστόλιθους και πηλίτες, 
ψαμμίτες, ασβεστόλιθους, πυριτιο-ραδιολαρίτες με μάζες οφιολίθων (βασαλτικές 
λάβες και περιδοτίτες). Σε διάφορες θέσεις ο σχηματισμός αυτός παρομοιάζει ως 
προς τα δομικά τους χαρακτηριστικά με τεκτονικό mélange. 
 
Ακολουθία ασβεστολίθων Μεσοζωικού (Μέσο Τριαδικό- Ανώτερο Ιουρασικό). 
Παχυ-στρωματώδεις κυρίως ασβεστόλιθοι ή κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι και κατά 
θέσεις δολομίτες. Στα ανώτερα μέλη εμφανίζονται ως αργιλικοί ασβεστόλιθοι με 
λεπτές ενδιαστρώσεις πυριτιολίθων και ραδιολαριτών. 
 
Κλαστικοί σχηματισμοί Περμίου-Μέσου Τριαδικού. Αποτελούν τους σχηματισμούς 
του υποβάθρου και αποτελούνται από ψαμμίτες, ασβεστόλιθους και κροκαλοπαγή 
ενώ και κατά θέσεις υπάρχουν και ενδιαστρώσεις από ηφαιστειακούς τόφφους. 
 
Με βάση τις σεισμοτεκτονικές ιδιότητες (όπως αυτές παρουσιάζονται στο χάρτη 
1:500.000 έκδοσης ΙΓΜΕ) Ο φλύσχης χαρακτηρίζεται από ταχύτητες επιμήκων 
σεισμικών κυμάτων Vp της τάξης των 1.800-3.500m/sec και από μια μέση 
πυκνότητα γεωλογικών σχηματισμών της τάξης των 2,2-2,7gr/cm3. 
 
Οι ασβεστόλιθοι, οι πυριτιόλιθοι και οι σχιστόλιθοι της ενότητας της Πίνδου 
χαρακτηρίζονται από ταχύτητες επιμήκων σεισμικών κυμάτων Vp της τάξης των 
3.000-4.500m/sec και από μια μέση πυκνότητα γεωλογικών σχηματισμών της 
τάξης των 2,6-2,8gr/cm3. 
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Οι ασβεστόλιθοι και οι δολομίτες της Ενότητας Γαβρόβου Τριπόλεως και 
Πελαγονικής από ταχύτητες επιμήκων σεισμικών κυμάτων Vp της τάξης των 
3.500-4.500m/sec και από μια μέση πυκνότητα γεωλογικών σχηματισμών της 
τάξης των 2,6-2,9gr/cm3. 
 
Η ενότητα των Φυλλιτών χαρακτηρίζεται από ταχύτητες επιμήκων σεισμικών 
κυμάτων Vp της τάξης των 4.300-6.000m/sec και από μια μέση πυκνότητα 
γεωλογικών σχηματισμών της τάξης των 2,5-2,96gr/cm3. 
 
Τέλος, οι περιδοτίτες και τα βασικά πετρώματα της υποπελαγονικής ενότητας 
χαρακτηρίζονται από ταχύτητες επιμήκων σεισμικών κυμάτων Vp της τάξης των 
5900-8600m/sec και από μια μέση πυκνότητα γεωλογικών σχηματισμών της τάξης 
των 2.8-3.3gr/cm3. 
 
Μεταλπικοί σχηματισμοί και αποθέσεις 
 
Υλικά εκσκαφών (μπάζα). Υλικά τα οποία μεταφέρθηκαν κατά την διάνοιξη της 
διώρυγας της Κορίνθου. 
 
Ιζήματα Ολοκαίνου. Πρόσφατες αποθέσεις χαλαρών υλικών μέσα σε κοιλάδες και 
ακτές, κυρίως άμμοι, άργιλοι και χάλικες. 
 
Τεταρτογενείς ποτάμιες αναβαθμίδες. Ενδιαστρώσεις κροκαλοπαγών, άμμων και 
αργίλων. 
 
Τεταρτογενείς κώνοι κορημάτων και λατύπες. Λατύπες ασβεστολίθων 
κατανεμημένες σε λεπτές ζώνες και διαστρώσεις. Οι παλιότεροι σχηματισμοί είναι 
και πιο συνεκτικοί.  
 
Σχηματισμοί Πλειστοκαίνου. Ιζηματογενείς ακολουθίες από κροκαλοπαγή, άμμους, 
ψαμμίτες, μάργες και μαργαικούς ασβεστόλιθους και αργίλους (κυρίως ποτάμιες 
και λιμναίες αποθέσεις).  
 
Σχηματισμοί Πλειοκαίνου. Κυρίως μάργες με εναλλαγές μαργαικών ασβεστολίθων, 
ψαμμιτών και κροκαλοπαγών. Γενικά οι μάργες παρουσιάζονται ως αμμούχες 
μάργες (ημισυνεκτικές) ή ασβεστούχες μάργες (συνεκτικές). Συχνά στην βάση τους 
εμφανίζονται αδρές, συνεκτικά και πολύμικτα κροκαλοπαγή και ολισθόλιθοι. 
 
Ηφαιστειακοί σχηματισμοί (ηλικίας 3.95 έως 2.7 εκατ. Χρόνων). Ηφαιστειακά 
πετρώματα, κυρίως δακίτες και ανδεσίτες. 
 
Με βάση τα σεισμοτεκτονικά τους χαρακτηριστικά οι ολοκαινικές αποθέσεις 
χαρακτηρίζονται από ταχύτητες επιμήκων σεισμικών κυμάτων Vp της τάξης των 
300-1.400m/sec και από μια μέση πυκνότητα γεωλογικών σχηματισμών της τάξης 
των 1,8-2,0gr/cm3. 

 
Οι Τεταρτογενείς κώνοι κορημάτων και οι θαλάσσιες αναβαθμίδες χαρακτηρίζονται 
από ταχύτητες επιμήκων σεισμικών κυμάτων Vp της τάξης των 1.300-2.000m/sec 
και από μια μέση πυκνότητα γεωλογικών σχηματισμών της τάξης των 2,0-
2,5gr/cm3. 
 
Οι Πλειοκαινικοί και Πλειστοκαινικοί σχηματισμοί χαρακτηρίζονται από ταχύτητες 
επιμήκων σεισμικών κυμάτων Vp της τάξης των 1.800-3.500m/sec και από μια 
μέση πυκνότητα γεωλογικών σχηματισμών της τάξης των 2,2-2,7gr/cm3. 
 
Οι γεωλογικές συνθήκες που απαντούν κατά μήκος της προτεινόμενης χάραξης 
των κλάδων του αγωγού έχουν ως ακολούθως: 



 
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 
 

 
Doc Ref : 80102-RPT-EV-003 Σελ. 49  

Consortium 

 
ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
 

 Από ΧΘ  Έως ΧΘ Μήκος (m) Περιγραφή 
1. 41+500 ÷ 41+590 90 (B1) Παλαιοί κώνοι κορημάτων (Pt.cs.) 

2. 41+592 ÷ 42+000 410 
(B5) Μαργαϊκά κροκαλοπαγή (Pl.c.st.) 

και ψαμμίτες 

3. 42+000 ÷ 42+344 344 
(B3) Μάργες Τράπεζας – Ισθμού (Pl-

Pt.m) 

4. 42+344 ÷ 42+914 570 
(B5) Μαργαϊκά κροκαλοπαγή (Pl.c.st.) 

και ψαμμίτες 

5. 42+914 ÷ 44+302 1388 
(B3) Μάργες Τράπεζας – Ισθμού (Pl-

Pt.m) 

6. 44+302 ÷ 44+932 630 
(A4) Κώνοι κορημάτων και πλευρικά 

κορήματα (Sc) 
7. 44+932 ÷ 46+948 2016 (A2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 

8. 46+948 ÷ 47+608 660 
(B3) Μάργες Τράπεζας – Ισθμού (Pl-

Pt.m) 
9. 47+608 ÷ 47+958 350 (B2) Σειρά Καλαμακίου (Pt.st.c) 

10. 47+958 ÷ 48+358 400 (A1) Υλικά εκσκαφής (d) 
11. 48+358 ÷ 48+458 100 (B2) Σειρά Καλαμακίου (Pt.st.c) 
12. 48+458 ÷ 49+041 583 (A1) Υλικά εκσκαφής (d) 

13. 49+041 ÷ 49+676 635 
(Γ3) Λιμναίες έως υφάλμυρες 

αποθέσεις (Pl.m.) 
14. 49+676 ÷ 50+839 1163 (Γ1) Παράκτιοι σχηματισμοί (Pt.dl2) 

15. 50+839 ÷ 50+989 150 
(Γ2) Θαλάσσιες Αποθέσεις Τυρρηνίου 

(Pt.dl1) 
16. 50+989 ÷ 51+329 340 (Γ1) Παράκτιοι σχηματισμοί (Pt.dl2) 

17. 51+329 ÷ 51+740 411 
(Γ2) Θαλάσσιες Αποθέσεις Τυρρηνίου 

(Pt.dl1) 
18. 51+740 ÷ 52+783 1043 (Γ1) Παράκτιοι σχηματισμοί (Pt.dl2) 

19. 52+783 ÷ 54+263 1480 
(Γ2) Θαλάσσιες Αποθέσεις Τυρρηνίου 

(Pt.dl1) 
20. 54+263 ÷ 57+056 2793 (Γ1) Παράκτιοι σχηματισμοί (Pt.dl2) 

 
ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

 Από ΧΘ  Έως ΧΘ Μήκος (m) Περιγραφή 
1. 0+000 ÷ 0+335 335 (Γ1) Παράκτιοι Σχηματισμοί (Pt. dl2) 

2. 0+335 ÷ 0+731 396 
(Γ2) Θαλάσσιες Αποθέσεις Τυρρηνίου 

(Pt. dl1) 
3. 0+731 ÷ 1+191 461 (Γ1) Παράκτιοι Σχηματισμοί (Pt. dl2) 

4. 1+191 ÷ 1+664 473 
(Γ3) Λιμναίες έως υφάλμυρες 

αποθέσεις (Pl.m.) 
5. 1+664 ÷ 1+844 180 (Γ1) Παράκτιοι Σχηματισμοί (Pt. dl2) 
6. 1+844 ÷ 2+950 1106 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
7. 2+950 ÷ 3+875 925 (Γ4) Βασικά κροκαλοπαγή (Pl.c.) 
8. 3+875 ÷ 4+135 260 (Α3) Χειμαρρώδεις αποθέσεις (al 2) 

9. 4+135 ÷ 6+385 2250 
(Γ3) Λιμναίες έως υφάλμυρες 

αποθέσεις (Pl.m.) 
10. 6+385 ÷ 6+535 150 (Α3) Χειμαρρώδεις αποθέσεις (al 2) 

11. 6+535 ÷ 8+703 2168 
(Γ3) Λιμναίες έως υφάλμυρες 

αποθέσεις (Pl.m.) 

12. 8+703 ÷ 8+783 80 
(Γ2) Θαλάσσιες Αποθέσεις Τυρρηνίου 

(Pt. dl1) 
13. 8+783 ÷ 9+203 500 (Γ1) Παράκτιοι Σχηματισμοί (Pt. dl2) 
14. 9+203 ÷ 9+293 90 (Γ2) Θαλάσσιες Αποθέσεις Τυρρηνίου 
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(Pt. dl1) 

15. 9+293 ÷ 10+683 1390 
(Γ3) Λιμναίες έως υφάλμυρες 

αποθέσεις (Pl.m.) 
16. 10+683 ÷ 11+083 400 (Η1) Ασβεστόλιθοι (Tm-Jk) 

17. 11+083 ÷ 12+366 1283 
(Γ3) Λιμναίες έως υφάλμυρες 

αποθέσεις (Pl.m.) 
18. 12+366 ÷ 12+994 628 (Γ4) Βασικά κροκαλοπαγή (Pl.c.) 

19. 12+994 ÷ 14+394 1400 
(Γ3) Λιμναίες έως υφάλμυρες 

αποθέσεις (Pl.m.) 
20. 14+394 ÷ 15+539 1145 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 

21. 15+539 ÷ 15+674 135 
(Γ3) Λιμναίες έως υφάλμυρες 

αποθέσεις (Pl.m.) 
22. 15+674 ÷ 16+674 1000 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 

23. 16+674 ÷ 17+424 750 
(Γ3) Λιμναίες έως υφάλμυρες 

αποθέσεις (Pl.m.) 
24. 17+424 ÷ 20+524 3100 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 

25. 20+524 ÷ 20+894 370 
(Γ3) Λιμναίες έως υφάλμυρες 

αποθέσεις (Pl.m.) 
26. 20+894 ÷ 22+754 1860 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 

27. 22+754 ÷ 24+184 1430 
(Γ3) Λιμναίες έως υφάλμυρες 

αποθέσεις (Pl.m.) 

28. 24+184 ÷ 26+029 1845 
(Ζ4) Ασβεστόλιθοι και Δομολίτες (Pc-

Esk) 
29. 26+029 ÷ 28+356 2327 (Ζ1) Φλύσχης Τρίπολης (Ft) 
30. 28+356 ÷ 28+833 477 (Γ4) Βασικά κροκαλοπαγή (Pl.c.) 
31. 28+833 ÷ 45+000 16155 (Α3) Χειμαρρώδεις αποθέσεις (al 2) 
32. 45+000 ÷ 52+000 7000 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
33. 52+000 ÷ 56+372 4372 (Α3) Χειμαρρώδεις αποθέσεις (al 2) 

34. 56+372 ÷ 56+502 130 
(Α4) Κώνοι κορημάτων και πλευρικά 

κορήματα (Sc) 
35. 56+502 ÷ 58+800 2298 (Ε3) Πλακώδες Ασβεστόλιθοι (Ksk.) 

36. 58+800 ÷ 60+000 1200 
(Α4) Κώνοι κορημάτων και πλευρικά 

κορήματα (Sc) 
37. 60+000 ÷ 60+250 250 (Ε3) Πλακώδες Ασβεστόλιθοι (Ksk.) 

38. 60+250 ÷ 60+487 237 
(Α4) Κώνοι κορημάτων και πλευρικά 

κορήματα (Sc) 
39. 60+487 ÷ 60+567 80 (Α3) Χειμαρρώδεις αποθέσεις (al 2) 

40. 60+567 ÷ 60+844 277 
(Α4) Κώνοι κορημάτων και πλευρικά 

κορήματα (Sc) 
41. 60+844 ÷ 63+392 2485 (Α3) Χειμαρρώδεις αποθέσεις (al 2) 

42. 63+392 ÷ 63+699 370 
(Α4) Κώνοι κορημάτων και πλευρικά 

κορήματα (Sc) 
43. 63+699 ÷ 65+972 2273 (Ε3) Πλακώδες Ασβεστόλιθοι (Ksk.) 
44. 65+972 ÷ 66+332 360 (Ε1) Φλύσχης Πίνδου (Fo) 
45. 66+332 ÷ 67+388 1056 (Ε3) Πλακώδες Ασβεστόλιθοι (Ksk.) 
46. 67+388 ÷ 70+002 2614 (Ε1) Φλύσχης Πίνδου (Fo) 
47. 70+002 ÷ 75+020 5018 (Ε3) Πλακώδες Ασβεστόλιθοι (Ksk.) 
48. 75+020 ÷ 75+320 300 (Ε1) Φλύσχης Πίνδου (Fo) 
49. 75+320 ÷ 76+034 714 (Ε3) Πλακώδες Ασβεστόλιθοι (Ksk.) 
50. 76+034 ÷ 77+014 980 (Ε1) Φλύσχης Πίνδου (Fo) 
51. 77+014 ÷ 78+400 1386 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 

52. 78+400 ÷ 79+000 600 
(Α4) Κώνοι κορημάτων και πλευρικά 

κορήματα (Sc) 

53. 79+000 ÷ 81+450 2450 
(Ζ4) Ασβεστόλιθοι και Δομολίτες (Pc-

Esk) 
54. 81+450 ÷ 82+015 565 (Ζ1) Φλύσχης Τρίπολης (Ft) 
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55. 82+015 ÷ 82+475 460 
(Ζ4) Ασβεστόλιθοι και Δομολίτες (Pc-

Esk) 
56. 82+475 ÷ 90+912 8437 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
57. 90+912 ÷ 97+412 6500 (Δ1) Σύστημα Αναβαθμίδων (Pt.t.sc.) 
58. 97+412 ÷ 98+689 1277 (Ε3) Πλακώδες Ασβεστόλιθοι (Ksk.) 
59. 98+689 ÷ 99+319 630 (Δ1) Σύστημα Αναβαθμίδων (Pt.t.sc.) 
60. 99+319 ÷ 100+269 950 (Ε3) Πλακώδες Ασβεστόλιθοι (Ksk.) 
61. 100+269 ÷ 102+705 2436 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 

62. 102+705 ÷ 103+066 361 
(Α4) Κώνοι κορημάτων και πλευρικά 

κορήματα (Sc) 
63. 103+066 ÷ 104+577 1511 (Ζ1) Φλύσχης Τρίπολης (Ft) 

64. 104+577 ÷ 104+889 312 
(Ζ4) Ασβεστόλιθοι και Δομολίτες (Pc-

Esk) 
65. 104+889 ÷ 105+431 542 (Ε3) Πλακώδες Ασβεστόλιθοι (Ksk.) 
66. 105+431 ÷ 105+747 316 (Ζ1) Φλύσχης Τρίπολης (Ft) 
67. 105+747 ÷ 106+042 295 (Ε3) Πλακώδες Ασβεστόλιθοι (Ksk.) 
68. 106+042 ÷ 106+604 562 (Ζ1) Φλύσχης Τρίπολης (Ft) 

69. 106+604 ÷ 107+007 403 
(Ζ4) Ασβεστόλιθοι και Δομολίτες (Pc-

Esk) 
70. 107+007 ÷ 110+547 3540 (Δ1) Σύστημα Αναβαθμίδων (Pt.t.sc.) 
71. 110+547 ÷ 112+741 2194 (Ζ1) Φλύσχης Τρίπολης (Ft) 
72. 112+741 ÷ 118+152 5411 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
73. 118+152 ÷ 119+270 1118 (Ε2) Μεταβατικά Στρώματα (Pck.) 
74. 119+270 ÷ 121+080 1810 (Ε3) Πλακώδες Ασβεστόλιθοι (Ksk.) 
75. 121+080 ÷ 124+414 3334 (Δ3) Λιμναία Ιζήματα (Pl.l.k.) 
76. 124+414 ÷ 124+916 502 (Δ2) Λιμναία Ιζήματα (Pl.la.) 
77. 124+916 ÷ 125+128 212 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
78. 125+128 ÷ 126+028 900 (Δ2) Λιμναία Ιζήματα (Pl.la.) 
79. 126+028 ÷ 126+128 100 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
80. 126+128 ÷ 126+908 780 (Δ2) Λιμναία Ιζήματα (Pl.la.) 
81. 126+908 ÷ 128+324 1416 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
82. 128+324 ÷ 128+534 210 (Δ2) Λιμναία Ιζήματα (Pl.la.) 
83. 128+534 ÷ 128+619 85 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
84. 128+619 ÷ 128+969 350 (Δ2) Λιμναία Ιζήματα (Pl.la.) 
85. 128+969 ÷ 129+299 330 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
86. 129+299 ÷ 129+499 200 (Δ2) Λιμναία Ιζήματα (Pl.la.) 
87. 129+499 ÷ 129+599 100 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
88. 129+599 ÷ 129+849 350 (Δ2) Λιμναία Ιζήματα (Pl.la.) 
89. 129+849 ÷ 130+189 340 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
90. 130+189 ÷ 130+454 265 (Δ2) Λιμναία Ιζήματα (Pl.la.) 
91. 130+454 ÷ 130+550 96 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
92. 130+550 ÷ 131+796 1246 (Δ2) Λιμναία Ιζήματα (Pl.la.) 
93. 131+796 ÷ 132+296 500 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
94. 132+296 ÷ 132+661 365 (Δ1) Σύστημα Αναβαθμίδων (Pt.t.sc.) 
95. 132+661 ÷ 133+276 615 (Δ2) Λιμναία Ιζήματα (Pl.la.) 
96. 133+276 ÷ 133+736 460 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
97. 133+736 ÷ 133+966 230 (Δ2) Λιμναία Ιζήματα (Pl.la.) 
98. 133+966 ÷ 134+172 206 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
99. 134+172 ÷ 134+472 300 (Δ2) Λιμναία Ιζήματα (Pl.la.) 
100. 134+472 ÷ 134+437 35 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
101. 134+437 ÷ 134+793 356 (Δ2) Λιμναία Ιζήματα (Pl.la.) 
102. 134+793 ÷ 134+878 85 (Δ1) Σύστημα Αναβαθμίδων (Pt.t.sc.) 
103. 134+878 ÷ 135+989 111 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
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ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

 
 Από ΧΘ  Έως ΧΘ Μήκος (m) Περιγραφή 

1. 0+000 ÷ 0+285 285 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
2. 0+285 ÷ 1+335 1050 (Δ2) Λιμναία Ιζήματα (Pl.la.) 
3. 1+335 ÷ 2+185 850 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
4. 2+185 ÷ 2+835 650 (Δ2) Λιμναία Ιζήματα (Pl.la.) 
5. 2+835 ÷ 2+905 70 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
6. 2+905 ÷ 3+390 485 (Δ2) Λιμναία Ιζήματα (Pl.la.) 
7. 3+390 ÷ 3+485 95 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
8. 3+485 ÷ 3+980 495 (Δ2) Λιμναία Ιζήματα (Pl.la.) 
9. 3+980 ÷ 4+265 285 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 

10. 4+265 ÷ 4+500 235 (Δ1) Σύστημα Αναβαθμίδων (Pt.t.sc.) 
11. 4+500 ÷ 4+735 235 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
12. 4+735 ÷ 4+779 44 (Δ1) Σύστημα Αναβαθμίδων (Pt.t.sc.) 
13. 4+779 ÷ 5+000 221 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
14. 5+000 ÷ 5+280 280 (Δ1) Σύστημα Αναβαθμίδων (Pt.t.sc.) 
15. 5+280 ÷ 5+470 190 (Δ2) Λιμναία Ιζήματα (Pl.la.) 
16. 5+470 ÷ 5+653 183 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
17. 5+653 ÷ 6+670 1017 (Δ1) Σύστημα Αναβαθμίδων (Pt.t.sc.) 
18. 6+670 ÷ 6+783 113 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 
19. 6+783 ÷ 6+843 60 (Δ1) Σύστημα Αναβαθμίδων (Pt.t.sc.) 
20. 6+843 ÷ 7+108 265 (Δ2) Λιμναία Ιζήματα (Pl.la.) 
21. 7+108 ÷ 7+394 286 (Α2) Αλλουβιακές αποθέσεις (al 1) 

 
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί κατά μήκος της προτεινόμενης χάραξης του αγωγού 
παρουσιάζονται στους Γεωλογικούς Χάρτες κλίμακας 1:50.000 του Παραρτήματος 
Γ (80102/PL/04/10 - 9 sheets) . 
 
Ρήγματα 
 
Σε γεωλογική έρευνα των ρηγμάτων στην περιοχή μελέτης σε κλίμακα 1:50.000, 
εντοπίσθηκαν 35 ρήγματα που είτε διασταυρώνονται με τη χάραξη του αγωγού μια 
ή περισσότερες φορές στη διαδρομή από τους Αγ. Θεοδώρους έως τη 
Μεγαλόπολη είτε είναι παράλληλα και σε μικρή απόσταση από αυτόν είτε η 
επιμήκυνσή τους δεν θα μπορούσε να αποκλεισθεί, λαμβανομένης υπόψη και της 
αβεβαιότητας στον υπολογισμό του μήκους των ρηγμάτων με πιθανότητα 
επηρεασμού του αγωγού. Από αυτά τα 6 θεωρούνται ως ενεργά, 10 ως πιθανώς 
ενεργά και 15 ως ικανά. Ειδικά τα ενεργά και πιθανώς ενεργά ρήγματα θα πρέπει 
να ληφθούν πιο σοβαρά υπόψη κατά τον αντισεισμικό σχεδιασμό λόγω της 
μεγαλύτερης πιθανότητας να εκδηλώσουν σεισμό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5 Ρήγματα στην ευρύτερη περιοχή χαράξεων του αγωγού 
 
 

Α/Α. Αρ.Ρήγματος Κλάδος 
Τύπος 

Ρήγματος 
Δραστηριότητα 

Μήκος Ρήγματος 
(χλμ) 

1 001 Κόρινθος N Ικανά 5.7 
2 002 Κόρινθος UN Ικανά 2.8 
3 108 Κόρινθος N Πιθανώς ενεργά 8.1 
4 109 Κόρινθος N Ενεργά 3.4 
5 010 Κόρινθος N Πιθανώς ενεργά 9.7 
6 111 Κόρινθος N Πιθανώς ενεργά 3.3 
7 014 Τρίπολη O Πιθανώς ενεργά 7.0 
8 013 Τρίπολη UN Ικανά 15.7 
9 011 Τρίπολη O Ενεργά 25.7 

10 105 Τρίπολη N Ενεργά 5.3 
11 015 Τρίπολη UN Ικανά 13.4 
12 072 Τρίπολη N Ενεργά 38.7 
13 095 Τρίπολη N Ικανά 16.1 
14 097 Τρίπολη UN Ικανά 3.6 
15 018 Τρίπολη N Πιθανώς ενεργά 26.5 
16 020 Τρίπολη N Πιθανώς ενεργά 6.5 
17 067 Τρίπολη N Ικανά 6.1 
18 066 Τρίπολη N Ικανά 6.4 
19 064 Τρίπολη N Ικανά 3.6 
20 025 Τρίπολη N Ικανά 15.7 
21 026 Τρίπολη UN Ικανά 11.8 
22 062 Τρίπολη UN Ικανά 8.4 
23 061 Τρίπολη N Ικανά 12.0 
24 030 Τρίπολη N Ενεργά 14.7 
25 034 Τρίπολη ON Πιθανώς ενεργά 4.4 
26 035 Τρίπολη N Πιθανώς ενεργά 1.8 
27 031 Τρίπολη N Ενεργά 11.8 
28 060 Τρίπολη N Πιθανώς ενεργά 23.0 
29 059 Τρίπολη UN Ικανά 3.8 
30 058 Μεγαλόπολη N Ικανά 3.2 
31 057 Μεγαλόπολη N Πιθανώς ενεργά 11.4 
32 080 Τρίπολη N Ενεργά 9.7 
33 079 Τρίπολη N Ενεργά 36.7 
34 006 Κόρινθος N Πιθανώς ενεργά 5.7 
35 054 Μεγαλόπολη N Ενεργά 32.0 

 
Οι ακριβείς θέσεις των ενεργών ρηγμάτων σε σχέση με την προτεινόμενη χάραξη 
του αγωγού καθορίσθηκαν στη μελέτη συσχέτισης των ενεργών ρηγμάτων με την 
προτεινόμενη χάραξη του αγωγού σε κλίμακα 1:5.000 που έχει ήδη εκπονηθεί. 
 
Γεωτεχνική συμπεριφορά των σχηματισμών 
 
Ασβεστόλιθοι 
Τα ασβεστολιθικά πετρώματα είναι καλής έως υψηλής αντοχής πετρώματα, ώστε 
να μην παρουσιάζουν προβλήματα στις θεμελιώσεις όσο σοβαρές και αν είναι 
αυτές. 
 
Επιπλέον δεν αποσαθρώνονται (κυρίως τα μάρμαρα) ώστε να δημιουργούν 
ασταθείς ή μειωμένων αντοχών ζώνες πάνω από την υγιή μάζα τους. Σημαντικό 
ρόλο έχουν η ρηγμάτωση του πετρώματος και ο προσανατολισμός των ρωγμών 
καθώς και των επιφανειακών στρώσεων. 
 
Στα πρανή είναι σταθερά πετρώματα όταν δεν είναι πολυρηγματωμένα, οι 
προσανατολισμοί των ασυνεχειών (ρωγμές - στρώσεις) δεν έχουν δυσμενή σχέση 
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ως προς τον προσανατολισμό του πρανούς και η γωνία τριβής κατά μήκος των 
ασυνεχειών είναι μικρή. 
 
Η συμπεριφορά τους ως προς ορισμένα μεγάλα τεχνικά έργα αλλάζει σημαντικά 
όταν ο σχηματισμός είναι καρστικοποιημένος. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι η 
διάλυση του ασβεστόλιθου (καρστικοποίηση) είναι ένα αργής διαδικασίας 
φαινόμενο. Το πέτρωμα δηλαδή αν παρουσιάζει προβλήματα, αυτά προέρχονται 
από προϋπάρχοντα κενά ή έγκοιλα και όχι από τη διάλυση του ασβεστόλιθου κατά 
τη διάρκεια ζωής κάποιου τεχνικού έργου. Σημαντικό ρόλο στην γενικότερη 
συμπεριφορά τους, έχει η συχνή πλήρωση των παραπάνω κενών με αργιλικό 
υλικό, γεγονός που μειώνει την αντοχή τους. 

 
Μάρμαρα 
Μικροκρυσταλλικά ή αδροκρυσταλλικά μάρμαρα, συχνά μεγάλου πάχους και με 
εκτεταμένη επιφανειακή ανάπτυξη στις μεταμορφωμένες μάζες. Εμφανίζονται σε 
στρώματα συμπαγή, μέσο - παχυπλακώδη, με χαρακτηριστική ομοιογένεια και 
υψηλή υδροπερατότητα. 
 
Παρουσιάζουν κατά κανόνα υψηλές μηχανικές αντοχές και καλή συμπεριφορά στις 
θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Στα φυσικά και τεχνητά πρανή εξασφαλίζονται 
συνθήκες ευστάθειας, ακόμη και με ισχυρές κλίσεις, με την επιφύλαξη των 
περιπτώσεων όπου η πυκνή τοπικά διάρρηξη και ο δυσμενής προσανατολισμός 
των ασυνεχειών, σε συνδυασμό με τις υποσκαφές, προκαλούν αποκολλήσεις και 
καταπτώσεις βραχωδών μαζών. 
 
Σε ορισμένες περιπτώσεις η παρουσία αποσαθρωμένων σχιστολιθικών 
ενστρώσεων, σε συνδυασμό με τη δράση του νερού κατά μήκος αυτών και την 
ομόρροπη κλίση των ασυνεχειών, είναι δυνατό να προκαλέσει ολισθήσεις και 
μετακινήσεις μαζών σε περιορισμένη έκταση. 
 
Σχιστόλιθοι - Χαλαζίτες 
Εμφανίζονται συχνά με συχνές ενστρώσεις μαρμάρων. Πρόκειται για στεγανούς 
σχηματισμούς με τέλεια σχιστότητα και μεγάλο πάχος, με χαρακτηριστική 
ομοιογένεια και ικανοποιητική ομοιόμορφη συμπεριφορά σε στατικές και δυναμικές 
φορτίσεις. Σε υγιή κατάσταση χαρακτηρίζονται από υψηλές μηχανικές αντοχές. 
 
Οι περισσότεροι λιθολογικοί τύποι είναι ευαποσάθρωτοι και καλύπτονται από 
χαλαρό εδαφικό μανδύα κυμαινόμενου πάχους, με αποτέλεσμα στην επαφή προς 
το μητρικό πέτρωμα να εκδηλώνονται πηγές μικρής συνήθως παροχής. Πέρα από 
την ανισοτροπία που εισάγεται από τη σχιστότητα, η γεωμηχανική συμπεριφορά 
και οι τιμές των μηχανικών χαρακτηριστικών επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό 
από την ένταση και την έκταση των δευτερογενών διεργασιών (ενδογενών και 
εξωγενών) που συνδέονται οπωσδήποτε με την αρχική λιθολογική σύσταση. Οι 
ενδογενείς διεργασίες εξαλλοίωσης και αποσάθρωσης οδηγούν συχνά στην 
εμφάνιση χαλαρωμένου πετρώματος σε σημαντικά βάθη (πολλές φορές μη 
αναμενόμενα) και μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση σοβαρών αστοχιών. 
Στα φυσικά πρανή η κλίση ευστάθειας είναι κατά κανόνα ισχυρή, όταν όμως 
διαταραχθούν οι συνθήκες φυσικής ισορροπίας η παρουσία πυκνών ασυνεχειών 
σε συνδυασμό με την εμφάνιση τοπικά αποσαθρωμένου -χαλαρωμένου 
πετρώματος προκαλεί θραύσεις και μετακινήσεις σημαντικών βραχωδών μαζών 
κατά μήκος προδιατεθειμένων επιφανειών αδυναμίας. 
 
Κροκαλοπαγή - Ψαμμίτες 
Όταν είναι συμπαγή, είναι καλής συμπεριφοράς πετρώματα. Οι αντοχές τους είναι 
μεγάλες, ώστε να μην προκαλούν προβλήματα θεμελιώσεων και τα πρανή τους 
είναι σταθερά ακόμη και σε κατακόρυφες κλίσεις. 
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Τα προβλήματα παρουσιάζονται όταν μπορούν να χαλαρώνουν. Η χαλάρωση 
εξαρτάται βασικά από την φύση του συνδετικού υλικού των κροκάλων 
(κροκαλοπαγή) ή των κόκκων (ψαμμίτες) των πετρωμάτων αυτών. Το συνδετικό 
αυτό υλικό μπορεί να είναι πυριτικό (χαλαζιακό), είτε αργιλικό, είτε ασβεστιτικό. 
 
Όταν είναι αργιλικό, με χαμηλής συμπεριφοράς άργιλο, είναι δυνατή η μείωση της 
συνεκτικότητας του σε επαφή με το νερό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση 
των αντοχών του πετρώματος ή ακόμη και την πλήρη χαλάρωση του. 
 
Όταν το συνδετικό υλικό είναι ασβεστιτικό δεν είναι αδύνατη η διάλυση του από το 
νερό και η χαλάρωση του πετρώματος. Επίσης έτσι είναι δυνατή και η εσωτερική 
διάβρωση σε περίπτωση υψηλού υδροφόρου ορίζοντα. 
 
Επίσης τα πετρώματα με ασβεστιτικό συνδετικό υλικό είναι υψηλότερων αντοχών 
από αυτά με αργιλικό. 
 
Τέλος, πρέπει να τονισθεί ότι τα κροκαλοπαγή και οι ψαμμίτες δεν εξαπλώνονται 
πολλές φορές μόνα τους, αλλά σε εναλλαγές στρωμάτων με μάργες, ιλυόλιθους με 
πετρώματα δηλαδή μικρότερων αντοχών. Οι εναλλαγές υλικών διαφορετικών 
αντοχών μπορεί να προκαλέσουν διαφορετικές καθιζήσεις. 
 
Πλειστοκαινικά ιζήματα - Αλλουβιακές αποθέσεις 
Έχουν συμπεριφορά που εξαρτάται από την φύση των υλικών που υπεισέρχονται 
εκάστοτε στη δομή τους (άργιλος, ιλύες, αμμοχάλικα, κροκάλες), το πάχος των 
υλικών αυτών και τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα σε συνδυασμό με το είδος 
του τεχνικού έργου που προβλέπεται σε αυτά. 
 
Τα προβλήματα ανεπαρκούς ευστάθειας επιδεινώνονται όταν οι παρακάτω 
δυσμενείς παράγοντες συντρέχουν κατά περίπτωση μεμονωμένα ή αθροιστικά : 

- Παρουσία αργιλούχων μαργών με μεγάλη περιεκτικότητα σε παχιά άργιλο. 
- Στρώσεις σχηματισμού, ομόρροπες προς την κλίση του πρανούς ή της 

εκσκαφής. 
- Η αποστράγγιση των φυσικών πρανών και επικλινών επιφανειών δεν είναι 

ικανοποιητική. 
- Παρουσία υδροφορίας μέσα στους ψαμμιτικούς ή κροκαλοπαγείς 

σχηματισμούς και δημιουργία επιπέδων ολίσθησης στην επιφάνεια 
διάστρωσης των υποκείμενων ή υπερκείμενων αργιλικών στρώσεων. 

 
Οι πιο συνηθισμένοι τύποι κατολισθητικών κινήσεων που εμφανίζονται στους 
προαναφερόμενους σχηματισμούς και που εγκυμονούν κινδύνους για την περιοχή 
μελέτης, ιδιαίτερα μετά από σεισμικές δονήσεις ή εκσκαφές είναι: 
 
- Ολισθήσεις εδαφικών μαζών (ερπυσμοί κλπ) 
Στην εκδήλωση αυτών συμβάλλουν οι συχνά ομόρροπες προς το πρανές, 
επιφάνειες διάστρωσης, επιφάνειες ασυνέχειας (διακλάσεις, ρήγματα) και η 
ύπαρξη πυκνού δικτύου αλληλοτεμνομένων διαρρήξεων σε συνδυασμό με τους 
παράγοντες αποσάθρωσης, τις κλίσεις των πρανών κλπ. 
 
- Καταπτώσεις βράχων 
Καταπτώσεις βράχων μπορεί να εμφανισθούν μόνο σε τμήματα με απότομες 
μορφολογικές εξάρσεις. Η εκδήλωση καταπτώσεων βράχων είναι πιθανή ιδιαίτερα 
στις θέσεις όπου εμφανίζονται ανθρακικά ή κροκαλοπαγή μέλη επί των αργιλικών 
και μαργαϊκών διαστρώσεων. 
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Σεισμολογία 
 
Σεισμολογικά Χαρακτηριστικά  
 
Τρία είναι τα βασικά γεωλογικά χαρακτηριστικά που επέδρασαν και εξακολουθούν 
να επιδρούν στην γεωμορφολογία της περιοχής. 
 
Σεισμικότητα: Όλη η βόρεια παραλία της Πελοποννήσου είναι ιδιαίτερα ενεργή 
σεισμικά και έχει υποστεί σημαντικές καταστροφές τόσο παλαιότερα όσο και στους 
τελευταίους σεισμούς του 1981. Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα από τα 
αποτελέσματα των δονήσεων στην χώρα, ο μεγαλύτερος αριθμός των οικισμών 
της Κορινθίας (κυρίως κοντά στην παραλία του Κορινθιακού) ανήκει στις μετρίως 
σεισμόπληκτες περιοχές (κατηγορία ΙΙ). Επίσης, από άποψη σεισμικής 
επικινδυνότητας, το μεγαλύτερο μέρος των εδαφών της Κορινθίας εντάσσεται 
πρωτίστως στις κατηγορίες (γ) και (δ) και δευτερευόντως (ε).  
 
Τεκτονισμός: Έντονος τεκτονισμός εκδηλώνεται στην Κορινθία, ειδικότερα στην 
βόρεια περιοχή προς τον Κορινθιακό κόλπο. Ένα μεγάλο ρήγμα φαίνεται ότι 
διατρέχει την Κορινθία δίπλα στις ακτές του Κορινθιακού και πλήθος άλλων 
μικρών παράλληλων ρηγμάτων συμπληρώνουν ένα δίκτυο τομών που 
διαμορφώνει το κλιμακωτό ανάγλυφο της βόρειας Κορινθίας. Ο έντονος 
τεκτονισμός και η παρουσία πυκνού δικτύου ρηγμάτων αποτέλεσε την αιτία 
δημιουργίας ορισμένων σημαντικών υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών της 
Κορινθίας, όπως η καρστικοποίηση του γεωλογικού υποβάθρου, το έντονο 
ανάγλυφο, η παρουσία υποθαλάσσιων πηγών κ.λ.π. 
 
Καρστικοποίηση: Το γεωλογικό υπόβαρθρο της Κορινθίας αποτελείται κατά το 
μεγαλύτερο ποσοστό από ανθρακικά πετρώματα (ασβεστόλιθος, δολομίτης). Ο 
έντονος τεκτονισμός και η παρουσία πλήθους μικρορηγμάτων επέτρεψαν στο 
βρόχινο νερό να εισχωρήσει και να διαβρώσει τα ανθρακικά πετρώματα 
σχηματίζοντας έτσι ένα πυκνό υπόγειο δίκτυο καρστικών οχετών. Το δίκτυο αυτό 
εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της Κορινθίας και μέσω αυτού απορρέει 
σημαντικά ποσοστό των νερών της βροχής. Οι προσπάθειες αποτύπωσης του 
καρστικού δικτύου της Κορινθίας, που έχουν γίνει, είναι πολύ περιορισμένες, 
παρότι κάτι τέτοιο θα ήταν ανυπολόγιστα ωφέλιμο για την οικονομία της περιοχής. 
Μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί αριθμός επιφανειακών και υποθαλάσσιων 
απολήξεων (πηγές) και αρκετές είσοδοι (καταβόθρες). 
 
Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας  Περιοχής Μελέτης 
 
Σύμφωνα με το χάρτη ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας της Ελλάδας [Νέος 
Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΝΕΑΚ)] η περιοχή ενδιαφέροντος 
κατατάσσεται στις ζώνες Ι & IΙ, δηλαδή στη ζώνη με τη χαμηλή και τη ζώνη με τη 
μεσαία σεισμική επικινδυνότητα του Ελλαδικού χώρου. 
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ΣΧΗΜΑ 4.21:  Χάρτης ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδος 

 
 
 
Τα ιστορικά σεισμολογικά δεδομένα δείχνουν ότι δύο πολύ ισχυροί σεισμοί έχουν 
συμβεί κοντά στην προβλεπόμενη χάραξη του αγωγού, όπως παρουσιάζεται στο 
σχήμα που ακολουθεί, ενώ μέτριοι σεισμοί και μικροσεισμική δραστηριότητα 
παρουσιάζονται σε κανονική συχνότητα : 
 
ΣΧΗΜΑ 4.22:  Χάρτης επικέντρων Ισχυρών Σεισμών 0050-1899 (Μ>6)  
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Για τον αντισεισμικό σχεδιασμό του έργου έχουν εκτελεσθεί οι παρακάτω μελέτες: 
 
 Μελέτη Σεισμικής Επικινδυνότητας της Προτεινόμενης Χάραξης του Αγωγού 

Φυσικού Αερίου απο το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών (Γ. Σταυρακάκης), με σκοπό τον προσδιορισμό των σεισμικών 
εδαφικών παραμέτρων στο μητρικό πέτρωμα και στους χαλαρούς 
σχηματισμούς της επιφάνειας. 

 Μελέτη καθορισμού των ενεργών σεισμικών ρηγμάτων σε κλίμακα 1:50.000 σε 
σχέση με την Προτεινόμενη Χάραξη του Αγωγού Φυσικού Αερίου. 

 
Από τη Μελέτη Σεισμικής Επικινδυνότητας προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: 
 
1) Η μέγιστη σεισμική επιτάχυνση στο στερεό υπόβαθρο με πιθανότητα 70% να 

μη ξεπεραστεί σε 25 έτη, (περίοδος επαναφοράς 70 έτη) κυμαίνεται από 100 - 
180 cm/s2.  

2) Η μέγιστη σεισμική επιτάχυνση στο στερεό υπόβαθρο με πιθανότητα 90% να 
μην ξεπεραστεί σε 100 έτη, (περίοδος επανάληψης 949 έτη) κυμαίνεται από 
220 - 340 cm/s2. 

3) Η μέγιστη ταχύτητα στο στερεό υπόβαθρο με πιθανότητα 70% να μη 
ξεπεραστεί σε 25 χρόνια, (περίοδος επανάληψης 70 έτη) κυμαίνεται από 8,2 
cm/s - 11,6 cm/s. 

4) Η μέγιστη σεισμική ταχύτητα στο στερεό υπόβαθρο με πιθανότητα 90% να μη 
ξεπεραστεί σε 100 έτη (περίοδος επανάληψης 949 έτη) κυμαίνεται από 19 
cm/s - 27 cm/s.  

 
Στο Σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των επικέντρων 
των σεισμών χρονικής περιόδου 1964-2008 
 
 
ΣΧΗΜΑ 4.23:  Χάρτης γεωγραφικής κατανομής των επικέντρων των σεισμών 
χρονικής περιόδου 1964-2008. 
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Σεισμική Επικινδυνότητα Εδαφών 
 
Σύμφωνα με τον Πίνακα 2.5 της παραγράφου 2.3.6 του Ελληνικού Αντισεισμικού 
Κανονισμού, τα εδάφη της περιοχής απ' όπου διέρχεται η Προτεινόμενη Χάραξη 
κατατάσσονται ως εξής: 
 Ασβεστόλιθοι, μάρμαρα, συνεκτικοί σχιστόλιθοι, χαλαζίτες, μάργες, 

ψαμμίτες, συνεκτικά κροκαλοπαγή, μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, μαργαϊκοί 
ψαμμίτες, κατατάσσονται στην Κατηγορία Α. 

 Οι μη υγιείς και μη συνεκτικοί βραχώδεις σχηματισμοί κατατάσσονται στην 
Κατηγορία Β. 

   Οι συνεκτικοί Πλειστοκαινικοί σχηματισμοί κατατάσσονται στην Κατηγορία 
Β. 

 Τα χαλαρά Πλειστοκαινικά αμμοχάλικα και οι αδρομερείς αλουβιακές 
αποθέσεις κατατάσσονται στην Κατηγορία Β ή Γ. 

 Οι Ολοκαινικοί σχηματισμοί κατατάσσονται στις Κατηγορίες Β και Γ. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την ερμηνεία του σεισμοτεκτονικού 
χάρτη της Ελλάδας και τους γεωλογικούς χάρτες της εξεταζόμενης περιοχής 
παρατίθενται στον Πίνακα 4.6 οι σεισμογεωλογικές παράμετροι των σχηματισμών 
που εμφανίζονται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. 
 
Στον Πίνακα 4.7 αναφέρονται οι καταγραφές σεισμών που έχουν γίνει στην 
ευρύτερη περιοχή της Χάραξης. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6 Σεισμογεωλογικές παράμετροι των σχηματισμών που εμφανίζονται 
στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 
 

 Περιγραφή Γεωλογικών 
Μονάδων 
 

Ταχύτητα 
Επιμήκων 
Σεισμικών 
Κυμάτων Up=m/s 

Μέση Πυκνότητα 
Γεωλογικών 
Σχηματισμών 
p=g/cm3 

1 Πρόσφατοι έως σύγχρονοι 
σχηματισμοί. Ποτάμιες αποθέσεις, 
κώνοι κορημάτων, πλευρικά 
κορήματα, ριπίδια 

300 – 1.400 1,8 – 2,0 

2 Παλιές προσχώσεις, πλευρικά 
κορήματα πλειστοκαινικής ηλικίας 

1.300 – 2.000 2,0 – 2,5 

3 Αργιλούχες μάργες, άργιλοι, άμμοι, 
ψαμμίτες, νεογενή πλειστοκαινικά 
κροκαλοπαγή. 

1.800 – 3.500 2,2 – 2,7 

4 Ασβεστόλιθοι, μάρμαρα 4.300 – 6.000 2,5 – 2,9 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7 Καταγραφές σεισμών που έχουν σημειωθεί στην ευρύτερη περιοχή 
της Χάραξης 
 

Year Mon Day   Origin        Time   Lat.    Lon. Depth (km) Mag. 

1964 APR 21 08 14 40.0 38. 50 22. 25 0 5.0

1964 APR 24 03 49 58.0 38. 00 21. 80 0 5.5

1964 JUL 17 02 34 28.0 38. 00 23. 50 150 6.3

1964 OCT 16 11 22 4.0 38. 50 22. 25 0 5.2

1965 JAN 15 14 56 36.0 36. 75 21. 75 0 5.0

1965 MAR 31 12 01 6.0 38. 50 21. 75 0 5.6

1966 JAN 2 23 12 16.9 37. 80 23. 10 0 5.5

1966 JAN 15 18 07 41.6 36. 60 23. 10 0 5.2

1966 MAY 14 23 00 29.5 36. 50 21. 90 0 5.0

1966 MAY 24 09 39 22.0 37. 25 21. 75 0 5.0

1966 SEP 1 14 22 57.0 37. 50 22. 30 0 6.5

1967 JAN 4 05 58 51.2 38. 40 21. 80 0 5.8

1968 JUL 4 21 47 51.0 37. 70 23. 20 0 5.5

1970 APR 8 13 50 28.0 38. 30 22. 60 0 5.9

1970 APR 20 15 39 29.0 38. 30 22. 60 0 5.3

1970 APR 23 04 29 46.0 37. 50 22. 80 100 5.0

1970 OCT 1 22 38 33.0 38. 10 22. 70 0 5.0

1972 JUN 15 00 33 21.0 38. 20 22. 10 0 5.1

1972 SEP 13 04 13 23.0 37. 80 22. 40 40 5.9

1974 NOV 14 13 22 32.0 38. 40 23. 10 0 5.2

1974 NOV 14 14 26 49.0 38. 40 23. 10 0 5.2

1974 NOV 14 15 29 44.0 38. 50 23. 00 0 5.3

1974 DEC 2 23 02 15.0 38. 40 22. 20 0 5.1

1975 JAN 8 19 32 33.0 38. 20 22. 80 0 5.2

1975 APR 4 05 16 18.0 38. 10 22. 10 0 5.6

1975 MAY 19 03 26 21.0 38. 30 22. 40 0 5.2

1975 JUN 30 13 26 55.0 38. 40 21. 70 0 5.9

1975 JUL 25 19 17 9.0 38. 40 21. 70 0 5.1

1975 OCT 12 08 23 10.0 37. 90 23. 10 0 5.1

1975 DEC 21 16 07 52.0 38. 40 21. 70 0 5.6

1975 DEC 31 09 45 44.0 38. 50 21. 70 0 5.6

1977 JAN 16 09 16 45.3 37. 85 22. 80 0 5.0

1977 DEC 29 16 52 55.0 38. 50 22. 30 0 5.2

1978 MAR 16 05 51 52.0 36. 60 21. 50 0 5.1

1979 DEC 1 13 34 28.0 37. 20 21. 70 0 5.4

1981 FEB 24 20 53 36.0 38. 14 23. 00 0 6.8

1981 FEB 25 01 57 53.0 38. 10 23. 00 0 5.7

1981 FEB 25 02 35 50.0 38. 20 23. 00 0 6.4

1981 FEB 25 05 08 13.0 38. 20 23. 10 0 5.6

1981 FEB 25 05 09 58.0 38. 20 23. 10 0 5.4

1981 FEB 28 17 06 21.0 38. 20 23. 20 0 5.0

1981 MAR 4 21 58 4.0 38. 30 23. 20 0 6.3

1981 MAR 4 23 04 45.0 38. 20 23. 10 0 5.0

1981 MAR 5 01 10 13.0 38. 20 23. 10 0 5.2

1981 MAR 5 06 59 6.0 38. 30 23. 20 0 6.1

1981 MAR 7 11 34 42.0 38. 20 23. 30 0 5.6

1981 MAR 7 11 51 35.0 38. 20 23. 30 0 5.0

1981 MAR 12 01 49 37.0 38. 30 23. 30 0 5.1

1981 MAR 18 16 55 28.0 38. 30 23. 20 0 5.2

1982 NOV 20 07 36 42.9 36. 75 21. 64 7 5.0

1984 FEB 11 08 02 51.2 38. 32 21. 93 24 5.6

1984 OCT 9 04 30 42.9 37. 10 21. 78 5 5.2

1984 OCT 25 09 49 18.7 37. 16 21. 87 5 5.0
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1985 MAY 23 16 02 21.2 36. 52 22. 22 5 5.2

1986 JUL 5 21 24 26.8 37. 23 21. 61 9 5.0

1986 SEP 13 17 24 33.8 37. 10 22. 19 1 6.0

1986 SEP 15 11 41 30.5 37. 08 22. 07 1 5.3

1987 MAY 29 18 40 33.2 37. 53 21. 60 29 5.5

1987 DEC 10 22 51 14.0 36. 65 21. 68 18 5.2
1988 JUL 16 01 54 33.2 37. 42 22. 86 95 5.0 

1988 SEP 11 21 45 24.3 38. 15 23. 22 13 5.0 

1988 NOV 8 08 17 59.0 36. 77 22. 67 83 5.0 

1988 DEC 22 09 56 49.3 38. 34 21. 75 19 5.0 

1989 JUN 7 19 45 52.9 37. 99 21. 65 1 5.3 

1990 MAY 17 08 44 5.7 38. 39 22. 22 33 5.0 

1991 OCT 25 21 24 40.2 38. 28 22. 23 8 5.0 

1992 NOV 18 21 10 43.1 38. 27 22. 33 23 5.7 

1993 FEB 4 02 22 55.9 38. 16 22. 62 5 5.1 

1993 MAR 18 15 47 1.5 38. 26 22. 20 51 5.4 

1993 JUL 14 12 31 50.2 38. 16 21. 76 13 5.6 

1993 SEP 2 14 10 9.3 37. 07 21. 51 5 5.0 

1993 NOV 4 05 18 36.3 38. 37 21. 94 5 5.1 

1995 JUN 15 00 15 51.0 38. 37 22. 15 26 6.1 

1995 JUN 15 00 30 52.9 38. 33 21. 93 5 5.7 

1995 SEP 28 06 17 31.2 38. 16 22. 00 47 5.3 

1997 NOV 5 21 10 28.3 38. 34 22. 31 3 5.4 

2000 APR 19 02 23 4.0 38. 10 22. 01 70 5.2 

2000 APR 27 19 03 45.8 38. 37 22. 10 5 5.1 

2000 JUL 25 19 33 59.0 37. 31 21. 91 5 5.3 

2001 SEP 16 02 00 48.5 37. 29 21. 83 5 5.7 

2003 APR 29 01 51 20.2 36. 83 21. 71 66 5.5 

2004 MAR 1 00 35 57.5 37. 19 22. 14 14 5.5 

2004 MAY 30 06 59 8.0 37. 09 21. 50 17 5.1 

2004 MAY 31 06 30 39.8 37. 10 21. 51 16 5.0 

2005 JAN 3 21 44 28.9 37. 64 23. 33 123 5.0 

2008 JAN 6 05 14 19.3 37. 11 22. 78 86 6.6 

2008 JAN 29 15 16 50.8 37. 58 23. 47 20 5.1 

2008 FEB 4 20 25 9.6 38. 08 21. 92 27 5.4 

2008 FEB 4 22 15 37.3 38. 09 21. 94 25 5.5 

2008 FEB 14 10 09 23.4 36. 50 21. 78 41 6.7 

2008 JUN 8 12 25 27.9 37. 98 21. 51 25 7.0 

2008 JUN 18 01 58 42.9 37. 67 22. 78 83 5.6 

2008 OCT 23 02 17 7.9 38. 15 22. 56 19 5.0 

 
 
Για τον αντισεισμικό σχεδιασμό του Έργου έχουν ήδη εκπονηθεί οι ακόλουθες 
μελέτες και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα διασφαλίσουν την 
προστασία του αγωγού έναντι των σεισμών: 

 Μελέτη συσχέτισης των ενεργών ρηγμάτων σε σχέση με την προτεινόμενη 
χάραξη του αγωγού σε κλίμακα 1:5.000. 

 Μελέτη εκπόνησης γεωλογικών μηκοτομών κατά μήκος της προτεινόμενης 
χάραξης του αγωγού σε κλίμακα 1:5.000. 

 Εκτίμηση των μέγιστων σεισμικών παραμέτρων στην επιφάνεια του 
εδάφους και αντισεισμικός έλεγχος του αγωγού. 

Η Αντισεισμική μελέτη αγωγού σε σεισμικώς προβληματικές περιοχές 
(κατολισθήσεις, ρευστοποιήσεις, διασταυρώσεις ενεργών ρηγμάτων κτλ) θα γίνει 
στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρμογής. 
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4.1.2.4 Χλωρίδα – πανίδα 

 
Γενικά 
 
Για να αναπτυχθεί και ευδοκιμήσει το κάθε είδους φυτό και η κάθε είδους δασική 
βλάστηση, έχει ανάγκη από ορισμένες κλιματολογικές, εδαφολογικές, γεωλογικές 
και ορογραφικές συνθήκες. Τη μεγαλύτερη επίδραση από όλες αυτές τις συνθήκες 
έχει το κλίμα της περιοχής, δηλαδή η υγρασία, θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, το ύψος 
των βροχοπτώσεων, η έκθεση προς τον ορίζοντα, το υψόμετρο από την θάλασσα 
και το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής, παράλληλα με καλές εδαφικές συνθήκες. 
 
Γενικά το φυσικό περιβάλλον των νομών Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας  
χαρακτηρίζεται από πλούσια ποικιλία φυσικών οικοσυστημάτων και ιδιαίτερα 
αξιόλογων οικολογικά περιοχών, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Εθνικό 
Κατάλογο των περιοχών που η χώρα μας προτείνει να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Ειδικών Ζωνών Διατήρησης NATURA 2000. Επίσης, υπάρχει μεγάλη 
ποικιλία πανίδας και χλωρίδας.  
 
Χλωρίδα – Βλάστηση 
 
Με την επίδραση και συνεπίδραση όλων των παραγόντων που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, κυρίως όμως των βιοκλιματικών παραγόντων, σύμφωνα με τον 
Μαυρομάτη διακρίνονται επτά κλιματικές διαπλάσεις (ορόφους βλάστησης) στον 
Ελλαδικό χώρο, που διακρίνονται σαφώς από οικολογική, φυσιογνωμική, 
χλωριδική και ιστορική άποψη.  
 
Στην εικόνα που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα, φαίνεται η κατάταξη των 
διαπλάσεων αυτών, βάσει της διάκρισης του Μαυρομάτη (Μαυρομάτης 1978).   
 
Συνεπώς, σύμφωνα με την ανωτέρω κατάταξη ο αγωγός φυσικού αερίου θα 
διέλθει από τους εξής τύπους βλάστησης : 
 

a) θερμομεσογειακές διαπλάσεις (Oleo – Ceratonion) Ανατολικής Μεσογείου 

b) Μεσομεσογειακή διάπλαση (Quercion ilicis) τύπος Βαλκανικός και Ανατ. 

Μεσογείου 

c) Υπομεσογειακή διάπλαση (Ostryo – Carpinion) 

d) Ορομεσογειακή διάπλαση Κεφαλληνιακής Ελάτης και Μαύρης Πεύκης  
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ΣΧΗΜΑ 4.24: Χάρτης Βλάστησης 

 
 
Τύποι βλάστησης και στοιχεία χλωρίδας  
 
Α. Δασικές διαπλάσεις 
 
Οι δασικές εκτάσεις των ημιορεινών και ορεινών περιοχών της περιοχής μελέτης 
των εξεταζόμενων χαράξεων αποτελούνται από δάση αείφυλλων πλατύφυλλων, 
ελάτης και μαύρης πεύκης και έχουν σαν αντιπροσωπευτικό είδος την χαλέπιο 
πεύκη (Pinus haiepensis) και τις βελανιδιές (Quercus macrolepis).  
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ΣΧΗΜΑ 4.25:  Χάρτης Δασών 

 
 
ΣΧΗΜΑ 4.26:  Χάρτης ποσοστού δασών ανά νομό 
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Το ποσοστό δάσους ανά νομό ενδιαφέροντος είναι :  
 Στο Νομό Κορινθίας  

Σημαντική οικολογική παράμετρο αποτελούν για το νομό τα δασικά φυσικά 
οικοσυστήματά του, που καλύπτουν το 54% της συνολικής έκτασής του. Πρόκειται 
για αμιγή δάση κεφαλληνιακής ελάτης, που αναπτύσσονται στους ορεινούς όγκους 
του Ολίγυρτου, του Χελμού, της Λέχωβας, στους βόρειους πρόποδες της Ζήρειας 
και την κορυφή των Γερανείων.  
 
Αμιγή δάση χαλεπίου πεύκης καλύπτουν το 32% των ορεινών όγκων και 
αναπτύσσονται στους ορεινούς όγκους των Γερανείων, της χερσονήσου της 
Σολυγείας, τις περιοχές του Χιλιομοδίου, Αθικίων και στην ημιορεινή παράλληλη 
ζώνη της κεντρικής και δυτικής Κορινθίας. Αμιγή δάση μαύρης πεύκης καλύπτουν 
το 2% των ορεινών όγκων και αναπτύσσονται στους βόρειους πρόποδες της 
Ζήρειας, το Μαύρο όρος και τον Χελμό. 
 
Μικτά δάση αείφυλλων πλατύφυλλων καλύπτουν το 44% των ορεινών όγκων και 
αναπτύσσονται κυρίως στις ημιορεινές περιοχές της ανατολικής Κορινθίας. 
Υπάρχουν και δύο αμιγή δάση δρυός (βελανιδιάς) στο Νομό, του Σπαρτιά και του 
Μουγγοστού, που έχει κηρυχθεί και Αισθητικό Δάσος. Αισθητικό έχει 
χαρακτηριστεί επίσης και ο Πευκιάς του Ξυλοκάστρου.  
 

 Στο Νομό Αργολίδας το ποσοστό κάλυψης κυμαίνεται στο 40 – 50 % 
 
 Στο Νομό Αρκαδίας   το ποσοστό κάλυψης κυμαίνεται στο 50 – 60 %. 

 
Οι δασικές εκτάσεις από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός Φ.Α. παρουσιάζονται 
στους χάρτες χρήσεων γης κατα CORINE 2000 80102/PL/04/030 & 
80102/PL/04/031, καθώς και στους χάρτες χρήσεων γης με εναλλακτικές 
χαράξεις 80102/PL/04/033 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 
 
Γενικά για τα δάση  
Το Σύνταγμα της χώρας μας περιέχει προστατευτικές διατάξεις τόσο για τα δάση 
ως στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και της ιδιοκτησίας. Οι δύο αυτές 
συνταγματικές πρόνοιες, εναρμονίζονται με τη ρήτρα ότι τα εκ της ιδιοκτησίας 
δικαιώματα δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος. 
 
Γίνεται έτσι φανερό ότι η προστασία των δασών που επιβάλλεται με το άρθρο 24 
του Συντάγματος, αφορά όλα τα δάση και τις εν γένει δασικές εκτάσεις 
ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας, ότι η προστασία αυτή μπορεί κάλλιστα να διασφαλιστεί 
με τις ισχύουσες διατάξεις του δασικού κώδικα και συνεπώς το λεγόμενο 
ιδιοκτησιακό θέμα, δεν έχει να κάνει άμεσα με την προστασία των δασών, αλλά με 
την προστασία της δασικής ιδιοκτησίας του δημοσίου. 

 
Η προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας μας, αποτέλεσε 
φροντίδα όλων των νομοθετημάτων που κατά καιρούς θεσπίστηκαν. Έτσι, στη 
διαδρομή του χρόνου, από το πρώτο νομοθέτημα για τα δάση (1836) μέχρι 
σήμερα, διαμορφώθηκε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο: 
 

 Προδιαγράφει αναλυτικά τους κινδύνους οι οποίοι τα απειλούν και με ένα 
σύνολο θετικών ή απαγορευτικών διατάξεων, προσδιορίζει τις ενέργειες 
και δράσεις που αποτρέπουν αυτούς τους κινδύνους. 

 Προδιαγράφει τις υποχρεώσεις του Κράτους για τη λήψη των κατάλληλων 
διοικητικών μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων σε προληπτικό και 
κατασταλτικό επίπεδο. 

 Προσδιορίζει τις υποχρεώσεις των κρατικών και κοινωνικών φορέων, τα 
καθήκοντα των κρατικών οργάνων και τις υποχρεώσεις και ενέργειες των 
πολιτών για την αποτροπή των κινδύνων. 
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 Προβλέπει την ενημέρωση του κοινού, την καλλιέργεια φιλοδασικού 
πνεύματος και τη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων στην κατάρτιση και 
υλοποίηση των σχεδίων δασοπροστασίας και τέλος 

 Επιφυλάσσει βαρύτατες ποινές στους παραβάτες των προστατευτικών, 
απαγορευτικών διατάξεων. 

 
Οι διατάξεις αυτές συνθέτουν ένα, κατά το μάλλον και ήττον ολοκληρωμένο 
θεσμικό πλαίσιο και για τους γνώστες τις δασικής νομοθεσίας το ζήτημα που 
πράγματι υπάρχει δεν είναι τόσο η αναζήτηση νέου θεσμικού πλαισίου, όσο η 
πιστή εφαρμογή του υφιστάμενου. 
 
Οι Νομοθετικές προβλέψεις για εκτέλεση έργων αγωγών Φ.Α. εντός Δασικών 
Εκτάσεων έχουν ως εξής : 
 
Αρχικά στην παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.998/79 προβλεπόταν για τα Δημόσια 
Έργα : 

2. Διά την έκτέλεσιν έργων υποδομής και έγκατάστασιν δικτύων 
ηλεκτρισμού εντός δασών η δασικών εκτάσεων απαιτείται έγκρισις 
του Υπουργού Γεωργίας, παρεχομένη μετά γνώμην του Συμβουλίου 
Δασικής Πολιτικής. Διά της αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας 
δύναται νά τεθούν όροι ως προς τόν τρόπον καί τους χώρους 
εκτελέσεως των έργων καί εγκαταστάσεως των δικτύων η ορισμένων 
γραμμών η αγωγών εντός του εδάφους η νά επιβληθεί υποχρέωσις 
όπως ταύτα συνδυασθούν προς τό υφιστάμενον ή υπό έκτέλεσιν 
δίκτυον δασικών οδών η προς άλλα τεχνικά έργα. 

 
Με το Αρθρο 13 του Ν. 1822/88 όμως προβλέπονται τα ακόλουθα : 

1.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
1. Στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, περι των οποίων το άρθρο 
117 παρ. 3 του Συντάγματος, ουδεμία επιτρέπεται επέμβαση 
προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος ή από άλλη διάταξη, με 
εξαίρεση τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 59 του 
ν.998/1979, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 
1734/1987, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 58 του παρόντος και 
τα όλως απαραίτητα για την τεχνητή αναδάσωση και την προστασία 
της βλαστήσεως». 
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«Η παραπάνω γενική απαγόρευση δεν ισχύει εφ' όσον πρόκειται 
για εκτέλεση στρατιωτικών έργων που αφορούν άμεσα την εθνική 
άμυνα της Χώρας, για διανοίξεις δημόσιων οδών, καθώς και για 
κατασκευή και εγκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου, η χάραξη 
των οποίων προβλέπει διέλευση τους από δημόσιο δάσος ή δασική 
έκταση». 
3.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 58 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
«2. Για την εκτέλεση έργων υποδομής και εγκατάσταση των δικτύων 
ηλεκτρισμού και των δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού 
αερίου εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων απαιτείται έγκριση 
του Υπουργού Γεωργίας. 
Με την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μπορεί να τεθούν όροι ως 
προς τον τρόπο και τους χώρους εκτέλεσης των έργων και 
εγκατάστασης των δικτύων ή ορισμένων γραμμών ή αγωγών των 
δικτύων αυτών εντός του εδάφους ή να επιβληθεί υποχρέωση να 
συνδυαστούν αυτά με το υφιστάμενο ή υπό εκτέλεση δίκτυο δασικών 
οδών ή με άλλα τεχνικά έργα». 
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Σύμφωνα με το Άρθρο 117 παρ.3. του Συντάγματος «Δημόσια ή ιδιωτικά δάση 
και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που 
με άλλο τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται δεν αποβάλλουν για το λόγο 
αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά 
αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό». 
 
Έτσι, σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Ν. 1822/88 για τους αγωγούς Φυσικού 
Αερίου η παραπάνω γενική απαγόρευση Δεν ισχύει και είναι δυνατή η 
διέλευσή τους ΚΑΙ μέσα από αναδασωτέες περιοχές.  
 
Και πάλι με το Άρθρο 2 του Ν. 2941/2001 προβλέπεται η ακόλουθη αλλαγή : 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Ν. 
998/1979 (ΦΕΚ 289 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 
του άρθρου δέκατου τρίτου του Ν. 1822/1988 (ΦΕΚ 272 Α'), 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«Η παραπάνω γενική απαγόρευση δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για 
εκτέλεση στρατιωτικών έργων που αφορούν άμεσα την εθνική άμυνα 
της χώρας, για διανοίξεις δημόσιων οδών, για την κατασκευή και 
εγκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, 
για την κατασκευή και εγκατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.). καθώς και δικτύων σύνδεσής 
τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο του άρθρου 2 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 
286 Α'), η χάραξη των οποίων προβλέπει διέλευση τους από δάσος ή 
δασική έκταση.» 
2.  Ο τίτλος του άρθρου 58 του Ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Δημόσια Έργα και Έργα Υποδομής». 
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του Ν. 
998/1979, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3του άρθρου 
δέκατου τρίτου του Ν. 1822/1988, αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Για την εκτέλεση έργων υποδομής και εγκατάσταση των δικτύων 
ηλεκτρισμού στα οποία περιλαμβάνονται και τα δίκτυα σύνδεσης έργων 
ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με το Σύστημα 
ή το Δίκτυο του άρθρου 2 του Ν. 2773/1999 και των συνοδών έργων, 
καθώς και των δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου και 
πετρελαϊκών προϊόντων μέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις απαιτείται 
έγκριση του Υπουργού Γεωργίας.» 

 
Ακολουθεί Ο Ν. 3229/2004 (Άρθρο 30) που προβλέπει τα παρακάτω : 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του Ν. 998/1979 
(ΦΕΚ289 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του 
άρθρου 13 του Ν. 1822/1988 (ΦΕΚ 272 Α') και από την παράγραφο 3 
του άρθρου 2 του Ν. 2941/2001 (ΦΕΚ201 Α'), αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Για την εκτέλεση έργων υποδομής για εγκατάσταση των δικτύων 
ηλεκτρισμού, στα οποία περιλαμβάνονται και τα δίκτυα σύνδεσης 
έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με το 
Σύστημα ή το Δίκτυο του άρθρου 2 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α') και 
των συνοδών έργων, καθώς και των δικτύων μεταφοράς και 
διανομής φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων μέσα σε 
δάση ή δασικές εκτάσεις, απαιτείται έγκριση του Γενικού 
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.» 

 
Ο Ν. 3377/2005 (Άρθρο 19, παρ.2) τροποποιεί και πάλι ως εξής : 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν. 
998/1979 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Πα την εκτέλεση έργων υποδομής, την εγκατάσταση δικτύων 
μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την κατασκευή 
υποσταθμών και εν γένει κάθε τεχνικού έργου, που αφορά την 
υποδομή και εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, στα οποία 
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περιλαμβάνονται και τα έργα σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α') και των 
συνοδών έργων, καθώς και των δικτύων μεταφοράς και διανομής 
φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων μέσα σε δάση ή 
δασικές εκτάσεις απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραμματέα της 
οικείας Περιφέρειας. Στην απόφαση έγκρισης μπορεί να τίθενται όροι 
ως προς τον τρόπο και τις θέσεις εκτέλεσης των έργων και 
εγκατάστασης των δικτύων ή ορισμένων γραμμών ή αγωγών των 
δικτύων αυτών εντός του εδάφους, καθώς και να επιβάλλεται 
υποχρέωση συνδυασμού αυτών με υφιστάμενο ή υπό κατασκευή 
δίκτυο δασικών οδών ή με άλλα τεχνικά έργα. Εγκρίσεις επέμβασης σε 
δασικές εκτάσεις ή δάση κατά το άρθρο 58 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 
Α'), όπως ισχύει, ή παραχωρήσεις δημοσίων δασικών εκτάσεων κατά 
το άρθρο 13 του ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α'), όπως ισχύει, που έχουν 
εκδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο υπέρ ηλεκτροπαραγωγών από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παραμένουν έγκυρες και ισχυρές και 
μετά την τυχόν δικαστική ή διοικητική αναγνώριση τρίτου προσώπου 
ως ιδιοκτήτη των εκτάσεων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, ο 
αναγνωριζόμενος ιδιοκτήτης υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση του 
Δημοσίου, ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτού για το 
αντάλλαγμα χρήσης ή το τίμημα παραχώρησης.» 

 
Η τελευταία τροποποίηση γίνεται με το Ν. 3734/2009 που στο Άρθρο 29, παρ. 8 
προβλέπει : 

8. α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν. 998/1979 
(ΦΕΚ 289 Α'), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η έγκριση επέμβασης για την 
εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου 
σε δάση ή δασικές εκτάσεις χορηγείται με απόφαση του οικείου 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, μετά από τη χορήγηση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΑ) κατά τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις. 
β. Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν. 
998/1979 διαγράφονται οι λέξεις «φυσικού αερίου και». 

 
Υπό το θεσμικό αυτό πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και συγκεκριμένα της παρ 2 του Ν998/79 

(Δημόσια έργα και έργα υποδομής) «Για την εκτέλεση έργων υποδομής, την 
εγκατάσταση ….. δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου και ....» 
όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3377/05, 
ΦΕΚ-202 α'. Είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 30 του ν. 3229/04, φεκ-38 α' και 
με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.2941/01,ΦΒΚ-201 α'. 

 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 Ν.998/79 και συγκεκριμένα της παρ 3 

«Επιτρέπεται επεμβάσεις εις τα δάση και τας δασικάς» «Δεν επιτρέπεται η εν 
όλω ή εν μέρει μεταβολή του προορισμού δημοσίου δάσους ή δασικής 
εκτάσεως, ή η εντός αυτών εκτέλεσις έργων........“Ή παραπάνω γενική 
απαγόρευση δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για εκτέλεση.......για την κατασκευή 
και εγκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου ....”Όπως αυτό είχε αντικατασταθεί 
με το 13 άρθρο παρ. 2 του Ν. 1822/1988 (Α 272),. και αντικαταστάθηκε και 
πάλι ως άνω με την παρ.1 άρθρ.2 Ν. 2941/2001,(ΦΕΚ Α 201/12.9.2001). 

 
Δεν υπάρχουν καταρχήν δεσμεύσεις από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας 
για την εγκατάσταση του Αγωγού Υψηλής Πίεσης Φυσικού Αερίου στην περιοχή 
ευθύνης των Δασαρχείων Τρίπολης, Ναυπλίου και Κορίνθου όσο αφορά τις 
Δημόσιες Δασικές Εκτάσεις και τα Δάση.  
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Αυτό συνάγεται και απο τις γνωματεύσεις των τοπικών Δασικών Αρχών (βλ. 
Παράρτημα Α). 
 
Θα πρέπει όμως να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα προστασίας και αποκατάστασης, 
απο την κατασκευή του αγωγού, στις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί 
αναδασωτέες όπως π.χ. στα τμήματα 58+000 έως 58+860 και 59+975 έως 
60+100 (Ν. Αργολίδας). Δεδομένου επίσης ότι τα Δάση και οι δασικές εκτάσεις των 
Δήμων Βαλτετσίου και Μεγαλόπολης υπέστησαν μεγάλες καταστροφές από την 
πυρκαγιά του έτους 2007 θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε η επέμβαση 
σε αυτές να είναι η μικρότερη δυνατή. Επίσης, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της 
Δ/σης Δασών Αργολίδας όπου είναι εφικτό απο τεχνική άποψη θα πρέπει τα έργα 
κατασκευής του αγωγού να συνδεθούν με μικρές διανοίξεις δασοδρόμων με το 
γενικότερο δίκτυο αντιπυρικής προστασίας της περιοχής. 
 
Σύμφωνα με την μελέτη του WWF Ελλάς (Σεπτέμβριος 2007) «Οικολογικός 
απολογισμός των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου 2007 στην 
Πελοπόννησο» τα στοιχεία για την έκταση της καταστροφής και τον χαρακτήρα 
των εκτάσεων που καταστράφηκαν παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.8: Η γενική καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στην 
Πελοπόννησο 

Κατηγορία έκτασης Έκταση 
(στρέμματα) 

Ποσοστό επί 
του συνόλου

Δάση και φυσικές εκτάσεις 975.180 55,0% 
Τεχνητές επιφάνειες (οικισμοί, δρόμοι, 
γήπεδα, κλπ) 

16432 0.9% 

Γεωργικές καλλιέργειες 781.043 41,1% 
Σύνολο 1.772.654 100,0% 
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ΣΧΗΜΑ 4.27: Δορυφορική εικόνα της Πελοποννήσου, όπου με γκρι εμφανίζονται 
οι καμένες περιοχές και με κόκκινο τα δάση.  
 

 
Πηγή: WWF 
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ΣΧΗΜΑ 4.28: Τα όρια των καμένων περιοχών (με κόκκινο) – προβολή σε χάρτη 
χρήσεων γης.  
 

 
Πηγή: WWF 
 
Εκτός από τις καταστροφές που προκλήθηκαν σε περιοχές ιδιαίτερης φυσικής 
αξίας, επίσης σημαντικό ήταν το πλήγμα στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον με την 
καταστροφή εκτεταμένων ενιαίων περιοχών φυσικής κάλυψης. Συνολικά εκτιμάται 
ότι κάηκαν 975.180 στρ φυσικής φυτοκάλυψης, εκ των οποίων τα 768.544 στρ 
(78,8%) δεν εντάσσονται στο σύστημα προστατευόμενων περιοχών Natura. Οι 
εκτάσεις αυτές καλύπτονταν κυρίως από δάση χαλεπίου πεύκης, χαμηλή 
βλάστηση (φρύγανα, μακία) και λιβάδια. 
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Απο το WWF εκτιμάται ότι η αναγέννηση των περιοχών που κάηκαν δεν προκαλεί 
ιδιαίτερη ανησυχία, στον βαθμό βεβαίως που αυτές θα προστατευτούν επαρκώς 
από οικολογικά ασύμβατες αλλαγές χρήσεων γης, καθώς αυτού του τύπου η 
μεσογειακή βλάστηση έχει αναπτύξει μηχανισμούς προσαρμογής και ταχείας 
αποκατάστασης της ισορροπίας του οικοσυστήματος. Για τις περισσότερες 
περιοχές εκτιμάται ότι δεν θα απαιτηθούν μαζικές αναδασώσεις, με την εξαίρεση 
περιοχών που είχαν καεί ξανά στο πρόσφατο παρελθόν, καθώς και των εκτάσεων 
με ελάτη ή μαύρη πεύκη, ειδών που παρουσιάζουν δυσκολία στη φυσική 
αναγέννηση. Η μεγάλη έκταση των περιοχών που κάηκαν είναι ένας επιπλέον 
παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη, ιδιαίτερα όσον αφορά τις άκαυτες 
νησίδες βλάστησης, αλλά και τις περιοχές με φυσική βλάστηση περιμετρικά των 
καμένων εκτάσεων. Οι ζώνες αυτές θα αποτελέσουν την πηγή επανεποικισμού 
των πυρόπληκτων περιοχών με είδη πανίδας και χλωρίδας, οπότε θα πρέπει να 
ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα για την προστασία και διαχείρισή τους.  
 
Περιαστικά δάση 
Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται τα περιαστικά δάση δηλαδή, τα δασικά 
συγκροτήματα τα οποία έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές από 
πυρκαγιές και άλλους παράγοντες και είναι τα μόνα στα οποία μπορούν εύκολα να 
καταφύγουν οι πολίτες μιας πόλης για ποικίλες δραστηριότητες, στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου γύρω από οικισμούς με πληθυσμό 5.000 κατοίκων και άνω. 
 

            ΠΙΝΑΚΑΣ 4.9: Περιαστικά δάση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Νομός 
Ονομασία 
Δάσους 

Έκταση 
Ιδιοκτησιακή 
κατάσταση 

Δασοπονική 
κατάσταση 

Λειτουργία 

Αρκαδίας -
Τρίπολη 

Δάσος Τριπόλεως 4.000 Δημόσιο 
Τεχνητό (τραχεία 
πεύκη μίξη & 

κυπαρισσιού λίγη 
 

Μεσσηνίας - 
Δήμος 
Καλαμάτας 

Δάσος Ι.Μ. 
Βελανιδιάς 

288 Δημόσιο 

Κουκουναριά.χαλέπιος 
πεύκη, πουρνάρι 

σχίνο 
κλπ. 

 

Δήμος 
Μεσσήνης 

Δάσος παραλίας 
Μεσσήνης θέσης 

'Μπούκα 
61.2 Δημόσιο 

Τεχνητό (ευκάλυπτοι. 
θαλάσσια πεύκη 

κουκουναριά, ακακία) 
 

Μεσσηνίας- 
Δήμος 
Φιλιατρών 

Δάσος Προφήτη 
Ηλίας 

3000 Δημόσιο  
Αναψυχής 

Προστατευτικό 

Μεσσηνίας- 
Δήμος 
Γαργαλιάνων 

Δάσος "Άγιος 
Γεώργιος-Χονδρό 

Βουνό" 
2.500 Δημόσιο   

 Πηγή: ΥΑΑ&Τ 
 
Β. Φρυγανική βλάστηση 
Τα φρύγανα στην περιοχή μελέτης είναι κυρίως προϊόν υποβάθμισης. 
Εντοπίζονται στις ανοιχτές εκτάσεις και στα όρια καλλιεργειών και πρανών 
δρόμων, όπως και σε ανοιχτές ξηρές εκτάσεις. Απαντώνται πολλά  είδη  
φρύγανων που εξαρτώνται από τα εδαφολιθολογικά χαρακτηριστικά και είναι τα 
εξής: 

             
 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.10: Φρυγανική βλάστηση περιοχής μελέτης 

Λιθολογικά χαρακτηριστικά Είδος φρύγανων 

φλύσχης και νεογενείς σχηματισμοί σε χερσαία 
εδάφη 

Αστοιβιά (Sarcopoterium spinosum) 

Ασβεστολιθικά εδάφη με μεγάλο ποσοστό Χαλικών 
και βροχών 

θυμάρι (Thymus capitutus) 

Δυσπρόσιτοι βιότοποι παλαιών καλλιεργειών 
Αλογοθύμαρο (Anthyfis hezmaniae) ή Αφάνα (Genista 

acanthoclaba) ή θυμάρι (Thymus capitutus) 

Βραχώδεις ασβεστολιθικές ή δολομιτικές ξηρές 
μεγάλες αναλογίες με κλίσεις 

Ασφάκα (Phlomis fruticosa) ή Φασκομηλιά (Salyia triloba) 
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Γ. Καλλιέργειες  
 
Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν κυρίως ελαιώνες, εκτάσεις με εσπεριδοειδή και 
εκτάσεις αμπελιών. Αυτού του είδους οι καλλιέργειες έχουν σημαντική οικολογική 
αξία, εξ’ αιτίας της δενδρώδους μορφής του αλλά και λόγω της ποώδους 
βλάστησης που δημιουργείται.  

  
 Καλλιέργεια Εσπεριδοειδών  

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 
Ο Πίνακας που ακολουθεί καταγράφει την κατανομή των καλλιεργούμενων 
εκτάσεων εσπεριδοειδών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου όπως επίσης και την 
εκατοστιαία συμμετοχή αυτών σε σχέση με τις δενδρώδεις καλλιέργειες. Γίνεται 
φανερή η υπεροχή του νομού Αργολίδας σε σχέση κυρίως με αυτούς της Αρκαδίας 
και Μεσσηνίας ενώ οι νομοί Λακωνίας και Κορινθίας καταγράφουν εξίσου 
σημαντικές εκτάσεις. 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.11: Εκτάσεις Εσπεριδοειδών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
(στρέμματα) 

Νομός 
Δενδρώδεις 
Καλλιέργειες

Εσπεριδοειδή

% συμμετοχής 
Εσπεριδοειδών στο 

σύνολο της 
Περιφέρειας 

% συμμετοχής 
Εσπεριδοειδών στις 

Δενδρώδεις 
Καλλιέργειες 

Αργολίδος 367.236 115.122 48.17 23 68 

Αρκαδίας 228.858 2645 1,23 1.26 

Κορινθίας 260.715 40.864 17,10 14.06 

Λακωνίας 727.202 73.363 30.73 10.06 

Μεσσηνίας 657.662 6.684 2,80 1.02 

Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

2.302.103 238.977 100 10,38 

Ελλάδα 9.030.853 471.683  5.23 

Πηγή: ΕΣΥΕ - Έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, Απογραφή 
Γεωργίας -Κτηνοτροφίας Έτους 1999/2000. 
 
Σε επίπεδο Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου η έκταση των εσπεριδοειδών 
ανά είδος καλλιέργειας καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα στον οποίο φαίνεται 
ότι ο νομός Αργολίδας υπερτερεί στα πορτοκαλοειδή και μανταρινοειδή ενώ ο 
νομός Κορινθίας στα λεμονοειδή. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.12: Κατανομή της έκτασης των εσπεριδοειδών (σε στρέμματα) στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου ανά είδος καλλιέργειας 

Νομός Πορτοκάλια Λεμόνια Μανταρίνια Σύνολο 

Ν. Αργολίδος 102.200 1.600 19.650 123.450 

Ν. Λακωνίας 68.450 100 2.070 70620 

Ν. Κορινθίας 18.500 37.000 3.200 58.700 

Ν. Μεσσηνίας 6.500 1.600 1.100 9.200 

Ν. Αρκαδίας Πολύ μικρό Πολύ μικρό Πολύ μικρό  

Σύνολο 195.650 40.300 26.020 261.970 
Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 2004 (Σχέδιο Ειδικού Προγράμματος 
Ανασύστασης / Αναδιάρθρωσης των Εσπεριδοειδών) 
 
Συγκομιδή και εμπορία των εσπεριδοειδών 
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Οι περίοδοι συγκομιδής και εμπορίας (εξαγωγές) είναι ένας σημαντικός 
παράγοντας που καθορίζει την εξαγωγική δυναμικότητα της χώρας μας. 
 
Η δυνατότητα προσφοράς και διάθεσης των εσπεριδοειδών λόγω συντήρησης 
τους σε ψυκτικές εγκαταστάσεις (για σχετικά μικρή διάρκεια) αλλά και ανάλογα την 
ποικιλία διαφοροποιεί τις περιόδους συγκομιδής και εμπορίας τους.  
 
Επίσης οι περίοδοι συγκομιδής και εμπορίας μας δίνουν τη δυνατότητα εκτίμησης 
του κατάλληλου χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να εκτελεσθούν τα 
έργα εγκατάστασης του αγωγού φυσικού αερίου.   
 
Πιο συγκεκριμένα, οι ποικιλίες WASHINGTON NAVEL και ΚΟΙΝΑ (που αποτελούν 
το υψηλότερο ποσοστό της παραγωγής πορτοκαλοειδών στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου) διατίθενται στην αγορά σε σχετικά περιορισμένο χρονικό 
διάστημα (Νοέμβριο-Μάρτιο και Ιανουάριο-Φεβρουάριο αντίστοιχα). 
 
Για τα λεμονοειδή όπως μπορεί να διαπιστωθεί το μεγάλο κενό παρουσιάζεται 
στην εμπορία του προϊόντος μεταξύ Ιουλίου-Οκτωβρίου  
 
Τα παρακάτω χρονοδιαγράμματα καταγράφουν τις περιόδους συγκομιδής και 
εμπορίας των κυριότερων ποικιλιών των πορτοκαλοειδών, μανταρινοειδών και 
λεμονοειδών.  
 
ΣΧΗΜΑ 4.29: Περίοδοι συγκομιδής και εμπορίας διαφόρων ποικιλιών 
πορτοκαλοειδών 
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ΣΧΗΜΑ 4.30: Περίοδοι συγκομιδής και εμπορίας διαφόρων ποικιλιών 
μανταρινοειδών 

 
 
ΣΧΗΜΑ 4.31: Περίοδοι συγκομιδής και εμπορίας διαφόρων ποικιλιών 
λεμονοειδών 

 
 
Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει τις ελληνικές εξαγωγές σε πορτοκάλια την 
περίοδο 1999/2000-2002/2003 οι οποίες λαμβάνουν χώρα κυρίως την περίοδο 
Δεκέμβριο-Φεβρουάριο ενώ παρατηρείται μια σταδιακή μείωση τους μέχρι τον 
Μάιο ενώ τον Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο μειώνονται στο ελάχιστο. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.13: Εξαγωγές πορτοκαλιών την περίοδο 1999/00 – 2002/03  

Περίοδος Σύνολο Σεπ Οκτ Νοεμ Δεκ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιούν Ιουλ/Αυγ

  % 

1999/00 268,1 - - 4 4 22 24 13 9.3 8 3 3 

2000/01 354,8 - - 7 11 16 27 16 9.1 6 4 5 

2001/02 256 - - 9 31 19 15 8.3 7,6 3 3 4 

2002/03 337,4 - - 3 20 15 20 17 14 6 2 2 
 Πηγή: ΥΠΑΑΤ, 2004 
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Καλλιέργεια αμπελιών-σταφιδάμπελων 
 
Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 
Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αμπελιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
ανέρχονται σε 228.670 στρέμματα που αντιστοιχούν στο 23,4% των συνολικών 
εκτάσεων της χώρας. Μεταξύ των διαφόρων ειδών αμπέλου πρώτη θέση σε 
έκταση στην Περιφέρεια κατέχει η καλλιέργεια της σταφίδας (39,2%), ακολουθεί η 
κατηγορία των επιτραπέζιων σταφυλιών (26,5%) και έπονται η αμπελοκαλλιέργεια 
για Λοιπούς Οίνους (24,2%) και Οίνους Ποιότητας (10%). 
 
Σε επίπεδο νομών, στο νομό Αργολίδος το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων 
αμπελοκαλλιέργειας αφορά σε Λοιπούς Οίνους και Οίνους Ποιότητας (περίπου 
85%). 
 
Στον νομό Αρκαδίας, όλες σχεδόν οι εκτάσεις αμπελοκαλλιέργειας αφορούν σε 
Λοιπούς Οίνους (83% περίπου) και Οίνους Ποιότητας (16%). 
 
Στο νομό Κορινθίας, τα κύρια προϊόντα της αμπελοκαλλιέργειας βάσει εκτάσεων 
που καταλαμβάνουν είναι τα επιτραπέζια σταφύλια (40% των εκτάσεων του 
νομού) και η σταφίδα (36,6% των εκτάσεων του νομού), η οποία έχει έντονη 
εξαγωγική δραστηριότητα. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.14: Εκτάσεις Αμπελοκαλλιέργειας κατά είδη στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου (στρέμματα) 

Νομός Σύνολο 
Για Οίνους 
Ποιότητας 

Για Λοιπούς 
Οίνους 

Επιτραπέζια 
Σταφύλια 

Σταφίδα 
(Κορινθιακή ή 
Σουλτανίνα) 

Αργολίδος 6.967 1.488 4.399 733 348 

% συμμετοχή 100.00% 21,35% 63,13% 10,52% 4,99% 

Αρκαδίας 11.956 1.915 9.949 67 25 

% συμμετοχή 100.00% 16,02% 83,22% 0,56% 0,20% 

Κορινθίας 147.734 19.675 14.757 59.226 54.076 

% συμμετοχή 100.00% 13,32% 9,99% 40,09% 36,60% 

Λακωνίας 4.907 0 4.893 14 0 

% συμμετοχή 100.00% 0,00% 99,72% 0,28% 0,00% 

Μεσσηνίας 57.106 0 21.243 585 35.279 

% συμμετοχή 100.00% 0,00% 37,20% 1,02% 61,78% 

Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

228.670 23.078 55.240 60.625 89.727 

% συμμετοχή 100.00% 10,09% 24,16% 26,51% 39,24% 

Πηγή:   ΕΣΥΕ   -  Έρευνα   διάρθρωσης  γεωργικών   και   κτηνοτροφικών   εκμεταλλεύσεων,   
Απογραφή   Γεωργίας-Κτηνοτροφίας Έτους ΕΤΟΥΣ 1999/2000.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.15: Παραγωγή Αμπελουργικών Προϊόντων στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

Σταφίδα 
ΝΟΜΟΣ Μούστος

Επιτραπέζια 
σταφύλια Κορινθιακή Σουλτανίνα 

Αργολίδας 6908 1318 7 10 

Αρκαδίας 8392 503   

Κορινθίας 41411 61115 8561 4571 

Λακωνίας 4119 63   

Μεσσηνίας 11902 589 9297 105 

Σύνολο 
Περιφέρειας 

72732 63588 17865 4686 

Σύνολο 
Ελλάδας 

437178 200788 42319 28875 

Πηγή ΕΣΥΕ, 2005 
* Τιμές σε τόνους 
 

 
Κηπευτικά - Θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών  
 
Υφιστάμενη κατάσταση 
 
Οι θερμοκηπιοκές μονάδες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου παράγουν σημαντικό 
μέρος της εγχώριας παραγωγής σε κηπευτικά, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνουν 
σημαντική πρωιμότητα λόγω των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών. 
 
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εκμεταλλεύσεις και οι εκτάσεις με 
καλλιέργειες θερμοκηπίων κατά τάξεις μεγέθους καλλιεργειών στην Χώρα, την 
Περιφέρεια και τους Νομούς. 
 
Από τα στοιχεία του πίνακα συμπεραίνεται ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου 
καταλαμβάνει το 10.3% των συνολικών εκτάσεων με θερμοκηπιακές καλλιέργειες 
της Χώρας. Αναλυτικότερα καλύπτει το 10,75% των εκτάσεων της χώρας σε 
θερμοκηπιακές καλλιέργειες νωπών κηπευτικών, πεπονοειδών και φραουλών, το 
7,6% των συνολικών θερμοκηπιακών καλλιεργειών ανθών και διακοσμητικών 
φυτών και το 3,5% των μόνιμων καλλιεργειών της Χώρας. 
 
Αναλυτικότερα, σε επίπεδο νομού: 

 
 Ο Νομός Αργολίδας καταλαμβάνει το 15,1% των συνολικών 

θερμοκηπιακών εκτάσεων της Περιφέρειας καθώς επίσης το 13,4% των 
εκτάσεων θερμοκηπιακών καλλιεργειών νωπών κηπευτικών, 
πεπονοειδών και πατάτας και το 31,6% των εκτάσεων θερμοκηπιακών 
καλλιεργειών ανθών και διακοσμητικών φυτών της Περιφέρειας. 

 Ο Νομός Αρκαδίας καταλαμβάνει το 5,09% των συνολικών 
θερμοκηπιακών εκτάσεων της Περιφέρειας καθώς επίσης το 5,38% των 
εκτάσεων θερμοκηπιακών καλλιεργειών νωπών κηπευτικών, 
πεπονοειδών και πατάτας και το 1,35% των εκτάσεων θερμοκηπιακών 
καλλιεργειών ανθών και διακοσμητικών φυτών της Περιφέρειας. 

 Ο Νομός Κορινθίας καταλαμβάνει το 7% των συνολικών θερμοκηπιακών 
εκτάσεων της Περιφέρειας καθώς επίσης το 5,5% των εκτάσεων 
θερμοκηπιακών καλλιεργειών νωπών κηπευτικών, πεπονοειδών και 
πατάτας και το 22,7% των εκτάσεων θερμοκηπιακών καλλιεργειών ανθών 
και διακοσμητικών φυτών της Περιφέρειας. 
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 Ο Νομός Λακωνίας καταλαμβάνει το 27,8% των συνολικών 
θερμοκηπιακών εκτάσεων της Περιφέρειας καθώς επίσης το 29,2% των 
εκτάσεων θερμοκηπιακών καλλιεργειών νωπών κηπευτικών, 
πεπονοειδών και πατάτας και το 13.2% των εκτάσεων θερμοκηπιακών 
καλλιεργειών ανθών και διακοσμητικών φυτών της Περιφέρειας. 

 Ο Νομός Μεσσηνίας καταλαμβάνει το 45% των συνολικών 
θερμοκηπιακών εκτάσεων της Περιφέρειας καθώς επίσης το 46.3% των 
εκτάσεων θερμοκηπιακών καλλιεργειών νωπών κηπευτικών, 
πεπονοειδών και πατάτας και το 31% των εκτάσεων θερμοκηπιακών 
καλλιεργειών ανθών και διακοσμητικών φυτών της Περιφέρειας. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.16: Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις με καλλιέργειες θερμοκηπίων κατά 
τάξεις μεγέθους  

   Πηγή : ΕΣΥΕ 
 
 

Δευτερεύουσες καλλιέργειες  
 Αρωματικά φυτά 
 Σύκα  

 
 
Οι γεωργικές εκτάσεις (αρδευόμενες και καλλιεργούμενες εκτάσεις) από τις 
οποίες διέρχεται ο αγωγός Φ.Α. παρουσιάζονται στους χάρτες χρήσεων γης 
80102/PL/04/030 & 80102/PL/04/031 καθώς και στους χάρτες χρήσεων γης με 
εναλλακτικές χαράξεις 80102/PL/04/033 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

 
Δ. Ρεματική βλάστηση 
 
Είναι περιορισμένης έκτασης. Η χλωρίδα που απαντάται σε παρόχθιες των 
ρεμάτων περιοχές περιλαμβάνει: Πικροδάφνη (Nerium oleander), Λυγαριά (vitex 
agnus oastus), Πλατάνι (Platanus otientalis). 
 
 
Ε. Ποώδης βλάστηση οικισμών και ξενικά είδη 
 
Η βλάστηση αυτή βρίσκεται στα όρια και στα κράσπεδα χωματόδρομων και 
καλλιεργειών. Αποτελείται από ποώδη και μονοετή θερόφυτα βιοτόπων όπου 
ασκείται έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα (καλλιέργειες και οικισμοί). Πρόκειται 
γενικά για νιτρόφιλα είδη που συνυπάρχουν με τις καλλιέργειες και σχηματίζουν 
συμπλέγματα διαφόρων φυτοκοινωνιών ειδικότερα της ένωσης Secalinetea 
(Lolium termulentum, Papaver rhoeas, Vicia sativa, Ranunculus arvensis, Avena 
sterilis κα.) και της ένωσης Chenopodietea (Chenopodium album, Urtica dioica, 
Sonchus oleraceus, Capsella bursa - pastoris, Hordeum marinum, Erigeron 

Καλλιέργειες Θερμοκηπίων 

Σύνολο 
Νωπά κηπευτικά, 

πεπονοειδή, φράουλες
Άνθη και 

διακοσμητικά φυτά 
Μόνιμες 

καλλιέργειες 

 

Εκμ/σεις Εκτάσεις Εκμ/σεις Εκτάσεις Εκμ/σεις Εκτάσεις Εκμ/σεις Εκτάσεις

Σύνολο Ελλάδας 9.961 34.918,8 8.647 30.404,3 1.187 3.874,0 183 639,6 
Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

1.134 3.587.0 1.050 3.269,3 80 295,2 8 22,5 

Ν. Αργολίδος 197 543,6 175 438.3 22 93.3 2 12 

Ν. Αρκαδίας 63 182,6 60 176,1 4 4 1 2.5 

Ν. Κορινθίας 75 249,1 61 181 13 67.1 1 1 

Ν. Λακωνίας 223 996,3 210 957,3 13 39 0 0 

Ν. Μεσσηνίας 576 1.615,4 544 1.516,6 28 91,8 4 7,0 
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canadensis, Senecio vulgaris κα.) και άλλα, όπως, Cynodon dactylon, Dactylis 
glomerata, Deschamsia gidida, Phleum pratense, Sherardia arvensis, Geranium 
rotundifolium. Πολλά από αυτά τα είδη έχουν επεκταθεί και στις προαναφερθείσες 
φυσικές διαπλάσεις. 
 
Η βλάστηση συμπληρώνεται από διάφορα ξενικά είδη, όπως ευκάλυπτοι κλπ που 
έχουν προκύψει από δενδροφυτεύσεις ή έχουν διαφύγει από καλλιέργειες. 
 
Τέλος, συνολικά η χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής αποτελείται από τα παρακάτω 
είδη: 
Abies cephalonica, Amelanchier chelmea, Bolanthus graecus, Campanula ceisii 
parnesia, Cedrus libanii brevifolia, Comandra elegans, Consolida tenuissima, 
Conuolulus boissieri pamassicus, Gagea villosa, Helianthemum hymettium, 
Helianthemum lavandulifolium, Helianthemum nummularium tomentosum, 
Hieracium heldreichii, Iberis pruitii, Linum leucanlhum, Malcolmia graeca, 
Onobrychis ebenoides, Onosma erectum, Onosma Kaheirei, Ornithogalum 
atticum, Orobanche baumanniorum, Paeonia mascula hellenica, Papaver 
albiflorum, Paronychia albanica, Polygala nicaeensis tomentella, Scabiosa 
hymettia, Sideritis raeseri attica, Silene spinescens, Smyrnium orphanidis, Stachys 
spruneri, Thlaspi bulbosum, Thlaspi graecum 
 
Τα πιο σημαντικά είδη που συναντάμε στις πεδινές και ημιπεδινές εκτάσεις είναι: 
 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΡΦΗ 

Olea oleaster  
Querqus ilex  
Pinus halepensis  
Querqus macrolepis 

Δενδρώδη 

Rhus cotinus  
Phlomis fruticosa  
Pirus amygdaliformis  
Juniperus phoenicea 

Θαμνώδη 

Poterium spinosum  
Urginea maritima  
Asphodelus sp.  
Lagurus ovatus  
Cirsium acarna 

Ποώδη 

Asparagus acutifolius  
Caparis spinosa 

Αναρριχώμενα 

 
 
Πανίδα 
 
Τα στοιχεία της πανίδας στην περιοχή μελέτης είναι χαρακτηριστικά του 
Μεσογειακού χώρου. Η μορφολογία του εδάφους ποικίλει και καλύπτεται από 
πλούσια βλάστηση με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αρκετές φυτοκοινωνίες 
(ανθρωπογενείς διαπλάσεις και φυσικές διαπλάσεις) και βιότοποι (πανίδα) που 
υπάρχουν στον Ελληνικό χώρο. Σε πολλές περιπτώσεις τα είδη που 
ευδοκιμούσαν και ενδημούσαν παλιότερα έχουν αντικατασταθεί από νέα 
συνθέτοντας ένα πλούσιο οικοσύστημα.   
 
Η σημερινή άγρια πανίδα, κυρίως της ομοταξίας των θηλαστικών, έχει κατά πολύ 
ελαττωθεί, ενώ αντίθετα αυξήθηκε γενικά ο αριθμός των κατοικίδιων ζώων καθώς 
και των εντόμων και τρωκτικών, που αποτελούν παράσιτα του ανθρώπου, των 
ζώων και των καλλιεργειών. 
 
Περιγραφή Πανίδας 
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Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η πανίδα της περιοχής μελέτης και 
στους τρεις νομούς (Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας) διέλευσης του αγωγού 
φυσικού αερίου.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.17: Ορνιθοπανίδα περιοχής μελέτης    

Καθεστώς 
Προστασίας 
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ΤΑΞΗ Accipitriformes (αετόμορφα)      

Οικ. Accipitridae      

Circaetus gallicus Φιδαετός  II  I 

Accipiter nisus Τσιχλογέρακο II II  Ι 

Buteo buteo Γερακίνα  II   

Gyps fulvus Όρνιο    Ι 

Accipiter gentilis Διπλοσάινο  ΙΙ ΙΙ  

Aquila chrysaetos chrysaetos Χρυσαετός  ΙΙ ΙΙ Ι 

Hieraaetus fasciatus Σπιζαετός   ΙΙ  

ΤΑΞΗ Falconiformes (ιερακόμορφα)      

Οικ. Falconiformes      

Falco subbuteo Δενδρογέρακο  II   

Falco vespertinus Κιρκινέζι     

Falco tinnunculus  Βραχοκιρκίνεζο   ΙΙ Ι 

ΤΑΞΗ Caprimulgiformes (αιγοθηλόμορφα)      

Οικ. Caprimulgidae      

Apus apus  Σταχτάρα  III   

Οικ. Alaudidae      

Lullula arborea Δενδροσταρήθρα  III  Ι 

ΤΑΞΗ Passeriformes (στρουθιόμορφα)      

Οικ. Alaudidae      

Calandrella brachydactyla  Μικρογαλιάντρα  II  I 

Οικ. Sylvidae      

Sylvia atricapilla  Μαυροσκούπης  II   

Phylloscopus collybita  Δενδροφυλλοσκόπος  II   

Regulus regulus  Χρυσοβασιλίσκος  II   

Οικ. Laniidae      

Lanius minor  Γαϊδουροκεφαλάς  II  I 

Lanius senator  Κοκκινοκεφαλάς  II   

Οικ. Motacillidae      

Motacilla alba Λευκοσουσουράδα  II   

Motacilla flava Κιτρινοσουσουράδα  II   

Motacilla cinerea Σουσουράδα  II   

Οικ. Fringillidae      

Fringilla coelebs Σπίνος  III   

Fringilla montifringilla  Χειμωνόσπινος     

Carduelis chloris  Φλώρος  II   

Carduelis cannabina  Φανέτο  II   
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Loxia curvirostra  Σταυρομύτης     

Οικ. Hirundinidae      

Hirundo rustica Χελιδόνι  II   

Οικ. Turdilidae      

Saxicola rubetra Καστανολαίμης  II   

Saxicola torquata  Μαυρολαίμης  ΙΙ   

Erithacus rubecula Κοκκινολαίμης  II   

Turdus philomelos Τσίχλα  III  II 

Οικ. Passeridae      

Passer hispaniolensis Χωραφοσττουργίτης  III   

Οικ. Sturnidae      

Stumus vulgaris Ψαρώνι    ΙΙ 

Οικ. Corvidae      

Garrulus glandahus Κίσσα    ΙΙ 

Pica pica Καρακάξα    ΙΙ 

Corvus corax Κόρακας  III   

Corvus corone Κουρούνα    ΙΙ 

ΤΑΞΗ Columbiformes (κοκκυγόμορφα)      

Οικ. Columbidae      

Columba palumbus Φάσσα    ΙΙ 

Steptopelia dekaocto Δεκαοχτούρα  III  II 

Steptopelia turtur Τρυγόνι  III I,Il II 

ΤΑΞΗ Galliformes (Ορνιθόμορφα)      

Οικ. Phasianidae       

Alectoris graeca Πέρδικα ορεινή     

ΤΑΞΗ Coraciiformes (κορακόμορφα)      

Οικ. Upupidae      

Upupa epops Τσαλαπετεινός  II   

ΤΑΞΗ Strigiformes      

Οικ. Strigidae      

Otus scops Γκιώνης  II   

Bubo bubo Μπούφος  II  Ι 

Athene noctua Κουκουβάγια  II   

 
Bonn: Συνθήκη Βόννης 
II: προστατευόμενο είδος (Παράρτημα II) 
 
Bern: Συνθήκη Βέρνης 
II: αυστηρά προστατευόμενα είδος (Παράρτημα Ι) 
III: προστατευόμενο είδος (Παράρτημα II) 
 
CITES: Διεθνής σύμβαση  για την εμπορία απειλούμενης υπό εξαφάνιση πανίδας 
και χλωρίδας 
Ι, II: αυστηρά προστατευόμενα είδος (Παράρτημα Ι και II) 
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79/409/EC: Οδηγία 79/409/EC για τη διατήρηση αγρίων πτηνών  
Ι: αυστηρά προστατευόμενα είδος (Παράρτημα Ι) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.18: Θηλαστικά περιοχής μελέτης  

Καθεστώς Προστασίας 

Επιστημονικό όνομα Κοινό όνομα 

B
er

n
 

B
o

n
n

 

92
/4

3/
E

C
 

IU
C

N
 

E
K

K
 

ΤΑΞΗ Insectivora (εντομοφάγα)       

Οικ. Talpidae       

Talpa europaeus Τυφλοπόντικας     Κ 

Οικ. Erinaceidae       

Erinaceus concolor Σκαντζόχοιρος     LR  

ΤΑΞΗ Chiroptera (χειρότττερα)       

Οικ. Vespertilionidae       

Myotis myotis Μυοτίδα ΙΙ II II, IV LR Ε 

Myotis emarginatus Πυρρομυoτίδα  ΙΙ II II, IV LR Ε 

Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα III II IV  Ε 

Pipistrellus savii Βουνονυχτερίδα III  IV   

Tadarida teniotis Νυχτονόμος III II IV  Ε 

ΤΑΞΗ Rodentia (τρωκτικά)       

Οικ. Sciuridae       

Sciurus vulgahs Σκίουρος III   LR  

Οικ. Arvicolidae       

Arvicola terrestris Νεροαρουραίος      

Microtus arvalis Αρουραίος      

Οικ. Muridae       

Rattus sp. Ποντίκια      

Mus sp. Ποντίκια      

Apodemus sylvaticus Δασοποντικός      

Apodemus flavicolis Κρικοποντικός      

Apodemus mystacinus Βραχοποντικός      

ΤΑΞΗ Carnivora (Σαρκοφάγα)       

Οικ. Canidae       

Vulpes vulpes Αλεπού      

Οικ. Mustelidae       

Mustela nivalis Νυφίτσα III     

Maries foina Κουνάβι III     

Meles meles Ασβός III     

ΤΑΞΗ Lagomorpha (Λαγόμορφα)       

Οικ. Lepuridae       

Lepus europaeus Λαγός      

 

Bonn: Συνθήκη Βόννης 
II: προστατευόμενο είδος (Παράρτημα II) 
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Bern: Συνθήκη Βέρνης 
II: αυστηρά προστατευόμενα είδος (Παράρτημα Ι) 
III: προστατευόμενο είδος (Παράρτημα II) 
 
92/43/EC:    Οδηγία   92/43/EC    για    την    προστασία   ειδών   κοινοτικού 
ενδιαφέροντος 
II: είδος του οποίου η διατήρηση επιβάλλει τον καθορισμό ειδικών ζωνών 
διατήρησης (Παράρτημα II) 
IV: είδος που απαιτεί αυστηρή προστασία (Παράρτημα IV) 
 
IUCN: Διεθνής Κόκκινος Κατάλογος απειλούμενων ειδών πανίδας LR: είδος 
χαμηλού κινδύνου 
 
ΕΚΚ: Ελληνικός Κόκκινος Κατάλογος απειλούμενων ειδών πανίδας 
Ε: κινδυνεύον είδος 
Κ: ανεπαρκώς γνωστό είδος 

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.19:  Ερπετά περιοχής μελέτης   
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ΤΑΞΗ Chelonia (χελώνες)     

Οικ. Testudinidae     

Testudo graeca Ελληνική Χελώνα    

Testudo marginata Κρασπεδοχελώνα II II,IV  

Testudo hermanii Χερσοχελώνα II II,IV LR 

ΤΑΞΗ Squamata (φολιδωτά)     

Υπόταξη Sauria (σαύρες)     

Οικ. Lacertidae     

Lacerta viridis Πρασινόσαυρα  IV  

Podarcis muralis Τοιχόσαυρα  IV  

Podarcis erhardii Αιγαιόσαυρα  IV  

Οικ. Anguidae     

Anguis fragilis Κονάκι    

Υπόταξη Serpentes (φίδια)     

Οικ. Colubridae     

Coluber najadum Σαΐτα II IV  

Elaphe quatuorlineata Λαφίτης II IV  

Elaphe situla Σπιτόφιδο II IV DD 

Elaphe longissima Γιατρόφιδο II IV  

Οικ. Viperidae     

Vipera ammodytes Οχιά II IV  

 
Bern: Συνθήκη Βέρνης 
II: αυστηρά προστατευόμενα είδος (Παράρτημα Ι) 
 
92/43/EC: Οδηγία 92/43/EC για την προστασία ειδών  κοινοτικού ενδιαφέροντος 
II: είδος του οποίου η διατήρηση επιβάλλει τον καθορισμό ειδικών ζωνών διατήρησης 
(Παράρτημα II) 
IV: είδος που απαιτεί αυστηρή προστασία (Παράρτημα IV) 
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IUCN: Διεθνής Κόκκινος Κατάλογος απειλούμενων ειδών πανίδας LR: είδος χαμηλού 
κινδύνου DD: ανεπαρκώς γνωστό 

 
Όσον αφορά τα έντομα, από τα 400 είδη εντόμων που απαντώνται στην ευρύτερη 
περιοχή, τα πιο γνωστά είναι η μέλισσα, η σφήκα, ο σκόρος, η φυλλοξήρα, ο 
οίστρος των αλόγων-αλογόμυγα, η σκνίπα, το κουνούπι, ο δάκος της ελιάς. 

 
 

4.1.2.5 Βιότοποι – Προστατευόμενα Οικοσυστήματα 
 

Η διεθνής κοινότητα, ανέδειξε την ανάγκη ανακοπής των υφισταμένων τάσεων 
απώλειας της βιοποικιλότητας ως θέμα πρώτης προτεραιότητας. Στο Ρίο 
υπογράφηκε η Σύμβαση των Ην. Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD), ενώ 
πολλά άλλα - προγενέστερα και μεταγενέστερα- θεσμικά και νομοθετικά μέτρα 
έχουν ως στόχο την πρόληψη των αιτιών μείωσης της βιοποικιλότητας και το 
συντονισμό των δράσεων σε παγκόσμιο ή περιφερειακό επίπεδο. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη από τις αρχές της 10ετίας του ΄80 έχει αναδείξει την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας ζωής ως πρωταρχικό της 
μέλημα (Συμβάσεις Βέρνης και Βόννης). Η πολιτική της αποτυπώνεται 
καθαρά στην Οδηγία 92/43/ΕΕC (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 97/62/EC) 
που στόχο έχει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου, του δικτύου 
NATURA 2000, και τον καθορισμό κοινού πλαισίου για τη διατήρηση των φυτών 
και των αγρίων ζώων και των ενδιαιτημάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος. Η 
Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένα σχέδια 
δράσης για τις διάφορες κατηγορίες φυσικών πόρων, όπως και ειδικά 
προγράμματα στους τομείς της γεωργίας και αλιείας, με σημαντική ενίσχυση των 
χρηματοδοτήσεων που αποσκοπούν στην αποτελεσματική προστασία της φύσης.  

 
Η Ελλάδα, έχει κυρώσει τις βασικές διεθνείς συμβάσεις για την προστασία της 
φύσης και της βιοποικιλότητας (Συμβάσεις RAMSAR, Βέρνης, Ρίο, Βόννης, καθώς 
και το Πρωτόκολλο της Ουάσιγκτον) και αξιοποίησε έγκαιρα ένα από τα πρώτα και 
«κλασικά» εργαλεία διατήρησης της βιοποικιλότητας, με την κήρυξη ορισμένων 
περιοχών της χώρας ως προστατευόμενων. Παράλληλα, το ΥΠΕΚΑ προχώρησε 
ήδη από το 1999 στην εκπόνηση της Στρατηγικής για τους Υγροτοπικούς Πόρους 
και του Εθνικού Σχεδιασμού για το Φυσικό Περιβάλλον. Ο σχεδιασμός για τις 
περιοχές του δικτύου ΝATURA περιλαμβάνει περισσότερο από το 16% της 
έκτασης της χώρας ενώ βρίσκεται καθ’ οδόν η ίδρυση 25 φορέων διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών. 

 
Στη ΔΕΠΙΝ υπάρχει σημαντικός αριθμός περιοχών που συμπεριλαμβάνονται σε 
λίστες ευαίσθητων ή/και προστατευόμενων με κύριο κριτήριο την οικολογική και 
αισθητική τους αξία. Αυτές είτε προστατεύονται ήδη με βάση το υπάρχον θεσμικό 
πλαίσιο (Ελληνική νομοθεσία, Ευρωπαϊκή νομοθεσία, Διεθνείς Συμβάσεις), είτε η 
διαδικασία θεσμικής τους θωράκισης είναι σε εξέλιξη. Οι κύριες κατηγορίες τέτοιων 
περιοχών είναι οι ακόλουθες: 

 
1. Περιοχές που προστατεύονται βάσει της Διεθνούς Σύμβασης Ramsar. 

Πρόκειται για υγροβιότοπους, η οικολογική σημασία των οποίων είχε σαν 
αποτέλεσμα την ένταξή τους στο διεθνή κατάλογο της ανωτέρω Σύμβασης. 

 
2. Μνημεία της Φύσης: Θεσμοθετημένη προστασία, σχετική νομοθεσία Ν. 

996/1971. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεμονωμένα δένδρα ή συστάδες δένδρων 
με ιδιαίτερη βοτανική, οικολογική, αισθητική ή ιστορική και πολιτισμική αξία. 
Στην ίδια κατηγορία ανήκουν επίσης εκτάσεις με σπουδαίο οικολογικό, 
παλαιοντολογικό, γεωμορφολογικό ή άλλο ενδιαφέρον. Η θεσμοθέτησή τους 
υλοποιήθηκε βάσει του δασικού κώδικα. Σήμερα έχουν κηρυχθεί 51 Διατηρητέα 
μνημεία της φύσης, με συνολική έκταση 16.840 εκτάρια. 
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3. Προστατευόμενα τοπία. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα θεσμοθετημένα 

αισθητικά δάση. Θεσμοθετημένη προστασία που αναφέρεται σε τοπία ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους, σχετική νομοθεσία Ν. 1496/1950, Ν. 996/1971. 

 
4. Το Δίκτυο Natura 2000. Το δίκτυο αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο 

περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους 
ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο 
κατηγορίες περιοχών: Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (στα αγγλικά: 
Special Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην 
Οδηγία 79/409/ EK, και τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (στα 
αγγλικά: Sites of Community Importance - SCI) όπως ορίζονται στην Οδηγία 
92/43/ΕΚ. Οι ΖΕΠ, μετά τον χαρακτηρισμό τους από τα Κράτη Μέλη, 
εντάσσονται αυτόματα στο Δίκτυο Natura 2000, και η διαχείρισή τους ακολουθεί 
τις διατάξεις του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ. Αντίθετα, για την ένταξη των 
ΤΚΣ πραγματοποιείται επιστημονική αξιολόγηση και διαπραγμάτευση μεταξύ 
των Κρατών Μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα των κατά οικολογική ενότητα Βιογεωγραφιών Σεμιναρίων. Η 
οριστικοποίηση του καταλόγου των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο βαίνει προς ολοκλήρωση όσον αφορά την Μεσογειακή ζώνη, στην 
οποία ανήκει εξ ολοκλήρου η Ελλάδα.  

 
Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΤΚΣ, τα Κράτη Μέλη 
υποχρεούνται να κηρύξουν τις περιοχές αυτές ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης 
(ΕΖΔ)» (στα αγγλικά: Special Areas of Conservation - SAC)» το αργότερο μέσα 
σε μια εξαετία.  
 
Η καταγραφή των τόπων που πληρούν τα κριτήρια της παρουσίας τύπων 
οικοτόπων και οικοτόπων ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΚ στη χώρα μας (296 
περιοχές - «Επιστημονικός Κατάλογος»), έγινε από ομάδα περίπου 100 
επιστημόνων που συστήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE (1994-1996) με τίτλο «Καταγραφή, 
Αναγνώριση, Εκτίμηση και Χαρτογράφηση των Τύπων Οικοτόπων και των 
Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας της Ελλάδας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)». Στον 
«Επιστημονικό Κατάλογο» εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν των μέχρι τότε 
προστατευόμενων περιοχών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  
 
Η τελική επιλογή των τόπων που προτάθηκαν τότε από τη χώρα στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε από κοινή ομάδα εργασίας ΥΠΕΚΑ (τότε 
ΥΠΕΧΩΔΕ) - Υπουργείου Γεωργίας κατόπιν γνωμοδοτήσεων όλων των 
συναρμόδιων Υπουργείων.  
 
Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήμερα 151 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 
υπέβαλλε τμηματικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1996 - 2002) κατάλογο 239 
προτεινόμενων Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) («Εθνικός Κατάλογος»). Οι 
δύο κατάλογοι παρουσιάζουν μεταξύ τους επικαλύψεις όσον αφορά τις εκτάσεις 
τους. Μάλιστα, 31 τόποι έχουν οριστεί ταυτόχρονα ως ΖΕΠ και έχουν προταθεί 
και ως ΤΚΣ.  
 
Η Οδηγία 79/409/ΕΚ εναρμονίστηκε στο ελληνικό Δίκαιο με τις Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85), 366599/16-
12-96 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-96), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-98). Η Οδηγία 
92/43/ΕΚ εναρμονίστηκε στο ελληνικό Δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 
33318/3028/11-12-98 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-98) 

 
5. Περιοχές CORINE. Περιοχές που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή λίστα περιοχών 

ιδιαίτερης οικολογικής αξίας που καταρτίσθηκε στα πλαίσια του 
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χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος Corine από τα 
μέσα της δεκαετίας του 1980 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Αποτέλεσε 
τη βάση για την εκκίνηση του προγράμματος Natura 2000 και αποτέλεσε την 
πιο εμπεριστατωμένη για την εποχή εκείνη προσπάθεια καταγραφής 
σημαντικών οικολογικά περιοχών σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Δεν συνδέθηκε με 
συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας και το κενό αυτό συμπληρώθηκε 
από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.  

 
6. Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. Πρόγραμμα του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την καταγραφή και 
οριοθέτηση περιοχών με σημαντική αισθητική αξία σε πανελλαδική κλίμακα.  

 
7. Εθνικά Πάρκα. Πρόκειται για φυσικές περιοχές ιδιαίτερου κάλλους με εθνική ή 

διεθνή σημασία για επιστημονική και εκπαιδευτική χρήση και για αναψυχή οι 
οποίες για την καλύτερη διαχείρισή τους βρίσκονται κάτω από την αρμοδιότητα 
κρατικών υπηρεσιών. Η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων των περιοχών 
αυτών απαγορεύεται. 

 
8. Εθνικοί Δρυμοί. Όταν το Εθνικό Πάρκο ή ένα μεγάλο τμήμα του καταλαμβάνει 

δασικές εκτάσεις μπορεί να χαρακτηρισθεί ως Εθνικός Δρυμός. Οι βασικές 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια περιοχή για την κήρυξή της σε Εθνικό 
Δρυμό συνοψίζονται στα παρακάτω: H έκταση της περιοχής είναι αρκετά 
μεγάλη, οι πληθυσμοί των ζώων και των φυτών απειλούνται με εξαφάνιση, τα 
ενδημικά είδη και οι βιότοποί τους είναι μοναδικοί και η προστασία τους 
αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της ύπαρξής τους, τα γεωμορφολογικά 
στοιχεία έχουν παραμείνει αναλλοίωτα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες 
στην περιοχή, η βλάστηση είναι αντιπροσωπευτική και η φυσική ομορφιά είναι 
ιδιαίτερη 

 
9. Θαλάσσια Πάρκα. Όταν ένα Εθνικό Πάρκο ή ένα μεγάλο τμήμα του 

καταλαμβάνει θαλάσσια περιοχή, αναφέρεται ως Θαλάσσιο Πάρκο. Στα 
Θαλάσσια Πάρκα κατοχυρώνεται νομικά η προστασία των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων. Οι προστατευόμενες αυτές περιοχές προσφέρουν "καταφύγιο" 
σε πολλά είδη φυτών και ζώων που κινδυνεύουν από εξαφάνιση. 
Προστατεύονται συνεπώς οι τοπικοί θαλάσσιοι πόροι στο σύνολό τους 
συμπεριλαμβανομένου και του γενετικού αποθέματος της θαλάσσιας ζωής. 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ RAMSAR 
 
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν υπάρχουν υγροτοπικές περιοχές που έχουν 
ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας, βάσει της διεθνούς Σύμβασης Ramsar 
 
ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
Με βάση τα προβλεπόμενα από το Ν.Δ. 996/1971 έχουν καθορισθεί 51 περιοχές 
στην Ελλάδα ως Μνημεία της Φύσης, των οποίων η διατήρηση κρίθηκε αναγκαία 
και καθορίσθηκαν μέτρα προστασίας τους.  
 
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υπάρχουν 13 τέτοια μνημεία: 

 
1. Ο Πλάτανος του Ναυπλίου (1977). Γέρικο, εντυπωσιακό πλατάνι που συνδέεται 

με τον ήρωα του 1821 Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης 
του Ναυπλίου, στον Νομό Αργολίδας. 
 

2. Η Ελιά του Ναυπλίου (1977). Πρόκειται για ελιά μεγάλης ηλικίας με αξιόλογα 
μορφολογικά και αισθητικά χαρακτηριστικά και ιστορική αξία. Βρίσκεται στην 
πλατεία Παναγιάς της πόλης του Ναυπλίου.  
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3. Ο Φοίνικας του Ναυπλίου (1977). Πρόκειται για φοίνικα που τον φύτεψε ο 

πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας όταν το Ναύπλιο ήταν 
η πρωτεύουσα της χώρας, βρίσκεται στην πλατεία “Πέντε αδέλφια” της πόλης 
του Ναυπλίου. 
 

4. Οι Ίταμοι Κρυονερίου Αργολίδας (1977). Πρόκειται για ομάδα δέντρων 
υπόλειμμα παλιού εκτεταμένου δάσους αφιερωμένου στη θεά Άρτεμη. Βρίσκεται 
κοντά στο χωριό Κρυονέρι, στο βουνό Αρτεμίσιο, στον Νομό Αργολίδας.  
 

5. Οι Ελιές της Δημαίνης Αργολίδας (1977). Πρόκειται για ομάδα από οκτώ ελιές 
με ιδιάζουσα θρησκευτική αξία. Ανήκουν στο παλιό μοναστήρι των Ταξιαρχών 
και συνδέονται με ιστορικά γεγονότα της περιοχής. Βρίσκονται κοντά στο χωριό 
Δημαίνη, στον Νομό Αργολίδας.  
 

6. Ο Πλάτανος της Δημητσάνας Αρκαδίας (1980). Πρόκειται για γέρικο πλατάνι, 
μεγάλων διαστάσεων, που συνδέεται με σημαντικά ιστορικά γεγονότα της 
περιοχής. Βρίσκεται κοντά στη Δημητσάνα στον Νομό Αρκαδίας. 
 

7. Ο Σφένδαμος του Σιδηροκάστρου Μεσσηνίας (1980). Πρόκειται για γέρικο 
δέντρο σφενδάμου, κοντά σε μια ιδιαίτερου ενδιαφέροντος πηγή, μοναδικό στην 
περιοχή για την βοτανική και αισθητική του αξία. Βρίσκεται κοντά στο χωριό 
Σιδηρόκαστρο Μεσσηνίας.  
 

8. Η Ελιά της Καλαμάτας (1980). Πρόκειται για αιωνόβια ελιά, αντιπροσωπευτική 
της γνωστής ποικιλίας "Ελαιών Καλαμάτας". Βρίσκεται μέσα στην πόλη της 
Καλαμάτας στον Νομό Μεσσηνίας. 

 
9. Το Δάσος δενδρόκεδρων στην Κυνουρία Αρκαδίας (1980). Πρόκειται για Αμιγές 

δάσος 740 στρεμμάτων σπάνιου είδους δενδρόκεδρων μοναδικό για την 
βοτανική και οικολογική αξία του. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Άγ. Πέτρος στην 
επαρχία Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας.  
 

10. Η Δρυς του Περιθωρίου Αρκαδίας (1980). Πρόκειται για αιωνόβιο δέντρο 
βελανιδιάς (πυκνανθής) με ιδιάζουσα ιστορική σημασία, στην αυλή της Παλιάς 
εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου. Βρίσκεται στη θέση “Κάμπος του χωριού 
Περιθώρι”, στον Νομό Αρκαδίας.  
 

11. Η Δρυς της Δόριζας Αρκαδίας (1980). Πρόκειται για πουρνάρι εντυπωσιακού 
μεγέθους στην αυλή μιας εκκλησίας, αξιόλογο υπόλειμμα από σημαντικό δάσος 
δρυός, που κάηκε το 1826. Βρίσκεται στο χωριό Δόριζα στον Νομό Αρκαδίας.  
 

12. Ο Πλάτανος Αγ. Φλώρου Μεσσηνίας. (1985) Πρόκειται για Ιστορικό γέρικο 
πλάτανο, εντυπωσιακού μεγέθους και σημαντικής αισθητικής αξίας που 
συνδέεται με σοβαρά ιστορικά γεγονότα της περιοχής κατά τον 17ο και 18ο 
αιώνα. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού Αγ. Φλώρος στον Νομό Μεσσηνίας.  
 

13. Το Δάσος αείφυλλων πλατύφυλλων στο νησί Σαπιέντζα Μεσσηνίας (1985). 
Πρόκειται για έκταση με τυπική μεσογειακή δασική βλάστηση σκληρόφυλλων, 
αείφυλλων πλατανόφυλλων με τη μορφή δένδρου ύψους 8-10 μ. στο ακατοίκητο 
νησί Σαπιέντζα της Μεσσηνίας. Τα είδη που καλύπτουν το νησί είναι κυρίως 
σχίνος, φιλλίκι, αγριελιά, κουμαριά, πουρνάρι, κ.λ.π.  

 
 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΟΠΙΑ 
 
Τα περισσότερα από τα υπάρχοντα «αισθητικά δάση» θα μπορούσαν να 
ενταχθούν στην κατηγορία αυτή. Τα δάση αυτά όπως δημοσιεύθηκαν από το 
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Υπουργείο Γεωργίας (Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος – 
Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Εθνικών 
Δρυμών και Αισθητικών Δασών) είναι 19 για όλη την Ελλάδα, η δε σχετική 
νομοθεσία είναι το Νομοθετικό Διάταγμα 996/1971.  
 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει 2 αισθητικά δάση: 

 
1. Δάσος Πευκιάς Ξυλοκάστρου Κορινθίας (27,5 ha), ΦΕΚ31/Α/1974  
 
2. Δρυοδάσος Μογγοστού Κορινθίας (520 ha), ΦΕΚ 175/Δ/1977  

  
ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000 
 
Οι περιοχές προστασίας του δικτύου Natura 2000 που υπάρχουν στη Περιφέρεια 
Πελοποννήσου παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.20: Περιοχές Natura 2000 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΠΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ 
ΕΚΤΑΣΗ 

(ha) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

GR2510003 pSCΙ B ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ & ΠΑΛΑΜΙΔΙ 356.30 

ΑΡΚΑΔΙΑ 

GR2520001 pSCΙ B ΟΡΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟ 22673.06 

GR2520002 pSCΙ B ΛΙΜΝΗ ΤΑΚΑ 1033.15 

GR2520003 pSCΙ B ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΟΥΣΤΟΥ 366.44 

GR2520005 pSCΙ E 
ΜΟΝΗ ΕΛΟΝΑΣ & ΧΑΡΑΔΡΑ 

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 
7000.16 

GR2520006 pSCΙ E 
ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΩΝΑΣ (ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΛΕΒΗΣ) 
55767.54 

ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

GR2530001 pSCΙ B 

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΥΛΛΗΝΗ 

(ΖΗΡΕΙΑ) & ΧΑΡΑΔΡΑ 

ΦΛΑΜΠΟΥΡΤΙΣΑ 

23423.92 

GR2530002 pSCΙ/SPA C ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ 1308.91 

GR2530003 pSCΙ B ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ 589.78 

GR2530004 pSCΙ B ΟΡΟΣ ΟΛΙΓΥΡΤΟΣ 8630.70 

GR2530005 pSCΙ B ΟΡΗ ΓΕΡΑΝΙΑ 6836.54 

ΛΑΚΩΝΙΑ 

GR2540001 pSCΙ B 

ΟΡΗ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ, ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, 

ΓΑΪΔΟΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΡΑΚΙΑ, 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ 

& ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

28821.73 

GR2540002 pSCΙ B 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΒΟΙΩΝ) 

ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ 
5492.66 

GR2540003 pSCΙ Ι ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ 5445.61 

GR2540005 pSCΙ E ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΡΥΠΗΣ 1588.49 

GR2540006 SPA H YΓΡΟΤΟΠΟΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΕΥΡΩΤΑ 2260.00 

GR2540007 SPA J ΟΡΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 37537.00 

ΜΕΣΣΗΝΙΑ 

GR2550001 pSCΙ E 
ΦΑΡΑΓΓΙ ΝΕΔΩΝΑ (ΠΕΤΑΛΟΝ - 

ΧΑΝΙ) 
1241.84 

GR2550003 pSCΙ E 
ΝΗΣΟΙ ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ & ΣΧΙΖΑ, 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΚΡΙΤΑΣ 
11406.23 

GR2550004 pSCΙ Ι ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΥΛΟΥ 3548.06 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΠΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ 
ΕΚΤΑΣΗ 

(ha) 

(ΔΙΒΑΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ 

ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

GR2550005 pSCΙ E 
ΘΙΝΕΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙ 

- ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ) 
1345.86 

GR2550006 pSCΙ E ΟΡΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΣ 53367.46 

GR2550007 pSCΙ E 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΝΟΥ 

ΜΕΘΩΝΗΣ 
983.00 

GR2550008 SPA H 
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑΛΟΒΑΣ & 

ΝΗΣΟΣ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ 
998.00 

GR2550009 SPA J 
ΟΡΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΣ - ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΤΡYΠΗΣ 
48783.00 

 
 

Ακολούθως γίνεται αναλυτική περιγραφή για κάθε μια από τις περιοχές 
προστασίας που βρίσκονται εντός των νομών από τους οποίους διέρχεται ο 
αγωγός.  
 
Τονίζεται ότι η προτεινόμενη χάραξη δεν διέρχεται από καμία από τις 
περιοχές προστασίας, πλησιάζει όμως σε μικρή απόσταση στις GR2530003 
- pSCΙ- ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ και GR2520002 – pSCΙ-ΛΙΜΝΗ ΤΑΚΑ.  
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
NATURA 2000 
 
 
ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
 
GR2510003 «ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΙΔΙ» 
Η περιοχή αυτή έχει χλωριδική, πανιδική και ιστορική αξία. Πρόκειται για έναν 
απότομο βραχώδη λόφο, κοντά στην πόλη του Ναυπλίου, στην κορυφή του 
οποίου υπάρχει ένα φρούριο ιστορικής σημασίας. Στην περιοχή συναντώνται 
σημαντικοί βιότοποι στους οποίους αναπτύσσονται τοπικά ενδημικά φυτά 
(Stachys swainsonii ssp. argolica, Cam panula andrewsji ssp. andrewsii, 
Petrorhagia armerio ides, κλπ) και σημαντική πανίδα σπονδυλόζωων. 
 
Συγκεκριμένα, 5 είδη σπονδυλόζωων (Rhinolophus blasii, Myotis blythi, Testudo 
hermanni, Testudo marginata, Mauremys caspica) και 1 ασπόνδυλο (Callimorpha 
quadripunctata), που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Κοινοτικής Οδηγίας 
92/43/EEC, έχουν καταγραφεί στην περιοχή. 
 
Άλλα 7 είδη σπονδυλόζωων προστατεύονται από τη Συνθήκη της Βέρνης και την 
Ελληνική Νομοθεσία (Π.Δ. 67/1981). 
 
Σημαντικά ελληνικά είδη χλωρίδας και πανίδας του τόπου είναι τα: Rana 
balcanica, Armadillidium argolicum, Armadillidium peloponnesiacum, Miarus 
hellenicus, Rhacocleis graeca, Riolus argolicus, Tentyria rotundata, Trissemus 
militaris, Anthocharis gruneri, Petrorhagia armerioides, Cyrtodactylus kotschyi 
bibroni. 
Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας του τόπου είναι τα Lithophaga 
lithophaga, Pieris ergane, Campanula andrewsii ssp. Andrewsii, Erysimum 
corinthium, Stachys chrysantha, Stachys swainsonii ssp. argolica, Daphne 
jasminea, Algyroides moreoticus, Podarcis peloponnesiaca, Coluber gemonensis, 
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Coluber najadum, Eryx jaculus, Hemidactylus turcicus, Ophiomorus 
punctatissimus 
 
Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής επιδρά αρνητικά στο φυσικό οικοσύστημα. 
Με τη σωστή διαχείριση, ωστόσο, είναι δυνατό να διατηρηθούν η ενδιαφέρουσα 
χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. 

 
ΑΡΚΑΔΙΑ 
 
GR2520001 «ΟΡΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟ» 
Η οροσειρά του Μαινάλου βρίσκεται στην Κεντρική Πελοπόννησο βορειοδυτικά 
της Τρίπολης. Από γεωλογική άποψη ανήκει στην ζώνη Γαβρόβου - Τριπόλεως 
και αποτελείται κυρίως από ασβεστολιθικό υπόστρωμα. Η υψηλότερη κορυφή 
έχει υψόμετρο 1980m. Στις πλαγιές του φύεται δάσος κωνοφόρων με το Ελληνικό 
έλατο Abies cephalonica (ενδημικό της Ελλάδας), ανάμεικτο με Pinus nigra 
subsp. pallasiana. Εδώ απαντούν δάση που αποτελούνται αποκλειστικά από 
Abies cephalonica και Pinus nigra subsp. pallasiana και με την καλύτερη 
αντιπροσωπευτικότητα στην περιοχή της Πελοποννήσου. 
 
Η περιοχή της οροσειράς του Μαινάλου παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία οικοτόπων 
(7) προσφέροντας καταφύγιο σε περίπου 30 Ελληνικά ενδημικά φυτικά taxa. Εν 
τούτοις οι πιο σημαντικοί σχηματισμοί είναι αυτοί των δασικών οικοσυστημάτων 
με Abies cephalonica και Pinus nigra subsp. pallasiana τα οποία είναι τα πιο 
πυκνά και τα καλύτερα αντιπροσωπευόμενα στην Πελοπόννησο.  
 
Συνολικά 33 αξιοσημείωτα αμφίβια, ερπετά και θηλαστικά έχουν καταγραφεί σ' 
αυτόν τον τόπο. Πέντε από αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 
92/43/EEC: οι νυχτερίδες Rhinolophus ferrumequinum και R.hipposideros (που 
ανήκουν στην κατηγορία κινδύνου 8"Τρωτά" σύμφωνα με το εθνικό Βιβλίο 
Ερυθρών Δεδομένων), οι χερσόβιες χελώνες Testudo hermanni και T.marginata 
και το φίδι Elapha situla. Και τα πέντε αυτά είδη προστατεύονται από τη Συνθήκη 
της Βέρνης και το ελληνικό Προεδρικό Διάταγμα 67/1981. Η περιοχή εξάπλωσης 
της T.marginata περιορίζεται στην ηπειρωτική Ελλάδα (εκτός από τη Θράκη και 
το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας) και ένα μικρό τμήμα της νότιας Αλβανίας. 
Αυτή η χελώνα έχει επίσης εισαχθεί στη Σαρδηνία και ίσως και σε άλλα νησιά και 
παράκτιες περιοχές της Μεσογείου.  
 
Από τα 28 Άλλα και Ελληνικά Σημαντικά Είδη αυτού του τόπου η νυχτερίδα 
Nyctalus leisleri είναι απειλούμενο είδος (κατηγορία κινδύνου "Κινδυνεύοντα" 
σύμφωνα με το ελληνικό Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων), ενώ οι σαύρες Lacerta 
graeca, Podarcis erhardii livadiaca, P. peloponnesiaca και η αλεπού Vulpes v. 
hellenica είναι ενδημικές της Ελλάδας. Σχεδόν και τα 28 taxa προστατεύονται από 
τη Συνθήκη της Βέρνης (η αλεπού και τα τρωκτικά Microtus thomasi και 
Apodemus mystacinus είναι οι μόνες εξαιρέσεις). Τα περισσότερα taxa 
προστατεύονται επίσης από το Προεδρικό Διάταγμα 67/1981(εξαιρούνται η 
σαύρα Ablepharus kitaibelii, το φίδι Vipera ammodytes, ο λαγός Lepus 
europaeus, το κουνάβι Martes foina και ο ασβός M. meles). Τα άνουρα αμφίβια 
Bufo viridis, Hyla arborea, Pelobates syriacus και οι σαύρες Ablepharus kitaibelii 
και Cyrtodactylus kotschyi αναφέρονται επίσης στο εγχειρίδιο του Προγράμματος 
CORINE-Biotopes, ενώ η σαύρα Podarcis taurica ionica, το φίδι Coluber 
gemonensis, ο μυωξός Glis g. pindicus, ο σκαπτοποντικός Microtus thomasi και ο 
βραχοποντικός Apodemus mystacinus epimelas είναι ενδημικά της Βαλκανικής. Ο 
φρύνος Pelobates syriacus είναι πολύ σπάνιος στην Πελοπόννησο (έχει 
αναφερθεί μόνο από μία τοποθεσία αυτού του τόπου), η σαύρα Cyrtodactylus 
kotschyi bibroni παρουσιάζει μια ασυνεχή εξάπλωση στην Ελλάδα, και ο λαγός 
είναι πολύ σπάνιος εξαιτίας του εντατικού κυνηγιού.  
 



 
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 
 

 
Doc Ref : 80102-RPT-EV-003 Σελ. 91  

Consortium 

Η ορνιθοπανίδα του Όρους Μαίναλο είναι τυπική των ελληνικών ορεινών 
περιοχών που καλύπτονται μερικώς από δάση κωνοφόρων. Τα πιο αξιόλογα 
στοιχεία της είναι μερικά ημερόβια αρπακτικά πουλιά, όπως τα Accipiter gentilis, 
A. nisus, B. buteo, Falco tinnunculus και F. peregrinus (το τελευταίο είδος 
αναφέρεται στο ελληνικό Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων, στην κατηγορία 
"Ανεπαρκώς γνωστά"). Η παρουσία του χρυσαετού Aquila chrysaetos είναι 
σήμερα αβέβαιη: το τελευταίο ζευγάρι αυτού του χαρακτηριστικού αετού των 
ελληνικών βουνών έχει αναφερθεί από αυτόν τον τόπο πριν περίπου οκτώ 
χρόνια. 
 
Από τα ασπόνδυλα τα είδη Plebejus sephirus,Anthocharis damone και Spialia 
phlomidis περιέχονται στην Ερυθρή λίστα της IUCN, ενώ το είδος Pieris ergane 
περιέχεται επίσης στην λίστα των "Threatened Rhopalocera (butterflies) of 
Europe". 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι για την χλωρίδα και πανίδα της περιοχής είναι η 
υπερβόσκηση, η κατασκευή δασικών δρόμων σε συνδυασμό με την θήρευση και 
τις τοπικές πυρκαγιές. Οι κυριότεροι κίνδυνοι για την τοπική πανίδα προέρχονται 
από τις ανθρώπινες επιδράσεις στους βιότοπους των ζώων λόγω της τουριστικής 
ανάπτυξης, της κατασκευής των δρόμων και της βόσκησης. Η θήρα είναι ο 
κυριότερος παράγοντας που ελαττώνει άμεσα του πληθυσμούς των ζώων 
ιδιαίτερα αυτούς των πτηνών. 
 
2% αυτής της περιοχής NATURA (Δασώδης Περιοχή Αγ. Θεοδώρων Τρίπολης) 
έχει χαρακτηριστεί ως καταφύγιο θηραμάτων (ΦΕΚ 604/Β130.04.76) 
 
 
GR2520002 «ΛΙΜΝΗ ΤΑΚΑ» 
H Λίμνη Τάκα βρίσκεται κοντά στην πόλη της Τρίπολης ανάμεσα σε λόφους με 
αραιή βλάστηση. Το μέγεθος και το βάθος της Λίμνης αυτής γλυκού νερού 
μεταβάλλονται σημαντικά από εποχή σε εποχή και από χρόνο σε χρόνο ανάλογα 
με το ύψος των βροχοπτώσεων, τη δραστηριότητα των πηγών, των υπογείων 
ρευμάτων κτλ. Υπάρχουν έτη κατά τα οποία, η λίμνη ξηραίνεται ολοκληρωτικά. 
Λεπτομερείς πληροφορίες για τη χλωρίδα και τους τύπους βλάστησης της 
περιοχής δεν είναι διαθέσιμες. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι στις μέρες μας το 
μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης που καταλάμβανε παλαιότερα η κοίτη της 
Λίμνης έχει αποδοθεί σε γεωργικές δραστηριότητες από τις οποίες σημαντικότερη 
είναι η καλλιέργεια για παραγωγή μήλων. 
 
Δεκατρία είδη αμφιβίων, ερπετών και θηλαστικών που έχουν βρεθεί σ'αυτόν τον 
τόπο έχουν θεωρηθεί ως Άλλα ή Ελληνικά Σημαντικά Είδη. Από αυτά η νυχτερίδα 
Pipistrellus kuhli και ο κρικετός Cricetulus migratorius αναφέρονται στο ελληνικό 
Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων ("Τρωτά" και "Κινδυνεύοντα", αντίστοιχα). Το 
δεύτερο από τα είδη αυτά είναι πολύ σπάνιο στην Ελλάδα και εξαπλώνεται μόνο 
στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Η περιοχή εξάπλωσης αυτού του 
είδους είναι ασυνεχής και το νοτιοδυτικό όριό της βρίσκεται στην Ελλάδα. Οι 
σαύρες Anguis cephallonicus, Podarcis peloponnesica και ο κρικοποντικός 
Apodemus flavicollis dietzi είναι ενδημικά taxa της Πελοποννήσου (το πρώτο 
υπάρχει επίσης στα νησιά Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθος).  
 
Τα δεκατρία αυτά είδη αναφέρονται στη Συνθήκη της Βέρνης, με μόνη εξαίρεση το 
A.f.dietzi. Επίσης, όλα εκτός των Rana ridibunda, Martes foina και A.f.dietzi 
προστατεύονται από το ελληνικό Προεδρικό Διάταγμα 67/1981. Ο βάτραχος Hyla 
arborea και η νυχτερίδα Pipistrellis kuhli από το Πρόγραμμα CORINE-Biotopes. 
Επίσης, η σαύρα Podarcis taurica ionica είναι ενδημική των Βαλκανίων και ο 
κρικετός Cricetulus migratorius είναι σπάνιος. 
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Ένα άλλο στοιχείο ενδεικτικό της ζωολογικής σημασίας αυτού του τόπου είναι η 
ποικίλη ορνιθοπανίδα που αποτελείται από υδρόβια, παρυδάτια, αρπακτικά και 
άλλες ομάδες πουλιών. Τα πουλιά αυτά ζουν είτε σ'αυτόν τον ίδιο τον τόπο είτε 
στη γύρω περιοχή, χρησιμοποιώντας τον τόπο ως πεδίο αναζήτησης τροφής. 
Χαρακτηριστικά είδη είναι τα Ixobrychus minutus, N. mycticorax, Plegadis 
falcinellus, Egretta garzetta, H. himantopus, Sterna albifrons, Circaetus gallicus, 
Aquila heliaca, Hieraaetus fasciatus, Circus aeruginosus, Falco tinnunculus, κ.ά. 
Τα περισσότερα από αυτά είναι απειλούμενα σύμφωνα με το ελληνικό Βιβλίο 
Ερυθρών Δεδομένων και κατατάσσονται ακόμη και στην κατηγορία 
"Κινδυνεύοντα" (Plegadis falcinellus, Aquila heliaca). Ο τόπος αυτός θα πρέπει να 
θεωρηθεί πολύ σημαντικός για τα υδρόβια και παρυδάτια πουλιά, ιδιαίτερα κατά 
τη διάρκεια της ανοιξιάτικης μεταναστευτικής περιόδου. Πρέπει επίσης να τονιστεί 
ότι η περιοχή αποτελεί έναν από τους λίγους μη παράκτιους υγροτόπους της 
Πελοποννήσου. Εξαιτίας της ύπαρξης αυτής της πλούσιας ορνιθοπανίδας, ο 
τόπος έχει αξιολογηθεί ως μια Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας 
(Σ.Π.Π.Ε.). 
 
Το νερό της Λίμνης χρησιμοποιείται για άρδευση και κατά τη διάρκεια των 
περιόδων της ξηρασίας ο “πρώην βυθός” της Λίμνης αποδίδεται στην 
καλλιέργεια. Η κακή διαχείριση του υδάτινου πόρου, οι πυροβολισμοί και η 
κτηνοτροφία είναι μερικές από τις ανθρώπινες δραστηριότητες που επιδρούν 
αρνητικά στο βιότοπο. Η περιοχή γενικά υποφέρει από τους κυνηγούς οι οποίοι 
αποτελούν και το μεγαλύτερο κίνδυνο για την πλούσια ορνιθοπανίδα της 
περιοχής. Αυτή είναι και ο καθοριστικός παράγοντας που κατατάσσει την περιοχή 
στις πιο σημαντικές της Πελοποννήσου σε σχέση με τα μεταναστευτικά είδη. 
Πρέπει να αναφερθούν επίσης και οι επιδράσεις που σχετίζονται με την 
καλλιέργεια, την κτηνοτροφία, την άντληση νερού για άρδευση κ.ά. Μετά από 
σχετικά ξηρούς χειμώνες ο βιότοπος ξηραίνεται τελείως κατά το καλοκαίρι. Οι 
προαναφερθείσες καταστάσεις είχαν καθοριστικές συνέπειες για τα ενδιαιτήματα 
των ειδών πανίδας και συνεπώς θεωρούνται ως οι λόγοι που οδήγησαν στη 
μείωση των πληθυσμών τους. 
 
Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ΙΒΑ (Important Bird Area). 
 

 
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
 
GR2530003 «ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ» 
 
Από γεωλογικής απόψεως η περιοχή ανήκει στην αρχαία περιοχή της 
Πελοποννήσου, όμοια με τα όρη Πάρνωνας και Ταΰγετος και αποτελείται από ένα 
λόφο με υψόμετρο 574m. Το υπέδαφος συνίσταται από σκληρά ασβεστολιθικά 
πετρώματα τα οποία σχηματίζουν απότομες πλαγιές πλούσιες σε χασμοφυτική 
βλάστηση. Κοντά στην κορυφή του βραχώδους αυτού σχηματισμού είναι κτισμένο 
ένα ενετικό κάστρο, ενώ στην κορυφή του βρίσκονται τα ερείπια ενός αρχαίου 
ελληνικού ναού. 
 
Γενικά η περιοχή έχει χλωριδικό, πανιδικό αλλά και ιστορικό ενδιαφέρον. 
Φιλοξενεί έναν αριθμό ελληνικών ενδημικών taxa με πιο σημαντικό το σπάνιο 
taxon Stachys virgata. Το είδος αυτό τείνει προς εξαφάνιση και για το λόγο αυτό 
χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση. Οι λόφοι με φυσική βλάστηση από Euphorbia 
dendroides παρουσιάζουν επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
 
Οι τύποι οικοτόπων που αναφέρονται από την περιοχή είναι 4 με καλή 
αντιπροσωπευτικότητα, μέση διατήρηση και συνολικά καλή αξία. Ωστόσο, οι 
πρόποδες του λόφου δέχονται ισχυρές επιδράσεις από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες π.χ. καλλιέργειες. 
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Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 9 είδη φυτών, 12 είδη ερπετών (ένα από αυτά η 
χελώνα Testudo hermani συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της 92/43/ΕΕC), 
1 αμφίβιο και 15 είδη ασπόνδυλων (ένα από αυτά - η Callimorpha quadripunctata 
- συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της 92143/EEC). Από τα αμφίβια και 
ερπετά 12 είδη προστατεύονται από τη Συνθήκη της Βέρνης και 10 από την 
Ελληνική Νομοθεσία (Π.Δ. 67/1981), ενώ από τα ασπόνδυλα 1 είδος 
προστατεύεται από τη Συνθήκη της Βέρνης και 4 από την Ελληνική Νομοθεσία 
(Π.Δ. 67/198 1). Τέλος, 2 είδη σαύρας είναι ελληνικά ενδημικά και 1 ενδημικά της 
Βαλκανικής. 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι για την πανίδα της περιοχής είναι η θήρευση και ο 
τουρισμός, λόγω των προκαλούμενων μεταβολών στο βιότοπό τους. 
 
GR2530005 «ΟΡΗ ΓΕΡΑΝΙΑ» 
Ο ορεινός όγκος των Γερανείων (ψηλότερη κορυφή 1351 m) οριοθετείται κοντά 
στο κέντρο της Αθήνας (απέχει περίπου 60 km). Το ανατολικό τμήμα της 
προτεινόμενης περιοχής ανήκει στο Νομό Αττικής, ενώ το δυτικό στο Νομό 
Κορινθίας. Η ορεινή έκταση των Γερανείων σχηματίζεται κυρίως από 
ασβεστόλιθους και φλύσχες. Το κλίμα είναι Μεσογειακού τύπου, με αυστηρά 
καθορισμένη ξηρή περίοδο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Η μέση 
μηνιαία μέγιστη, ελάχιστη και μέση θερμοκρασία φθάνει τους 22.6, 13.0 και 18.5 
°C αντίστοιχα (Μ.Σ. Ελευσίνας). 
 
Οι τύποι οικοτόπων της προτεινόμενης περιοχής είναι χαρακτηριστικοί για τα 
Μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα, όπως δάση αείφυλλων σκληρόφυλλων 
(μακκί, 6310 τύπος οικοτόπων), με Quercus coccifera (πουρνάρι), Pistacia 
lentiscus (σχίνο), P. terebinthus (κοκκορεβιθιά), Phillyrea media (φιλλύκι), Cistus 
creticus (λαδανιά), Cistus monspelliensis και Brachypodium ramosum, που 
καλύπτουν την πλειονότητα των ασβεστολιθικών πλαγιών. Στην περιοχή 
εμφανίζεται υψηλή δασοκάλυψη με κωνοφόρα είδη της εύκρατης ζώνης, κυρίως 
με δάση χαλεπίου πεύκης, Pinus halepensis (9540). Παρόχθιες διαπλάσεις 
υγρόφιλων ειδών, μικρής έκτασης, εμφανίζονται κατά μήκος των ρεμάτων 
περιοδικής ροής (3290), με Nerium oleander (πικροδάφνη) και Vitex agnus 
castus (λυγαριά). Οι ψηλότερες και ψυχρότερες εκτάσεις της προτεινόμενης 
περιοχής καλύπτονται από άριστης δομής συστάδες της ενδημικής ελληνικής 
ελάτης, Abies cephallonica (ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπων δεν 
συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, κωδικός CORINE 42.18). Συχνά 
απαντώνται φρύγανα (5420) και διαπλάσεις αρκεύθου (Juniperus phoenicia, 
5212), που καλύπτουν σημαντική έκταση. Επίσης η ευμεσογειακή υποζώνη 
βλάστησης Oleo-Ceratonion (9320) εκπροσωπείται από θαμνώδη είδη όπως η 
Ceratonia siliqua (χαρουπιά), ο Juniperus  
 
Η ποιότητα και η σπουδαιότητα της προτεινόμενης περιοχής θα πρέπει να 
αξιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη την εγγύτητα των Γερανείων στο μεγαλύτερο 
αστικό κέντρο της Ελλάδας, την Αθήνα. Στα Γεράνεια όρη απαντούν καλά 
διατηρημένα φυσικά οικοσυστήματα, με κύριους αντιπροσώπους τα δασικά 
οικοσυστήματα. Οι συστάδες της κεφαλληνιακής ελάτης βρίσκονται σε άριστο 
επίπεδο διατήρησης. Τα δάση της χαλεπίου πεύκης δημιουργούν φυσικό 
περιβάλλον μέγιστης αισθητικής αξίας, καθώς και οικολογικής σημασίας. Οι 
δασωμένες εκτάσεις γειτνιάζουν με τη Δυτική Αττική, περιοχή ιδιαίτερα 
βεβαρημένη από την βιομηχανική δραστηριότητα. 
 
Παρόλο που το πλήθος των τύπων οικοτόπων δεν είναι εντυπωσιακό, ένας 
σημαντικός αριθμός ενδημικών φυτών απαντάται στην ευρύτερη προτεινόμενη 
περιοχή. Τα Γεράνεια όρη αποτελούν το μοναδικό βιότοπο του κινδυνεύοντος, 
τοπικού ενδημικού υποείδους, Centaurea attica ssp. megarensis (Centaurea 
megarensis), υποείδος που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα IΙ της Οδηγίας 
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92/43 /ΕΟΚ. Οι πληθυσμοί της Centaurea attica ssp. megarensis είναι μικροί, 
διάσπαρτοι και δέχονται σημαντική πίεση από βόσκηση και υπερβόσκηση. 
 
Τα ενδημικά είδη Asperula pulvinaris και Stachys spruneri προστατεύονται από 
την Ελληνική Νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/1981). Συγχρόνως το είδος 
Stachys spruneri περιέχεται στον Κατάλογο απειλούμενων φυτών του CORINE 
και χαρακτηρίζεται ως σπάνιο είδος (IUCN, 1993) στην Ελλάδα και στον Κόσμο. 
Το ενδημικό φυτό Achillea umbellata περιέχεται στον Κατάλογο απειλούμενων 
φυτών του CORINE. 
 
Τα είδη Chalcides ocellatus και Lacerta trilineata συμπεριλαμβάνονται στο IV 
Παράρτημα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ανήκουν στα αυστηρά προστατευόμενα είδη 
(Συνθήκη της Βέρνης) και προστατεύονται από τον Ελληνικό Νόμο (Προεδρικό 
Διάταγμα 67/1981). Επίσης το είδος Ablepharus kitaibellii ανήκει στο IV 
Παράρτημα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, προστατεύεται από τη Σύμβαση CITES και 
ανήκει στα αυστηρά προστατευόμενα είδη (Συνθήκη της Βέρνης). 
 
Η προστασία του είδους Zerynthia polyxena κρίνεται απαραίτητη (Speight M. C. 
D, 1989). Το είδος αυτό περιέχεται στο IV Παράρτημα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 
προστατεύεται από τη Σύμβαση CITES, τη Συνθήκη της Βέρνης (αυστηρά 
προστατευόμενο είδος) και τον ελληνικό νόμο (Προεδρικό Διάταγμα 67/1981). 
 
Ως σημαντικότερος κίνδυνος για την ορεινή περιοχή των Γερανείων θεωρείται η 
φωτιά. Ο πρόσθετος κίνδυνος που επισημαίνεται είναι η αρνητική επίδραση της 
βόσκησης και της υπερβόσκησης στη φυσική αναγέννηση των δασικών 
οικοσυστημάτων. Επίσης οι ραγδαίες αλλαγές στη χρήση της γης, που 
προκαλούνται από την επέκταση της βιομηχανικής, αστικής και εμπορικής ζώνης 
έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση της φυσικής βλάστησης. Στους κινδύνους 
συμπεριλαμβάνεται η ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων (προκαλώντας 
δευτερογενώς αιτία πυρκαγιάς) ή και αδρανών υλικών. Παράλληλα η μη 
ελεγχόμενη θήρα και η αλόγιστη θανάτωση άγριων ζώων αποτελεί μέγιστο 
κίνδυνο για την πανίδα της περιοχής. 
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ΣΧΗΜΑ 4. 32: Χάρτης Περιοχών Natura 

 
 
 
 
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 
GR2510001 ΟΡΟΣ ΑΡΑΧΝΑΙΟ 
GR2510002 ΟΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟ 
GR2520001 ΟΡΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟ 
GR2520002 ΛΙΜΝΗ ΤΑΚΑ 
GR2530001 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΥΛΛΗΝΗ (ΖΗΡΕΙΑ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΔΡΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΤΣΑ 
GR2530002 ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ 
GR2530003 ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ 
GR2530004 ΟΡΟΣ ΟΛΙΓΥΡΤΟΣ 
GR2530005 ΟΡΗ ΓΕΡΑΝΕΙΑ 

 

  Βιότοποι 
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TΟΠΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ 
 
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υπάρχουν 40 συνολικά τέτοιες περιοχές.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.21: ΤΙΦΚ Περιφέρειας Πελοποννήσου 

  Όνομα τόπου Κωδικός 
  Νομός Αργολίδας 
1 Ακροναυπλία και Παλαμίδι AT1011093 
2 Ανώνυμος Λόφος Δυτικά της Ασίνης AT1011094 
3 Νέα Επίδαυρος AT1012001 
4 Λόφος Στόχος Νεστάνης (Τσιπιανών)* AT1080128 
  Νομός Αρκαδίας 
1 Δημητσάνα, Στεμνίτσα και Φαράγγι Λουσίου AT1011084 
2 Καρύταινα AT1011072 
3 Καστάνιτσα Πάρνωνα AT1010003 
4 Κερασιά-Βλαχοκερασιά Αρκαδίας AT1080115 
5 Χώρος μάχης Βερβαίνων AT1011069 
  Νομός Κορινθίας 
1 Αισθητικό δάσος Πευκιά Ξυλοκάστρου AT1011111 
2 Ακροκόρινθος* AT1011006 
3 Βουνό Παναγιάς Κορυφής AT1011134 
4 Κοιλάδα Φενεού AT1011001 
5 Λίμνη Στυμφαλία AT1011000 
6 Λόφος Παναγιά Νεμέας AT1011095 
7 Μετέωρα Κορινθίας AT1011002 
8 Μονή Θεοτόκου Περαχώρας AT1011026 
9 Περιοχή Ηραίου Περαχώρας AT1010006 
10 Πέτρα Περαχώρας (Βράχος Βουνού) AT1011096 
11 Υψώματα βόρεια του χωριού Στενό Κορινθίας AT1011004 
12 Υψώματα Ελληνικού AT1011135 
13 Υψώματα Λυγιάς AT1011136 
  Νομός Λακωνίας 
1 Αρεόπολη AT1011082 
2 Βάθεια AT1011076 
3 Γύθειο AT1010008 
4 Κεντρικός Ταϋγετος AT1010011 
5 Κίττα AT1011077 
6 Λαγκάδα Ταϋγέτου AT1080121 
7 Μίνα Μάνης AT1011068 
8 Μονεμβασία AT1010010 
9 Περιοχή Μυστρά-Παρορίου-Αγίου Ιωάννου AT1080120 
  Νομός Μεσσηνίας 
1 Άνω Πόλη Κυπαρισσίας AT1011010 
2 Καρδαμύλη AT1010014 
3 Κορώνη AT1010013 
4 Μανιάκι - Ταμπούρια Παπαφλέσα AT1011009 
5 Μεθώνη AT1011083 
6 Όρος Προφήτης Ηλίας (Λιούστρα) Μεσσηνίας AT1011013 
7 Πύλος και Όρμος Ναυαρίνου AT1011008 
8 Φαράγγι Κοσκαράκας AT1011018 
9 Φαράγγι ποταμού Νέδα AT1011014 

 
 
ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ/ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ 
 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν διαθέτει Εθνικά Πάρκα ή Εθνικούς Δρυμούς.  

 
Οι προστατευόμενες περιοχές βιοτόπων καθώς και τα ΤΙΦΚ παρουσιάζονται στο 
σχήμα που ακολουθεί. 
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ΣΧΗΜΑ 4. 33: Χάρτης Περιοχών Βιοτόπων και ΤΙΦΚ 
 

 
 
Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη χάραξη (εναλλακτική λύση ALT1-P) διέρχεται 
κοντά (αλλά όχι μέσα) από ορισμένες τις ανωτέρω περιοχές : 
 
 Λίμνη Τάκα : Βιότοπος NATURA – CORINE 
 Ακροκόρινθος : NATURA – Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους – 

Προστατευόμενος Αρχαιολογικός χώρος. 
 
Όλες οι ανωτέρω περιοχές παρουσιάζονται στους χάρτες χρήσεων γης 
80102/PL/04/030 & 80102/PL/04/031 καθώς και στους χάρτες χρήσεων γης με 
εναλλακτικές χαράξεις 80102/PL/04/033 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 
 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ  
 
Με την έκδοση του Ν. 2637/1998 τα Καταφύγια Θηραμάτων χαρακτηρίζονται 
πλέον ως Καταφύγια Άγριας Ζωής. Οι περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
Καταφύγια Άγριας Ζωής στην περιοχή του έργου παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.22: Καταφύγια άγριας ζωής και διατηρητέα μνημεία της φύσης που 
βρίσκονται στην περιοχή του Έργου 

Κατηγορία Κωδικός 
Ονομασία κατηγορίας και 

περιοχή 
Έκταση 

(ha) 
ΦΕΚ 

Κ427 
Μεγαλοβούνι –Λόφος Παναγιάς 
– Μονή Βράχου (Νεμέας) 

4.000 338/7-4-79 

Κ432 
Νυφίτσα (Κλενιάς-Αγ.Βασιλείου-
Στεφανίου-Αγιονορίου) 

1.500 689/24-5-76 

Κ438 
Προφ. Ηλίας – Δελόρμο 
(Μυκηνών) 

800 157/Β/6-2-76 

Κ456 
Δασώδης περιοχή 
Αγ.Θεοδώρων (τριπόλεως-
Περιθωρίου) 

660 903/Β/76 

Κ464 
Προφ.Ηλίας (Ασέας – Τρυπίου-
Φτερών-Αραχαμιτών) 

1.600 680/Β/17-5-76 

Κ
Α
Τ
Α
Φ
Υ
Γ
ΙΑ

 Ά
Γ
Ρ
ΙΑ
Σ

 Ζ
Ω
Η
Σ

 

Κ468 
Τσεμπερού (Πάπαρη-
Αγριακόνας-Ρουτσίου-
Αναβρητού) 

2.550 209/29-2-80 

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ 
ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 

Μ27 Η Δρυς της Δόριζας Αρκαδίας - 121/Δ/80 

 
 
Στα διατηρητέα μνημεία της φύσης, περιλαμβάνονται μεμονωμένα δένδρα ή 
συστάδες δένδρων με ιδιαίτερη βοτανική, οικολογική, αισθητική ή ιστορική και 
πολιτισμική αξία. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν επίσης εκτάσεις με σπουδαίο 
οικολογικό, παλαιοντολογικό, γεωμορφολογικό ή άλλο ενδιαφέρον. Η 
θεσμοθέτησή τους υλοποιήθηκε βάσει του δασικού κώδικα.  
Έχουν κηρυχθεί 51 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, σε όλο τον ελλαδικό χώρο με 
συνολική έκταση 16.840 εκτάρια. Η πλειονότητα των μνημείων αυτών 
καταλαμβάνει ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα. Σύμφωνα με τα ψηφιοποιημένα όρια, 
η συνολική έκταση των Διατηρητέων Μνημείων της Φύσης αντιστοιχεί στο 0,12 % 
της συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας, ενώ το θαλάσσιο τμήμα τους 
καταλαμβάνει έκταση ίση με 21,32 εκτάρια. 
 
Τα καταφύγια άγριας ζωής καθώς και τα διατηρητέα μνημεία της φύσης που 
υπάρχουν στην περιοχή μελέτης παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήμα.  



 
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 
 

 
Doc Ref : 80102-RPT-EV-003 Σελ. 99  

Consortium 

 
ΣΧΗΜΑ 4. 34: Καταφύγια άγριας ζωής και διατηρητέα μνημεία της φύσης στην 
περιοχή του έργου. 
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4.1.3 Ανθρωπογενές περιβάλλον 
 

4.1.3.1 Πληθυσμός-Οικιστικές ενότητες 
 
Πληθυσμός Περιφέρειας Πελοποννήσου 
Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού της ΕΣΥΕ, το 2001 ο πληθυσμός της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου ανέρχεται σε 638.942 άτομα, αντιπροσωπεύοντας το 
5,83% του συνολικού πληθυσμού της Χώρας. Η μεταβολή του πληθυσμού της 
Περιφέρειας την περίοδο 1991 –2001 ανήλθε σε 5.2% και υπολείπεται του 
αντίστοιχου εθνικού (6.9%), επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της πληθυσμιακής 
αποδυνάμωσης της Περιφέρειας. Ωστόσο, ο ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού 
της Περιφέρειας είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Με βάση στοιχεία της Eurostat, η μεταβολή του πληθυσμού στο σύνολο 
της Ε.Ε. των 15 για τα έτη 1991-2001 βρίσκεται στο 3,62%, ενώ στην Ε.Ε των 25 
για την ίδια περίοδο ανέρχεται στο 2,94% 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.23. Πληθυσμός Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΧΩΡΙΚΗ / 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

1991 ΑΣΤΙΚΟΣ ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ

Σ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001 ΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 97,636 34,186 12,653 50,797 105,770 53,405 52,365 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 105,309 22,463 11,446 71,400 102,035 36,628 65,407 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 141,823 27,412 49,414 64,997 154,624 88,292 66,332 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 95,696 15,531 15,713 64,452 99,637 31,827 67,81 

ΜΕΣΗΝΙΑΣ 166,964 47,641 26,705 92,618 176,876 84,559 92,317 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σ 

607,428 147,233 115,931 344,264 638,942 294,680 344,262 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΑΣ 
10,259,900 6,036,660 1,312,774 2,910,466 10,964,020 7,980,414 2,983,606 

Πηγή: ΕΣΥΕ (Απογραφές 1991, 2001), Στοιχεία ΕΣΥΕ 2006 
 
Αναλυτικότερα, η εξέταση της μεταβολής του πληθυσμού δείχνει δύο νομούς της 
Περιφέρειας και συγκεκριμένα το νομό Κορινθίας (9%) και το νομό Αργολίδας 
(8,3%) να διατηρούν ρυθμούς υψηλότερους όχι μόνο από την Περιφέρεια αλλά και 
από τη χώρα, επιβεβαιώνοντας τον αναπτυξιακό δυναμισμό τους. Οι νομοί 
Μεσσηνίας (5,9%) και Λακωνίας (4,1%) υπολείπονται του ρυθμού αύξησης του 
πληθυσμού του συνόλου της χώρας, με το νομό Μεσσηνίας να έχει τον 
πλησιέστερο ρυθμό μεταβολής με τον αντίστοιχο της Περιφέρειας, ενώ για το νομό 
Αρκαδίας παρατηρείται πληθυσμιακή μείωση (-3.1%). 
 
Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι ο αστικός πληθυσμός ως ποσοστό του 
συνολικού πληθυσμού, φαίνεται διαχρονικά να αυξάνει, αφού το 1991 ο αστικός 
και ο ημιαστικός πληθυσμός αποτελούσαν το 44,12% του συνολικού πληθυσμού 
της Περιφέρειας, ενώ το 2001 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 46,12%. Αντίστοιχα, 
μειώνεται ο αγροτικός πληθυσμός από 55,88% το 1991 σε 53,88% το 2001. Η 
αναλογία αστικού / αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια διαφοροποιείται 
πλήρως σε σχέση με την αντίστοιχη αναλογία σε επίπεδο χώρας, που είναι 
72,79% για τον αστικό και 27,21% για τον αγροτικό πληθυσμό. Η αναλογία 
αστικού / αγροτικού πληθυσμού διαφοροποιείται, επίσης, μεταξύ των νομών της 
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Περιφέρειας, αφού στους νομούς Κορινθίας και Αργολίδας υπερτερεί ο αστικός 
πληθυσμός, ενώ στους υπόλοιπους νομούς υπερτερεί ο αγροτικός πληθυσμός 
έναντι του αστικού.  
 
Η πληθυσμιακή πυκνότητα το 2001 διαμορφώνεται σε 41,25 κατ/km2 (ελαφρά 
υψηλότερη σε σχέση με το 1991 που ήταν 39,2 κατ/km2), έναντι 83,08 και 77,75 
που είναι τα αντίστοιχα μεγέθη σε επίπεδο χώρας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει 
τον αραιοκατοικημένο και “αγροτικό” χαρακτήρα της Περιφέρειας, που αποτελεί 
μια βασική διαρθρωτική της αδυναμία. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.24. Επιφάνεια – Πραγματικός Πληθυσμός και Πυκνότητα κατά 
Γεωγραφικό Διαμέρισμα και Νομό Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Αριθμός κατοίκων 
% 

Μεταβολή 

Κάτοικοι ανά 

km2 Γεωγραφικό 

Διαμέρισμα 

Επιφάνεια 

km2 
1991 2001 

1991/ 

2001 
1991 2001 

Σύνολο 

Ελλάδος 
131.957 10.259.900 10.964.020 6,90 77,80 83,10 

Περιφέρεια 

Πελοποννήσου 
15.490 607.428 638.942 5,19 39,21 41,25 

Αργολίδος 2.154 97.636 106.770 8,30 45,30 49,10 

Αρκαδίας 4.419 105.309 102.035 -3,10 23,80 23,10 

Κορινθίας 2.290 141.823 154.624 9,00 61,90 67,50 

Λακωνίας 3.636 95.696 99.637 4,10 26,30 27,40 

Μεσσηνίας 2.991 166.964 176.876 5,90 55,80 59,10 

 
Πιο συγκεκριμένα η πληθυσμιακή ανάλυση των Δήμων στην περιοχή του έργου 
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.25 Πληθυσμιακή Ανάλυση Δήμων από τους οποίους διέρχεται η 
χάραξη (ΕΣΥΕ 1991-2001) 
 

Σύνολο Ελλάδος,   
νομοί,δήμοι/κοινότητες,δημοτι
κα/κοινοτικά διαμερίσμα και 

οικισμοί 

Μόνιμος πληθυσμός Πραγματικός πληθυσμός 

  2001 1991 2001 1991 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.934.097 10.223.392 10.964.020 10.259.900 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 144.527 132.139 154.624 141.682 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 36.991 33.690 36.555 33.435 

Δ.Δ.Κορίνθου 30.434 28.071 29.787 27.412 

Κόρινθος,η 30.434 28.071 29.787 27.412 

Δ.Δ.Αρχαίας Κορίνθου 2.503 2.031 2.578 2.115 

Αρχαία Κόρινθος,η 1.770 2.031 1.800 2.115 

Αρχαίο Λιμάνι, το 733 0 778 0 

Δ.Δ.Εξαμιλίων 2.185 1.899 2.224 1.973 

Εξαμίλια,τα 1.547 1.359 1.563 1.409 

Άγιος Κοσμάς,ο 42 38 55 52 

Δάφνη,η 60 32 59 32 

Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος,η 76 73 80 76 

Κάτω Εξαμίλια,τα 460 397 467 404 

Δ.Δ.Ξυλοκερίζης 1.118 907 1.215 1.106 

Ξυλοκέριζα,η 777 680 783 731 

Αγία Παρασκευή, η 62 0 81 0 

Άγιος Δημήτριος,ο 61 22 85 42 

Θυμαριώνα,η 6 0 29 0 

Κεχριαί,αι 212 205 237 333 

Δ.Δ.Σολομού 751 782 751 829 

Σολομός,ο 686 709 683 750 

Μπεκιάνικα,τα 65 73 68 79 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 4.963 3.550 5.960 5.084 

Δ.Δ.Αγίων Θεοδώρων 4.963 3.550 5.960 5.084 

Άγιοι Θεόδωροι,οι 4.963 3.550 5.960 5.084 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 

15.077 12.598 16.520 14.084 

Δ.Δ.Λουτρακίου Περαχώρας 12.360 10.426 13.239 11.068 

Λουτράκιον,το 10.673 8.876 11.383 9.388 

Αλκυόνα,η 28 8 58 47 

Αλκυονίδες,αι (νησίδες) 4 0 9 0 

Ασπρόκαμπος,ο 7 9 7 7 

Γέφυρα Ισθμού,η 180 92 192 105 

Ειρήνη,η 81 28 97 48 

Καλλιθέα,η 25 10 64 15 

Λίμνη Βουλιαγμένης,η 65 59 100 94 

Μονή Αγίου Ιωάννου,η 5 10 4 10 

Μονή Οσίου Παταπίου,η 40 43 41 47 

Περαχώρα,η 1.238 1.285 1.256 1.296 
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Σύνολο Ελλάδος,   
νομοί,δήμοι/κοινότητες,δημοτι
κα/κοινοτικά διαμερίσμα και 

οικισμοί 

Μόνιμος πληθυσμός Πραγματικός πληθυσμός 

  2001 1991 2001 1991 

Σκάλωμα,το 14 6 28 11 

Δ.Δ.Ισθμίας 2.421 1.860 2.669 2.247 

Ισθμία,η 938 915 1.030 1.006 

Άγιος Χαράλαμπος,ο 295 101 295 210 

Κάβος,ο 90 49 156 136 

Κυράς Βρύση,η 1.017 757 1.039 799 

Παλαιό Καλαμάκι,το 12 6 56 26 

Παράδεισος,ο 69 32 93 70 

Δ.Δ.Πισίων 296 312 612 769 

Πίσια,τα 99 135 121 150 

Αγία Σωτήρα,η 151 149 339 465 

Βαμβακές,οι 23 1 79 64 

Μαυρολίμνη,η 9 12 24 35 

Σχίνος,ο 14 15 49 55 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 7.286 7.289 7.774 7.489 

Δ.Δ.Νεμέας 4.078 4.001 4.249 4.045 

Νεμέα,η 4.078 4.001 4.249 4.045 

Δ.Δ.Αηδονίων 290 334 311 338 

Αηδόνια,τα 290 334 311 338 

Δ.Δ.Αρχαίας Νεμέας 626 658 695 703 

Αρχαία Νεμέα,η 430 452 472 485 

Δερβενάκια,τα 75 83 84 83 

Κουτσομόδιον,το 121 123 139 135 

Δ.Δ.Αρχαίων Κλεωνών 757 615 822 642 

Αρχαίαι Κλεωναί,αι 757 615 822 642 

Δ.Δ.Γαλατά 79 111 98 142 

Γαλατάς,ο 79 111 98 142 

Δ.Δ.Δάφνης 332 338 354 363 

Δάφνη,η 332 338 354 363 

Δ.Δ.Καστρακίου 276 270 305 301 

Καστράκιον,το 276 270 305 301 

Δ.Δ.Κουτσίου 158 174 162 172 

Κούτσιον,το 158 174 162 172 

Δ.Δ.Λεοντίου 330 417 401 417 

Λεόντιον,το 330 417 401 417 

Δ.Δ.Πετρίου 360 371 377 366 

Πετρίον,το 360 371 377 366 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΝΕΑΣ 5.136 4.934 5.477 5.245 

Δ.Δ.Χιλιομοδίου 1.652 1.616 1.750 1.718 

Χιλιομόδιον,το 1.652 1.616 1.750 1.718 

Δ.Δ.Αγιονορίου 256 271 308 318 

Αγιονόριον,το 256 271 308 318 

Δ.Δ.Αγίου Βασιλείου 1.342 1.269 1.418 1.320 



 
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 
 

 
Doc Ref : 80102-RPT-EV-003 Σελ. 104  

Consortium 

Σύνολο Ελλάδος,   
νομοί,δήμοι/κοινότητες,δημοτι
κα/κοινοτικά διαμερίσμα και 

οικισμοί 

Μόνιμος πληθυσμός Πραγματικός πληθυσμός 

  2001 1991 2001 1991 

Άγιος Βασίλειος,ο 1.342 1.269 1.418 1.320 

Δ.Δ.Κλένιας 766 741 775 814 

Κλένια,η 766 741 775 814 

Δ.Δ.Κουταλά 725 670 814 693 

Κουταλάς,ο 180 171 188 173 

Μαψός,ο 168 163 180 166 

Σπαθοβούνιον,το 377 336 446 354 

Δ.Δ.Στεφανίου 395 367 412 382 

Στεφάνιον,το 395 367 412 382 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 3.519 3.536 3.575 3.604 

Δ.Δ.Κουτσοποδίου 2.265 2.342 2.277 2.349 

Κουτσοπόδιον,το 1.893 2.055 1.908 2.066 

Αγία Αικατερίνη,η 46 0 47 0 

Αεροδρόμιο,το 58 0 60 0 

Πανόραμα,το 209 287 201 283 

Σύνορο,το 59 0 61 0 

Δ.Δ.Βρουστίου 328 252 355 252 

Σταθαίικα,τα 238 195 260 194 

Βρούστιον,το 35 41 40 41 

Χαντάκια,τα 55 16 55 17 

Δ.Δ.Μαλαντρενίου 525 528 540 562 

Μαλαντρένιον,το 525 528 540 562 
Δ.Δ.Σχινοχωρίου 
(τ.Σχοινοχωρίου) 401 414 403 441 
Σχινοχώριον,το 
(τ.Σχοινοχώριον,το) 381 414 381 441 

Χέλμης,ο 20 0 22 0 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ 4.169 4.273 4.349 4.412 

Δ.Δ.Μυκηνών 439 431 422 436 

Μυκήναι,αι 439 431 422 436 

Δ.Δ.Λιμνών 898 1.058 920 1.088 

Λίμναι,αι 898 1.058 920 1.088 

Δ.Δ.Μοναστηρακίου 356 268 368 283 

Μοναστηράκιον,το 356 268 368 283 

Δ.Δ.Μπόρσα 208 180 214 188 

Μπόρσας,ο 208 180 214 188 

Δ.Δ.Νέου Ηραίου (Χώνικα) 584 511 585 547 

Νέον Ηραίον,το (τ.Χώνικας,ο) 584 511 585 547 

Δ.Δ.Προσύμνης 771 921 919 944 

Πρόσυμνα,η 771 921 919 944 

Δ.Δ.Φιχτίου 913 904 921 926 

Φίχτιον,το 913 904 921 926 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 3.548 2.457 3.646 2.456 

Δ.Δ.Νέας Κίου 3.548 2.457 3.646 2.456 
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Νέα Κίος,η 3.548 2.457 3.646 2.456 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ 29.505 26.897 29.228 27.102 

Δ.Δ.Άργους 25.068 22.365 24.700 22.289 

Άργος,το 24.630 21.983 24.239 21.901 

Άκοβα,η 197 151 199 152 

Κόκλα,η 157 153 164 154 

Τημένιον,το 84 78 98 82 

Δ.Δ.Δαλαμανάρας 735 746 730 769 

Δαλαμανάρα,η 735 746 730 769 

Δ.Δ.Ελληνικού (Κρυονερίου) 423 436 435 471 

Κρυονέριον,το 1 0 0 0 

Ελληνικόν,το 376 372 383 379 

Ζόγκα,η 36 45 36 67 

Κρύα Βρύση,η 10 19 16 25 

Τουρνίκιον,το 0 0 0 0 

Δ.Δ.Ήρας 401 442 390 446 

Ήρα,η 401 442 390 446 

Δ.Δ.Ινάχου 794 779 830 801 

Ίναχος,ο 647 654 665 667 

Τρίστρατον,το 147 125 165 134 

Δ.Δ.Κεφαλαρίου 756 752 773 766 

Κεφαλάριον,το 607 594 624 602 

Μαγούλα,η 149 158 149 164 

Δ.Δ.Κουρτακίου 259 318 266 411 

Κουρτάκιον,το 259 318 266 411 

Δ.Δ.Λάλουκα 649 582 663 648 

Λάλουκας,ο 649 582 663 648 

Δ.Δ.Πυργέλλας 420 477 441 501 

Πυργέλλα,η 420 477 441 501 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΝΑΣ 2.829 2.671 3.042 2.742 

Δ.Δ.Μύλων 852 743 921 733 

Μύλοι,οι 679 563 746 552 

Καλαμάκιον,το 133 140 131 141 

Κουγαίικα,τα 40 40 44 40 

Δ.Δ.Ανδρίτσης 40 38 73 74 

Ανδρίτσα,η 40 38 73 74 

Δ.Δ.Κιβερίου 1.110 1.136 1.144 1.174 

Κιβέριον,το 979 1.006 995 1.034 

Βελανιδιά,η 96 93 111 102 

Σπηλιωτάκης,ο 35 37 38 38 

Δ.Δ.Σκαφιδακίου 827 754 904 761 

Σκαφιδάκιον,το 638 665 659 671 

Αλμυρός,ο 63 19 115 20 
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Διχάλια,τα 126 70 130 70 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ 593 791 654 844 

Κ.Δ.Αχλαδοκάμπου 593 791 654 844 

Αχλαδόκαμπος,ο 593 791 654 844 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 91.326 95.941 102.035 105.257 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 32.167 28.345 28.976 26.432 

Δ.Δ.Τριπόλεως 28.976 24.748 25.570 22.463 

Τρίπολη,η 28.928 24.699 25.520 22.429 

Μηλιά Τριπόλεως,η 48 49 50 34 

Δ.Δ.Αγίου Βασιλείου Μαντινείας 146 129 174 251 

Άγιος Βασίλειος,ο 146 129 174 251 

Δ.Δ.Αγίου Κωνσταντίνου 1.261 1.438 1.260 1.434 

Άγιος Κωνσταντίνος,ο 1.261 1.438 1.260 1.434 

Δ.Δ.Ευάνδρου 41 63 40 77 

Εύανδρον,το 41 63 40 77 

Δ.Δ.Θάνα 260 285 292 335 

Θάνας,ο 214 241 237 276 

Περπατάρης,ο 46 44 55 59 

Δ.Δ.Μάκρης 365 547 471 550 

Μάκρη,η 163 218 175 221 

Σανατόριον Μάκρης,το 202 329 296 329 

Δ.Δ.Μερκοβουνίου 358 327 370 379 

Μερκοβούνιον,το 358 327 370 379 

Δ.Δ.Παλλαντίου 221 265 244 269 

Παλλάντιον,το 221 265 244 269 

Δ.Δ.Πελάγους 115 116 121 148 

Πέλαγος,το 115 116 121 148 

Δ.Δ.Περθωρίου 100 97 100 168 

Περθώριον,το 95 91 95 162 

Μονή Επάνω Χρέπας,η 5 6 5 6 

Δ.Δ.Σκοπής 324 330 334 358 

Σκοπή,η 175 208 182 228 

Χάνια,τα 149 122 152 130 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 1.357 1.901 1.842 2.222 

Δ.Δ.Ασέας 187 218 223 226 

Ασέα,η 133 137 167 145 

Κάτω Ασέα,η 54 81 56 81 

Δ.Δ.Αγριακόνας 44 52 83 66 

Αγριακόνα,η 44 52 83 66 

Δ.Δ.Αθηναίου 137 231 183 273 

Αθήναιον,το 112 193 149 229 

Μαρμαριά,η 25 38 34 44 

Δ.Δ.Αμπελακίου 88 103 118 138 
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Αμπελάκιον,το 47 60 57 80 

Λιανός,ο 41 43 61 58 

Δ.Δ.Αραχαμιτών 61 224 128 222 

Αραχαμίται,οι 61 224 128 222 

Δ.Δ.Βαλτετσίου 135 119 170 108 

Βαλτέτσιον,το 135 119 170 108 

Δ.Δ.Δάφνης 118 159 139 173 

Δάφνη,η 73 89 82 97 

Μανιάτης,ο 45 70 57 76 

Δ.Δ.Δόριζα 109 134 150 180 

Δόριζας,ο 109 134 150 180 

Δ.Δ.Καλτεζών 127 168 181 204 

Καλτεζαί,αι 90 110 112 146 

Κουβέλια,τα 32 51 64 51 
Μονή Αγίου Νικολάου 
Καλτεζών,η 5 7 5 7 

Δ.Δ.Κεραστάρη 68 71 75 120 

Κεραστάρης,ο 68 71 75 120 

Δ.Δ.Μάναρη 52 108 110 147 

Μάναρης,ο 52 108 110 147 

Δ.Δ.Μαυρογιάννη 43 81 48 92 

Μαυρογιάννης,ο 43 81 48 92 

Δ.Δ.Παλαιοχούνης 28 32 42 41 

Παλαιοχούνη,η 28 32 42 41 

Δ.Δ.Πάπαρη 160 201 192 232 

Πάπαρης,ο 160 201 192 232 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΘΙΟΥ 2.379 2.565 2.613 2.881 

Δ.Δ.Στενού 496 452 497 513 

Στενόν,το 496 452 497 513 

Δ.Δ.Αγιωργιτίκων 390 334 386 393 

Αγιωργίτικα,τα 390 334 386 393 

Δ.Δ.Ελαιοχωρίου 391 494 487 581 

Ελαιοχώριον,το 391 494 487 581 

Δ.Δ.Ζευγολατείου 369 415 365 411 

Ζευγολατείον,το 332 359 328 355 

Παρόριον,το 37 56 37 56 

Δ.Δ.Νεοχωρίου Μαντινείας 408 362 493 373 

Νεοχώριον,το 396 358 482 369 

Μονή Βαρσών,η 12 4 11 4 

Δ.Δ.Παρθενίου 325 508 385 610 

Παρθένιον,το 325 508 385 610 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 8.126 8.276 8.657 8.850 

Δ.Δ.Μεγαλοπόλεως 5.936 5.295 5.135 4.684 
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Μεγαλόπολη,η 5.915 5.255 5.114 4.646 

Ορέστειον,το 21 40 21 38 

Δ.Δ.Ανθοχωρίου 31 58 78 72 

Ανθοχώριον,το 31 58 78 72 

Δ.Δ.Άνω Καρυών 68 98 106 171 

Άνω Καρυαί,αι 68 98 106 171 

Δ.Δ.Βάγγου 51 95 106 144 

Βάγγος,ο 51 95 106 144 

Δ.Δ.Βάστα 85 87 147 95 

Βάστας,ο 85 87 147 95 

Δ.Δ.Γεφύρας 43 73 49 73 

Γέφυρα,η 43 73 49 73 

Δ.Δ.Θωκνίας 48 93 49 110 

Θωκνία,η 48 93 49 110 

Δ.Δ.Ίσαρη 121 209 263 285 

Ίσαρης,ο 93 168 218 236 

Πετροβούνιον,το 20 22 22 28 

Χρούσα,η 8 19 23 21 

Δ.Δ.Ισώματος Καρυών 40 96 115 168 

Ίσωμα Καρυών,το 40 96 115 168 

Δ.Δ.Καράτουλα 39 40 82 78 

Καράτουλας,ο 39 40 82 78 

Δ.Δ.Καστανοχωρίου 40 58 99 101 

Καστανοχώριον,το 40 58 99 101 

Δ.Δ.Κάτω Καρυών (τ.Καρυών) 35 65 51 89 

Κάτω Καρυές,οι (τ.Καρυαί,αι) 35 65 51 89 

Δ.Δ.Λυκαίου 36 47 100 111 

Λύκαιον,το 36 47 100 111 

Δ.Δ.Λυκοσούρας 37 91 94 139 

Λυκόσουρα,η 37 91 94 139 

Δ.Δ.Λυκοχίων 97 132 146 157 

Λυκόχια,τα 97 132 146 157 

Δ.Δ.Μακρυσίου 157 165 172 190 

Μακρύσιον,το 38 72 53 79 

Κάτω Μακρύσι,το 119 93 119 111 

Δ.Δ.Μαλλωτών 38 80 73 80 

Μαλλωτά,τα 38 80 73 80 

Δ.Δ.Μαραθούσσης 58 59 56 70 

Μαραθούσσα,η 58 59 56 70 

Δ.Δ.Νέας Εκκλησούλας 47 58 73 89 

Νέα Εκκλησούλα,η 47 58 73 89 

Δ.Δ.Νεοχωρίου Λυκοσούρας 11 21 80 94 

Νεοχώριον,το 11 21 80 94 



 
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 
 

 
Doc Ref : 80102-RPT-EV-003 Σελ. 109  

Consortium 

Σύνολο Ελλάδος,   
νομοί,δήμοι/κοινότητες,δημοτι
κα/κοινοτικά διαμερίσμα και 

οικισμοί 

Μόνιμος πληθυσμός Πραγματικός πληθυσμός 

  2001 1991 2001 1991 

Δ.Δ.Παραδεισίων 229 231 339 269 

Παραδείσια,τα 199 197 303 231 

Φαναΐτη,η 30 34 36 38 

Δ.Δ.Περιβολίων 110 167 128 175 

Περιβόλια,τα 59 116 78 116 

Βρυσούλαι,αι 51 51 50 59 

Δ.Δ.Πλάκας 25 69 47 105 

Πλάκα,η 25 69 47 105 

Δ.Δ.Ραψομμάτη 80 102 97 155 

Ραψομμάτης,ο 80 102 97 155 

Δ.Δ.Σουλίου 88 93 115 118 

Σούλιον,το 45 44 61 47 

Δερβένιον,το 43 49 54 71 

Δ.Δ.Σούλου 29 41 32 66 

Σούλος,ο 29 41 32 66 

Δ.Δ.Τριλόφου 68 95 71 106 

Τρίλοφον,το 52 68 57 70 

Παλαιομοίρι,το (τ.Κολώνη,η) 16 27 14 36 

Δ.Δ.Τριποτάμου 60 93 85 181 

Τριπόταμον,το 60 93 85 181 

Δ.Δ.Χιράδων 139 145 186 167 

Χιράδες,αι 139 145 186 167 

Δ.Δ.Χράνων 203 238 331 286 

Χράνοι,οι 203 238 331 286 

Δ.Δ.Χωρέμη 77 82 152 222 

Χωρέμης,ο 24 44 95 112 

Απιδίτσα,η 53 38 57 110 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΓΕΑΣ 3.858 4.200 4.100 4.539 

Δ.Δ.Σταδίου 654 643 641 667 

Στάδιον,το 536 530 546 541 

Άγιος Σώστης,ο 79 75 53 88 

Άκρα,η 39 38 42 38 

Δ.Δ.Αλέας 187 225 216 232 

Αλέα,η 187 225 216 232 

Δ.Δ.Βουνού 234 346 251 350 

Βουνόν,το 234 346 251 350 

Δ.Δ.Γαρέας 148 156 156 156 

Γαρέα,η 148 156 156 156 

Δ.Δ.Επισκοπής 133 129 139 140 

Επισκοπή,η 133 129 139 140 

Δ.Δ.Καμαρίου 328 285 325 313 

Καμάριον,το 328 285 325 313 

Δ.Δ.Κανδάλου 104 99 147 114 
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Κάνδαλος,ο 104 99 147 114 

Δ.Δ.Κερασίτσης 292 297 312 316 

Κερασίτσα,η 292 297 312 316 

Δ.Δ.Λιθοβουνίων 135 128 133 149 

Λιθοβούνια,τα 135 128 133 149 

Δ.Δ.Μαγούλας 183 204 184 310 

Μαγούλα,η 133 162 133 268 

Γιοκαραίικα,τα 50 42 51 42 

Δ.Δ.Μανθυρέας 170 198 169 186 

Μανθυρέα,η 170 198 169 186 

Δ.Δ.Μαυρικίου 126 165 129 194 

Μαυρίκιον,το 126 165 129 194 

Δ.Δ.Ριζών 638 717 664 740 

Ρίζαι,αι 638 717 664 740 

Δ.Δ.Στρίγκου 234 257 260 273 

Στρίγκος,ο 135 139 132 151 

Δεμίριον,το 99 118 128 122 

Δ.Δ.Τζίβα 211 220 203 228 

Τζίβας,ο 211 220 203 228 

Δ.Δ.Ψηλής Βρύσης 81 131 171 171 

Ψηλή Βρύση,η 61 86 126 96 

Μπουζαναίικα,τα 20 45 45 75 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 2.141 2.801 3.229 3.296 

Δ.Δ.Λεονταρίου 398 436 384 404 

Λεοντάριον,το 325 341 289 306 

Γαβριά,η 10 9 10 9 

Καλύβια,τα 19 28 24 28 

Καμαρίτσα,η 22 24 24 24 

Κοτσιρίδιον,το 22 34 37 37 

Δ.Δ.Ακόβου 197 298 264 322 

Άκοβος,ο 179 271 246 293 

Γούπατα,τα 18 27 18 29 

Δ.Δ.Αναβρυτού 68 112 96 116 

Αναβρυτόν,το 41 81 60 83 

Κάτω Αναβρυτόν,το 27 31 36 33 

Δ.Δ.Ανεμοδουρίου 90 106 133 130 

Ανεμοδούριον,το 90 106 133 130 

Δ.Δ.Βελιγοστής 63 94 131 98 

Βελιγοστή,η 63 94 131 98 

Δ.Δ.Βουτσαρά 53 64 90 75 

Βουτσαράς,ο 53 64 90 75 

Δ.Δ.Γιανναίων 49 80 89 112 

Άνω Γιανναίοι,οι 13 21 23 39 
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Κάτω Γιανναίοι,οι 36 59 66 73 

Δ.Δ.Γραικού 28 38 61 38 

Γραικός,ο 28 38 61 38 

Δ.Δ.Δυρραχίου 167 221 299 255 

Δυρράχιον,το 167 221 299 255 

Δ.Δ.Ελληνίτσης 41 76 95 82 

Ελληνίτσα,η 41 76 95 82 

Δ.Δ.Καμάρας 213 307 355 496 

Καμάρα,η 169 248 287 416 

Καμποχώριον,το 44 59 68 80 

Δ.Δ.Λεπτινίου 22 37 69 95 

Λεπτίνιον,το 22 37 69 95 

Δ.Δ.Νεοχωρίου Φαλαισίας 56 42 111 79 

Νεοχώριον,το 56 42 111 79 

Δ.Δ.Πετρίνας 74 106 90 117 

Πετρίνα,η 38 48 50 58 

Μονή Αμπελάκη,η 4 7 4 7 

Σπαναίικα,τα 32 51 36 52 

Δ.Δ.Ποταμιάς 86 99 100 116 

Ποταμιά,η 86 99 100 116 

Δ.Δ.Ρουτσίου 22 47 67 69 

Ρούτσιον,το 22 47 67 69 

Δ.Δ.Σκορτσινού 189 218 220 219 

Σκορτσινός,ο 189 218 220 219 

Δ.Δ.Σουλαρίου 49 56 109 61 

Σουλάριον,το 49 56 109 61 

Δ.Δ.Τουρκολέκα 181 265 301 274 

Τουρκολέκας,ο 181 265 301 274 

Δ.Δ.Φαλαισίας 95 99 165 138 

Φαλαισία,η 78 90 150 126 

Μονή Μπούρα,η 17 9 15 12 

 
4.1.3.2 Ενεργός Πληθυσμός – Ανεργία και απασχόληση κατά τομέα  

 
Σύμφωνα με το Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΥΠΕΧΩΔΕ 1999) 
οι προβλέψεις για την εξέλιξη του ενεργού πληθυσμού καταγράφονται στον πίνακα 
που ακολουθεί : 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.26 Πρόβλεψη εξέλιξης ενεργού πληθυσμού, 2001-2011 

Ποσοστό ενεργού πληθυσμού 
Νομός /Περιφέρεια 

1991 2001 2011 
Αργολίδα 40,85 40,85 40 
Αρκαδία 37,82 37,82 37 
Κορινθία 38,12 38,12 37,5 
Λακωνία 39,45 39,45 38,5 
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Μεσσηνία 38,22 38,22 37,5 
Περιφέρεια 38,75 38,75 38 

 
Για τους επιμέρους Δήμους γίνεται η υπόθεση ότι ακολουθούν τα ίδια ποσοστά 
ενεργού πληθυσμού που ακολουθεί ο νομός που ανήκουν. Βέβαια ισχύει το 
ενδεχόμενο τα μεγάλα αστικά κέντρα να παρουσιάσουν ευνοϊκότερα ποσοστά απ΄ 
ότι οι μικροί, ορεινοί αγροτικοί και απομονωμένοι οικισμοί σε περίπτωση που δεν 
ενεργοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό η διαδικασία της ενδεγενούς ανάπτυξης, 
μέσω της αξιοποίησης των τοπικών πόρων και της ενίσχυσης της τοπικής 
επιχειρηματικότητας, καθώς και της δημιουργίας εναλλακτικών και 
συμπληρωματικών προς τον πρωτογενή τομέα δραστηριοτήτων.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.27 Πρόβλεψη εξέλιξης ενεργού πληθυσμού στους δήμους των 
αστικών κέντρων, 2001-2011 

Ποσοστό ενεργού 
πληθυσμού Α/Α Νομός /Δήμοι Αστικών Κέντρων 

2001 2011 

1 
Νομός Αργολίδος 
Άργους 
Ναυπλίου 

 
40,85 
40,85 

 
40 
40 

2 Νομός Αρκαδίας  
Τριπόλεως 

 
37,82 

 
37 

3 
Νομός Κορινθίας 
Κορίνθου 
Λουτρακίου - Περαχώρας 

 
38,12 
38,12 

 
37,5 
37,5 

4 Νομός Λακωνίας 
Σπάρτης 

 
39,45 

 
38,5 

5 Νομός Μεσσηνίας 
Καλαμάτας  

 
38,22 

 
37,5 

 
Για την εκτίμηση της εξέλιξης της ανεργίας κατά τα έτη 2001 και 2011 παρέχονται 
από το Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΥΠΕΧΩΔΕ 1999) :  
  
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.28 Πρόβλεψη εξέλιξης ποσοστού ανεργίας, 2001-2011 

Ποσοστό ανεργίας 
Νομός /Περιφέρεια 

2001 2011 
Αργολίδα 11 10 
Αρκαδία 12,6 11,5 
Κορινθία 6,1 6,1 
Λακωνία 14,6 12,5 
Μεσσηνία 16 13 
Περιφέρεια 10,4 9,5 

 
Η εκτίμηση της απασχόλησης στους Νομούς της Περιφέρειας κατά τα έτη 2001 και 
2011 σύμφωνα με το Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΥΠΕΧΩΔΕ 
1999) είναι: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.29 Πρόβλεψη της απασχόλησης κατά τομέα για τα έτη 2001 και 2011 

Ποσοστό απασχόλησης 

1991 2001 2011 Νομός/ 
Περιφέρεια 

Πρωτογενής
Δευτερο
γενής 

Τριτογενής Πρωτογενής
Δευτερο
γενής 

Τριτογενής Πρωτογενής 
Δευτερο
γενής 

Τριτογενής 

Αργολίδα 41,2 17,6 41,2 34,1 18,4 47,6 26,6 19 54,3 

Αρκαδία 36,2 20,5 43,3 29,9 21,3 48,7 23,4 21,1 54,4 

Κορινθία 33,4 21,8 44,7 27,7 22,7 49,6 21,5 23,6 54,8 

Λακωνία 54,9 10,8 34,3 45,4 11,2 43,4 35,5 1 1Λ7 52,9 

Μεσσηνία 38,6 19,1 42,2 32 19,9 48,1 25 20,7 54,3 

Περιφέρεια 40,1 18,4 41,5 33,1 19,2 47,7 26 20 54 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.30 Πρόβλεψη εξέλιξης ποσοστιαίας τομεακής σύνθεσης απασχόλησης κατά ΟΤΑ στο Νομό Αργολίδας 

1991 2001 2011 
Α/Α ΝΟΜΟΣ/ ΟΤΑ 

Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ          

1 ΑΛΕΑΣ 83,8 2,8 13,4 82,0 3,0 15,0 79,9 3,2 16,9 

2 ΑΡΓΟΥΣ 24,9 14,2 60,9 22,7 14,0 63,4 20,4 13,7 65,9 

3 ΑΣΙΝΗΣ 61,3 4,4 34,3 58,2 4,5 37,3 54,8 4,7 40,5 

4 ΑΣΚΛΙΠΙΕΙΟΥ 74,5 5,3 20,2 72,1 5,5 22,4 69,3 5,8 24,9 

5 ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ 73,3 1,6 25,2 70,6 1,6 27,8 67,6 1,7 30,7 

6 ΕΡΜΙΟΝΗΣ 39,2 7,7 53,1 36,1 7,7 56,2 33,0 7,7 59,3 

7 ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 70,6 5,8 23,7 67,9 6,0 26,1 64,9 6,3 28,8 

8 ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 24,2 9,0 66,8 21,9 8,9 69,3 19,6 8,7 71,7 

9 ΛΕΡΝΑΣ 63,8 7,2 29,0 60,9 7,4 31,7 57,6 7,7 34,7 

10 ΛΥΡΚΕΙΑΣ 78,3 2,4 19,3 76,0 2,6 21,4 73,4 2,7 23,9 

11 ΜΙΔΕΑΣ 68,9 5,7 25,4 66,1 5,9 28,0 63,0 6,2 30,8 

12 ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ 69,3 5,7 25,0 66,6 5,9 27,5 63,5 6,2 30,3 

13 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 10,5 9,6 79,9 9,4 9,3 81,4 8,3 8,9 82,8 

14 ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 18,8 23,4 57,8 17,1 23,0 59,9 15,3 22,6 62,1 

15 ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 54,4 7,1 38,5 51,2 7,2 41,5 47,8 7,4 44,8 

16 ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 61,6 9,8 28,5 58,7 10,2 31,1 55,5 10,5 34,0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.31 Πρόβλεψη εξέλιξης ποσοστιαίας τομεακής σύνθεσης απασχόλησης κατά ΟΤΑ στο Νομό Αρκαδίας 
1991 2001 2011 Α/Α ΝΟΜΟΣ/ ΟΤΑ 

Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής 

 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ          

1 ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 50,6 5,7 43,7 47,8 5,8 46,4 44,9 5,8 49,3 

2 ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 44,1 6,8 49,1 41,4 6,8 51,8 38,6 6,8 54,6 

3 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 40,1 9,3 50,7 37,4 9,3 53,3 34,8 9,3 56,0 

4 ΒΥΤΙΝΗΣ 16,9 9,9 73,2 15,4 9,7 75,0 13,9 9,4 76,8 

5 ΓΟΡΤΥΝΟΣ 38,3 7,2 54,5 35,7 7,3 57,1 33,0 7,2 59,8 

6 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 24,0 7,2 68,9 22,0 7,1 71,0 20,0 6,9 73,1 

7 ΗΡΑΙΑΣ 38,6 10,4 51,0 36,0 10,5 53,6 33,4 10,4 56,2 

8 ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ 41,7 6,0 52,3 39,0 6,0 55,0 36,2 6,0 57,8 

9 ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ 65,8 5,1 29,1 63,2 5,3 31,5 60,5 5,4 34,1 

10 ΚΟΡΥΘΙΟΥ 68,5 4,0 27,5 66,1 4,1 29,8 63,4 4,3 32,4 

11 ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ 39,8 3,1 57,1 37,0 3,1 59,9 34,2 3,1 62,7 

12 ΛΕΒΙΔΙΟΥ 50,1 3,3 46,5 47,3 3,4 49,4 44,3 3,4 52,4 

13 ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 48,5 2,0 49,5 45,6 2,0 52,4 42,6 2,0 55,4 

14 ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 68,2 1,7 30,0 65,7 1,8 32,5 62,9 1,8 35,3 

15 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ 21,8 9,5 68,7 20,0 9,3 70,7 18,2 9,1 72,8 

16 ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ 61,8 4,3 33,9 59,1 4,4 36,5 56,2 4,5 39,3 

17 ΤΕΓΕΑΣ 57,0 6,0 37,1 54,2 6,1 39,7 51,3 6,2 42,5 

18 ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ 35,6 8,8 55,5 33,1 8,8 58,1 30,6 8,7 60,7 

19 ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 35,1 4,2 60,8 32,5 4,1 63,4 29,9 4,1 66,0 

20 ΤΡΟΠΑΙΩΝ 42,2 4,9 52,8 39,5 5,0 55,6 36,7 4,9 58,4 

21 ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 52,8 5,1 42,1 50,0 5,2 44,8 47,0 5,2 47,8 

22 ΦΑΛΑΝΘΟΥ 41,4 7,8 50,7 38,7 7,9 53,4 36,0 7,9 56,2 

23 ΚΟΣΜΑ 35,8 17,5 46,7 33,4 17,5 49,0 31,0 17,4 51,5 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.32 Πρόβλεψη εξέλιξης ποσοστιαίας τομεακής σύνθεσης απασχόλησης κατά ΟΤΑ στο Νομό Κορινθίας  

1991 2001 2011 Α/Α 
ΝΟΜΟΣ/ ΟΤΑ 

Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής 

1 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ          

2 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 11,3 21,7 67,0 10,4 21,3 68,3 9,4 20,9 69,7 

3 ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ 41,6 14,0 44,4 39,3 14,1 46,6 36,8 14,3 49,0 

4 ΒΕΛΟΥ 45,9 8,3 45,8 43,4 8,4 48,2 40,7 8,5 50,7 

5 ΒΟΧΑΣ 46,6 8,8 44,6 44,1 8,9 46,9 41,4 9,1 49,5 

6 ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 47,3 6,5 46,2 44,8 6,6 48,6 42,1 6,7 51,3 

7 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 10,1 20,0 69,9 9,2 19,6 71,2 8,4 19,2 72,4 

8 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 8,7 15,8 75,5 7,9 15,4 76,7 7,2 15,0 77,8 

9 ΝΕΜΕΑΣ 66,6 ,5,6 27,8 64,3 5,7 29,9 61,8 6,0 32,3 

10 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 48,3 6,5 45,2 45,7 6,6 47,7 43,0 6,7 50,3 

11 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 38,2 14,6 47,2 35,9 14,7 49,4 33,5 14,8 51,7 

12 ΣΥΚΙΩΝΟΣ 34,7 9,9 55,5 32,4 9,9 57,7 30,0 9,9 60,1 

13 ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ 38,1 9,9 52,0 35,8 10,0 54,3 33,3 10,0 56,7 

14 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 73,4 2,1 24,5 71,3 2,2 26,5 69,0 2,3 28,8 

15 ΤΕΝΕΑΣ 61,4 8,1 30,4 59,1 8,4 32,6 56,4 8,6 34,9 

16 ΦΕΝΕΟΥ 66,4 4,7 28,9 64,1 4,9 31,0 61,5 5,1 33,4 

 
Όπως παρατηρείται από τους παραπάνω πίνακες, για τους δήμους με τα κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας προβλέπεται μια έντονη 
τριτογενοποίηση της οικονομίας, γεγονός που σημαίνει την στροφή της απασχόλησης προς τις δραστηριότητες του τριτογενή τομέα.  
 
Συμπερασματικά, για το σύνολο των δήμων προβλέπεται συρρίκνωση του Πρωτογενή Τομέα, μικρές αυξομειώσεις στον Δευτερογενή και ενίσχυση 
του Τριτογενή, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, που έχουν σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη του εμπορίου, των υπηρεσιών και του 
τουρισμού.   
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4.1.3.3 Οικονομικά στοιχεία  
 
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
 
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

ΕΚΤΑΣΗ:  2,290 Km2  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:  154.624 ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ: Κόρινθος 
Α.Ε.Π. (2001): 15.612,61€   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Α.Ε.Π. ΕΛΛΑΔΑΣ: 1,7% 
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: 57.681 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΕΠ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΙΣ (%): 
  ΑΕΠ Απασχόληση 
Πρωτογενής τομέας: 8,60% 32,31% 
Δευτερογενής τομέας: 48,90% 18,85% 
Τριτογενής τομέας: 42,50% 48,84% 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ: 

Πρωτογενής τομέας: 
Εσπεριδοειδή, σιτάρι, τομάτες, ελαιόλαδο, αυγά 
 

Δευτερογενής τομέας: 
Τρόφιμα & ποτά, προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά, 
μεταλλικά προϊόντα, κατασκευές 
 

Τριτογενής τομέας: 
Τουρισμός (θαλάσσιος, οικολογικός, ορεινός, 
συνεδριακά κέντρα) 

 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Α.Ε.Π. Νομού (Έτος 2001): 15,612,61€ Συμμετοχή στο ΑΕΠ Ελλάδος: 1,7 %
 

Διάρθρωση του Α.Ε.Π. ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (έτος 2001) 
Τομέας Επίπεδο Νομού Επίπεδο χώρας 

Πρωτογενής τομέας 8,60% 7,00% 
Δευτερογενής τομέας 48,90% 22,20% 
Τριτογενής τομέας 42,50% 70,80% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 

 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Έκταση αγροτικής γης:  844,6 χιλ. στρεμ. 
 
 
Από την συνολική έκταση του νομού:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Παραγωγή  προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας:  
Έκταση γης: 9.256,7 στρέμ. 
Βασικά είδη: Ελιά/Ελαιόλαδο, Αμπέλι/Οινοποιήσιμο, Σιτάρι, Καρύδι, 
Εσπεριδοειδή 
 
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Κυριότερα ορυκτά: Λευκός Ασβεστόλιθος, Μάρμαρο 
Αριθμός βιομηχανικών - βιοτεχνικών καταστημάτων (έτος 2001): 930 

Πεδινή 18,32%      Ημιορεινή 22,49 %      Ορεινή 59,19% 
 

Κύρια παραγόμενα προϊόντα πρωτογενούς τομέα  (έτος 2002) 
Προϊόν  Ποσότητα (τόνοι) 
Εσπεριδοειδή 67,348 
Σιτάρι 16,456 
Τομάτες 11,353 
Ελαιόλαδο 9,576 
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Κυριότεροι κλάδοι (έτος 2000) 

Κλάδος  
Αξία Πωλήσεων 

(εκ. Ευρώ) 
Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών 138,71 
Κατασκευές 53,20 
Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά 12,32 
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού 

11,39 

 
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Κυριότεροι κλάδοι (έτος 2001) 
Κλάδος Αριθμός επιχειρήσεων 
Εμπόριο 3,620 
Ξενοδοχεία (κλίνες) (έτος 2003) 118 (7.550) 

 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
 
Τουρισμός 
Αριθμός μονάδων - Πολυτ., Α', Β' και Γ' κατηγορία  (έτος 2003): 118 
Αριθμός κλινών: 7,550 

 
Τράπεζες 
Αριθμός καταστημάτων: 29 

 
Υγεία – Περίθαλψη 
Νοσοκομεία (αριθ. Κλινών): 1 (219) 
Ιδιωτικές Κλινικές (αριθ. Κλινών) 2 (38) 
Κέντρα υγείας: 5 
Περιφερειακά ιατρεία (αριθ): 35 

 
 
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
 
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
ΕΚΤΑΣΗ:  2.154 m2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:  105.770 ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ: Ναύπλιο 

Α.Ε.Π. (2001): 
10.653€ 

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Α.Ε.Π. ΕΛΛΑΔΑΣ: 0,8% 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: 40.276 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΕΠ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΙΣ (%): 

 ΑΕΠ Απασχόληση 
Πρωτογενής τομέας: 16,80% 29,79% 

Δευτερογενής 
τομέας: 

16,10% 16,10% 

Τριτογενής τομέας: 67,10% 54,11% 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ: 

Πρωτογενής τομέας: Ελιά/ελαιόλαδο, διάφορα εσπεριδοειδή,  αμπέλι, διάφορα 
δενδρώδη,  ρόδι 
 

Δευτερογενής 
τομέας: 

Βιομηχανία τροφίμων & ποτών, κατασκευή προϊόντων από μη 
μεταλλικά ορυκτά, κατασκευή μεταλλικών προϊόντων με εξαίρεση 
μηχανήματα και είδη εξοπλισμού, κατασκευές 
 

Τριτογενής τομέας: Τουρισμός (θαλάσσιος, οικολογικός, ορεινός, ιαματικός, γήπεδα 
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γκολφ, συνεδριακά κέντρα). 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Α.Ε.Π. Νομού (Έτος 2001): 10.653€ Συμμετοχή στο ΑΕΠ Ελλάδος: 0,8 %
Διάρθρωση του Α.Ε.Π. ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (έτος 2001) 

Τομέας Επίπεδο Νομού Επίπεδο χώρας 
Πρωτογενής τομέας 16,80% 7,00% 
Δευτερογενής τομέας 16,10% 22,20% 
Τριτογενής τομέας 67,10% 70,80% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 

 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Έκταση αγροτικής γης: 709,4 χιλ. στρεμ. 

Από την συνολική έκταση του νομού:  

Πεδινή 18,75 %      Ημιορεινή 23,76 %      Ορεινή 57,49% 
 
Κύρια παραγόμενα προϊόντα πρωτογενούς τομέα  (έτος 2002) 
      Προϊόν Ποσότητα (τόνοι) 
Εσπεριδοειδή 437.385 
Γάλα 30.379 
Τομάτες 13.060 
Ελαιόλαδο 9.785 
Πατάτες 3.683 
 

Παραγωγή  προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας:  

Έκταση γης: 37.013,7 στρέμ. 

Βασικά είδη: Ελιά/Ελαιόλαδο, Διάφορα Εσπεριδοειδή, Αμπέλι, Διάφορα Δενδρώδη, Ρόδι. 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Κυριότερα ορυκτά: Μάρμαρο, Χαλαζίας 

Αριθμός βιομηχανικών - βιοτεχνικών καταστημάτων (έτος 2001): 824 

Κυριότεροι κλάδοι (έτος 2001) 

Κλάδος 
Αξία Πωλήσεων 

(εκ. Ευρώ) 
Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών 69,11 
Κατασκευές 36,74 
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων με εξαίρεση μηχανήματα 
και είδη εξοπλισμού  

15,28 

Κατασκευή προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά 14,08 
 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Κυριότεροι κλάδοι (έτος 2000) 
Κλάδος Αριθμός επιχειρήσεων 

Εμπόριο 3.026 
Ξενοδοχεία (κλίνες) (έτος 2003) 109 (10.463) 

  

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 

Τουρισμός 
Αριθμός μονάδων - Πολυτ., Α', Β' και Γ' κατηγορία  (έτος 109 
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2003): 
Αριθμός κλινών: 10,463 
  
Τράπεζες  
Αριθμός καταστημάτων: 28 
  
Υγεία – Περίθαλψη  
Νοσοκομεία (αριθ. Κλινών): 2 (184) 
Κέντρα υγείας: 2 
Περιφερειακά ιατρεία (αριθ): 15 

 
 
Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
 
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
ΕΚΤΑΣΗ:  4.419 Km2  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:  102.035 ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ: Τρίπολη 
Α.Ε.Π. (2001): 13.294,2€   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Α.Ε.Π. ΕΛΛΑΔΑΣ: 0,9% 
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: 9.695 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΕΠ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΙΣ (%): 
  ΑΕΠ  Απασχόληση 
Πρωτογενής τομέας: 10,40% 23,47% 
Δευτερογενής τομέας: 30,90% 15,50% 
Τριτογενής τομέας: 58,70% 61,03% 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ: 
Πρωτογενής τομέας: Πατάτες, γάλα, τομάτες, σιτάρι, μήλα, κάστανα 
Δευτερογενής τομέας: Κατασκευές, τρόφιμα & ποτά 
Τριτογενής τομέας: Εμπόριο, τουρισμός 

 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
Α.Ε.Π. Νομού (Έτος 2001): 13,294,2€  Συμμετοχή στο ΑΕΠ Ελλάδος: 0,9 %
Διάρθρωση του Α.Ε.Π. ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (έτος 2001) 
Τομέας  Επίπεδο Νομού  Επίπεδο χώρας 
Πρωτογενής τομέας 10,40% 7,00% 
Δευτερογενής 
τομέας 

30,90% 22,20% 

Τριτογενής τομέας 58,70% 70,80% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 

 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Έκταση αγροτικής γης: 693,3 χιλ. στρεμ. 

Από την συνολική έκταση του νομού:  

Πεδινή 8,82 %      Ημιορεινή 28,62 %      Ορεινή 62,56% 
Κύρια παραγόμενα προϊόντα πρωτογενούς τομέα   

(έτος 2002) 
Προϊόν  Ποσότητα (τόνοι) 
Πατάτες 47,016 
Γάλα 29,090 
Σιτάρι 13.117 
Τομάτες 11,843 
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Μήλα 11,226 
 

 

Παραγωγή  προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας:  

Έκταση γης: 604.603,5 στρέμ. 

Βασικά είδη: Αμπέλι/Οινοποιήσιμο, Κάστανο, Ελιά, Καρύδι 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Κυριότερα ορυκτά: Μάρμαρο 

Αριθμός βιομηχανικών - βιοτεχνικών καταστημάτων (έτος 2001): 523 

Κυριότεροι κλάδοι (έτος 2001) 
Κλάδος  Αξία Πωλήσεων (εκ. Ευρώ) 

Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών 17,87 
Κατασκευές 40,26 

 

 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Κυριότεροι κλάδοι (έτος 2000) 
Κλάδος  Αριθμός επιχειρήσεων 

Εμπόριο 2,050 
Ξενοδοχεία (κλίνες) (έτος 2003) 50 (1,833) 
Χερσαίες μεταφορές μέσω αγωγών 394 
 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΠΑΡΚΑ 
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
Θέση: 3 km από την πόλη της Τρίπολης 
Αριθμ. Εγκατεστημένων επιχειρήσεων: 38 
Ύπαρξη διαθέσιμης γης: 750.000 m2 
 
ΛΟΙΠΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Τουρισμός 
Αριθμός μονάδων - Πολυτ., Α', Β' και Γ' κατηγορία  (έτος 2003): 50 
Αριθμός κλινών: 1,833 
  
Τράπεζες  
Αριθμός καταστημάτων: 15 
  
Υγεία – Περίθαλψη  
Νοσοκομεία (αριθ. Κλινών): 2 (571) 
Κέντρα υγείας: 5 
Περιφερειακά ιατρεία (αριθ): 40 

 
4.1.3.4 Χρήσεις γης - Χωροταξικός σχεδιασμός 
 

Χωροταξικός Σχεδιασμός Πελοποννήσου – Κύριοι Στόχοι 
Σύμφωνα με το ισχύον Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Πελοποννήσου που έχει 
εκπονήσει το ΥΠΕΚΑ (τότε ΥΠΕΧΩΔΕ) οι κύριοι στόχοι που διέπουν το πρότυπο 
της χωρικής ανάπτυξης της   Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι: 
 
 Ισχυροποίηση του περιφερειακού της ρόλου 
 Δημιουργία προϋποθέσεων για μείωση του φαινομένου του «δυϊσμού» της 
 Δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε διαπεριφερειακό, εθνικό και 

διεθνές επίπεδο 
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 Εξορθολογισμός των σχέσεων αλληλεξάρτησης από το οικονομικό 
σύμπλεγμα Αττικής – Πειραιά 

 Δημιουργία   προϋποθέσεων   για   μελλοντική   ανάδειξη   της   σε   ισχυρό 
εναλλακτικό συγκοινωνιακό κόμβο σε Μεσογειακό επίπεδο. 

 Δημιουργία προϋποθέσεων για ανάπτυξη  μελλοντικών στρατηγικών 
μείωσης της εξάρτησης της από το σύμπλεγμα Αττικής - Πειραιά  και 
ενδυνάμωσης της λογικής των μικρο-περιφερειών προγραμματισμού. 

 
Το πλαίσιο χωρικής οργάνωσης αποβλέπει επίσης : 
• Στην ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων και στην προώθηση της 
ενδογενούς - τοπικής ανάπτυξης όπως προδιαγράφεται και    στα κείμενα για το Γ’    
ΣΠΑ 2000 – 2006 (ΥΠΕΘΟ). 
 
Οι ορεινές και απομονωμένες περιοχές που καταλαμβάνουν σημαντικό τμήμα του 
χώρου της Περιφέρειας, μέσα από τις νέες στρατηγικές επιλογές του ΣΠΑ 2000-
2006, αναμένεται να οδηγηθούν, επικουρούμενες από τα ειδικά προγράμματα του 
Γ ΣΠΑ για την ειδική κατηγορία του χώρου στον οποίο ανήκουν, στη δρομολόγηση 
των διαδικασιών ενσωμάτωσης και ουσιαστικής λειτουργικής συμμετοχής τους στο 
αναπτυξιακό γίγνεσθαι. 
 
Στην προκειμένη περίπτωση η προτεινόμενη χωρική οργάνωση μέχρι τον χρονικό 
ορίζοντα 2011, επηρεάζεται από τις υφιστάμενες τάσεις και τα αποτελέσματα από 
την εφαρμογή ή καθυστέρηση εφαρμογής των δράσεων του Β' ΚΠΣ, επιπρόσθετα 
δε από τους άξονες και τους στρατηγικούς στόχους που έχουν διατυπωθεί στα 
ΣΠΑ 2000 - 2006 για τα Τομεακά Προγράμματα και την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου. 
 
Χωροταξικός Σχεδιασμός Πελοποννήσου – Βασικές Δομικές Παρεμβάσεις 
 
Το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης που προτείνεται από το ισχύον Χωροταξικό 
Σχέδιο Περιφέρειας Πελοποννήσου που έχει εκπονήσει το ΥΠΕΚΑ (τότε 
ΥΠΕΧΩΔΕ), συνοψίζεται στις παρακάτω βασικές δομικές παρεμβάσεις : 
 
1. Αναδιάρθρωση του ρόλου των αστικών κέντρων για βελτίωση και 

εξισορρόπηση των  συνθηκών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 
2. Αναδιάρθρωση του οικιστικού δικτύου και ιεράρχηση του σε επίπεδα 

λειτουργικής, διοικητικής και οικονομικής αλληλεξάρτησης τους. 
3. Εξοπλισμός των αστικών κέντρων με υποδομές έρευνας και τεχνολογίας και 

ανάπτυξη υπηρεσιών πολιτισμού, εμπορίου κλπ. στο πλαίσιο της 
αποκεντρωμένης διοίκησης. 

4. Οργάνωση  των  ορεινών περιοχών ως πεδίο παρεμβάσεων μέσα  από τις  
νέες πολιτικές για την ανάπτυξη, με κατεύθυνση κυρίως προς ήπιες 
δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού, ανάπτυξης και ανάδειξης των 
παραδοσιακών οικισμών, κέντρων βιοτεχνικών δραστηριοτήτων 
συνδεδεμένων με τη δασική διαχείριση, ειδικές καλλιέργειες κ.α. 

5. Αναγνώριση και πρόταση ελεγχόμενης αξιοποίησης των παράκτιων περιοχών 
της Περιφέρειας. 

6. Έλεγχος των χρήσεων γης και προστασία και ανάδειξη των φυσικών πόρων 
μέσα από τους υφιστάμενους θεσμούς και τους μηχανισμούς του  
χωροταξικού  και  πολεοδομικού σχεδιασμού ως και της  προστασίας του 
περιβάλλοντος (θεσμικό πλαίσιο Ν. 1337/83, Ν. 1650/86, Ν.2508/97, 
Ν.2742/99) 

7. Δημιουργία ενιαίου πλέγματος πολιτισμικών πυρήνων  υπερεθνικής εμβέλειας 
και ένταξη τους, σε συνδυασμό με τα επί μέρους τοπικά πολιτιστικά δεδομένα 
και ιστορικές διαδρομές, σε επί μέρους υποσύνολα. 

8. Προστασία και ανάδειξη των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος 
(NATURA 2000, υγροβιότοποι, ορεινοί δρόμοι, ποταμοί, λίμνες, 
οικοσυστήματα κλπ.) 
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9. Σεβασμός και ανάδειξη των διαμορφωμένων ανθρωπογεωγραφικών   
χωρικών ενοτήτων που έχουν προκύψει από τις μακροχρόνιες κοινωνικό - 
οικονομικές ή / και ιστορικές σχέσεις. 

10. Διατήρηση και προστασία του βασικού συστήματος χρήσεων γης κυρίως ως 
προς τις εκτατικές ζώνες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του 
πρωτογενή τομέα. 

11. Ελαχιστοποίηση των απαιτουμένων εκτάσεων για τις χρήσεις του δευτερογενή 
και τριτογενή τομέα σε βάρος του πρωτογενή. 

12. Ένταξη του δικτύου μεταφορών στο συνολικό αναπτυξιακό και χωροταξικό 
σχεδιασμό της Περιφέρειας ώστε να συμβάλλει στην αύξηση της εσωτερικής 
συνοχής και των ευρύτερων διαπεριφερειακών διασυνδέσεων με την 
Περιφέρεια Δ. Ελλάδας (ορεινοί οδικοί άξονες). 

 
Χωροταξικός Σχεδιασμός Πελοποννήσου – Ενεργειακή Υποδομή 
 
Στο χωροταξιακό Σχεδιασμό Περιφέρειας Πελοπονήσου (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1999) 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 
 
“Ηλεκτρική Ενέργεια 
Η Περιφέρεια εξυπηρετείται από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα Παραγωγής και 
Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, που καλύπτει όλη την Ελλάδα με εξαίρεση 
τη νησιωτική χώρα. Επομένως οι όποιες ανάγκες ή αναπτυξιακές προοπτικές της 
Περιφέρειας σε ηλεκτρική ενέργεια αντανακλούν στο σύνολο της Χώρας και 
αντιμετωπίζονται κάτω από το πρίσμα αυτό στο Αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΔΕΗ. 
 
Η υπάρχουσα σήμερα βασική υποδομή παραγωγής - διανομής της ηλεκτρικής 
ενέργειας καλύπτει επαρκώς και ισότιμα το σύνολο της Περιφέρειας και μπορεί να 
ανταποκριθεί ικανοποιητικά για την προσεχή δεκαετία στις ενεργειακές ανάγκες 
που θα παρουσιασθούν στους τομείς της παραγωγής, των υπηρεσιών και των 
οικιστικών αναγκών (όσον αφορά στην ποιότητα ζωής) σύμφωνα με το 
προτεινόμενο ΣΠΑ. 
 
Το υπάρχον δίκτυο των γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης 150 KV, που πρόκειται 
να συμπληρωθεί σύντομα με την κατασκευή της γραμμής Άστρους - Μολάοι, είναι 
δομημένο σε δακτυλίους ώστε να είναι δυνατή η αμφίδρομη τροφοδότηση του και 
να μη διακόπτεται η λειτουργία του σε περίπτωση βλάβης σε ένα σημείο του 
δακτυλίου. 
 
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου λειτουργούν δύο μεγάλες μονάδες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, ο θερμοηλεκτρικός (λιγνιτικός) σταθμός της Μεγαλόπολης με 
μέση ετήσια παραγωγή (1996) 5.000 GWh, που καλύπτει το 13% της συνολικής 
παραγωγής της χώρας και ο υδροηλεκτρικός σταθμός του Λάδωνα με μέση ετήσια 
παραγωγή 260 GWh. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στην Περιφέρεια είναι 
υπερτριπλάσια της καταναλισκόμενης (1.487 GWh το 1996) με συνέπεια να 
ενισχύει σημαντικά το ενεργειακό δυναμικό της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. 
Από τα στοιχεία πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά νομό και κατά χρήση και στο 
σύνολο της Περιφέρειας προκύπτει ότι: 
 
1. Το σύνολο της κατανάλωσης αντιστοιχεί στο 30% περίπου της παραγόμενης 

ενέργειας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο 4% της συνολικής 
κατανάλωσης της χώρας. 

2. Ο μέσος ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο  
της Περιφέρειας είναι της τάξης του 5%, ποσοστό που προβλέπεται να 
διατηρηθεί ή να παραμείνει σταθερό στο μέλλον. 

3. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης κατά την πενταετία 1986-
1991 είναι ο ίδιος για όλους του Νομούς πλην του Ν. Αρκαδίας όπου είναι 
μικρότερος (της τάξης του 3%), ενώ κατά την τελευταία πενταετία 1991-1996 
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σημειώνεται αύξηση της  κατανάλωσης στον Ν. Κορινθίας και μείωση στον Ν. 
Αρκαδίας. 

4. Όσον αφορά στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανική χρήση 
προκύπτει ότι : 

- Παραμένει σχεδόν αμετάβλητη για τους Νομούς Αργολίδας και 
Μεσσηνίας 

- Στον Ν. Λακωνίας έχουμε έντονα αυξητική τάση,  στον Ν.  Κορινθίας ο 
ρυθμός αύξησης είναι ανάλογος με τον συνολικό μέσο ρυθμό αύξησης 
ενώ στο Ν. Αρκαδίας παρουσιάζεται δραματική μείωση τη διετία 1995 - 
1996 όπου από τα 62.374 kWh το 1986 πέφτει στα 19.717 kWh το 
1996. 

5. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακή και εμπορική χρήση 
υπερδιπλασιάσθηκε (μέσος ρυθμός αύξησης της τάξης του 8%) με τη 
σημείωση ότι στο Ν. Αρκαδίας ο ρυθμός αύξησης υπολείπεται αρκετά του 
μέσου όρου. 

6. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 1996 η ποσοτική σχέση της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου κατά χρήση με το σύνολο της Χώρας είναι: 

 
    Περιφέρεια      Σύνολο Χώρας 
 Πελοποννήσου    

 
Οικιακή χρήση   39%  35% 
Αγροτική χρήση  15%    6% 
Εμπορική χρήση  20%  20% 
Βιομηχανική χρήση  20%  34% 

 
Από τη σύγκριση των παραπάνω στοιχείων προκύπτει ο έντονα αγροτικός 
χαρακτήρας καθώς και η μεγάλη υστέρηση του βιομηχανικού τομέα στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, που επιτείνεται με την πάροδο του χρόνου (από το 
25% το 1991 έπεσε στο 20% το 1996). 
 
Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της ενεργειακής υποδομής σε εθνικό 
επίπεδο, είναι η μεγάλη συμμετοχή του λιγνίτη στην παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας με αποτέλεσμα τη σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, που γίνεται 
ιδιαίτερα αισθητή στη Μεγαλόπολη λόγω της λειτουργίας του ΑΗΣ Μεγαλόπολης. 
Σήμερα το 67% της ετήσιας παραγωγής καλύπτεται από την καύση του λιγνίτη, ένα 
20% καλύπτεται από το πετρέλαιο, μόνο το 11% προέρχεται από υδροηλεκτρικούς 
σταθμούς και 1-2% από άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (αιολικά πάρκα 
κ.λ.π.). 
 
Η οριακή κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας και η μονοδιάστατη 
εξάρτηση από το λιγνίτη (υπολογίζεται ότι τα υπάρχοντα αποθέματα επαρκούν για 
45-50 χρόνια ακόμη), εκτός από τη σοβαρή ρύπανση του περιβάλλοντος έχει σαν 
επακόλουθο μεγάλες απώλειες ενέργειας κατά τη μεταφορά και αστάθεια του 
δικτύου, λόγω της μεγάλης απόστασης από τις μονάδες παραγωγής (Πτολεμαϊδα, 
Μεγαλόπολη) μέχρι τα σημεία της κατανάλωσης. 
 
Έτσι κρίνεται σαν στόχος άμεσης προτεραιότητας ο εκσυγχρονισμός και η 
τεχνολογική αναβάθμιση των θερμοηλεκτρικών μονάδων (φίλτρα κ.λ.π) για την όσο 
το δυνατό καθαρότερη λειτουργία τους. Μακροπρόθεσμα οι παραπάνω δυσμενείς 
συνέπειες μπορούν να μειωθούν μόνο με την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, βιομάζα, γεωθερμία, 
υδροηλεκτρικά κ.λ.π) και τη χρήση του Φυσικού Αερίου. 
 
Με στόχο την "καθαρότερη" λειτουργία του ΑΗΣ Μεγαλόπολης η ΔΕΗ ανέθεσε με 
σύμβαση που υπεγράφη την 1/4/99 έργο συνολικής δαπάνης 7,58 δις. δρχ. για την 
"εγκατάσταση νέων ηλεκτροστατικών φίλτρων τέφρας στη μονάδα 111 και την 
αναβάθμιση των παλαιών" στις άλλες τρεις μονάδες παραγωγής. Τα νέα φίλτρα 
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που μειώνουν τις εκπομπές στερεών σωματιδίων κατά 30 έως 40 φορές 
προβλέπεται να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση του περιβάλλοντος. 
 
Ο Ενεργειακός Χάρτης ολόκληρης της Χώρας έχει αλλάξει ριζικά μετά την 
απελευθέρωση της "Αγοράς Ενέργειας" σύμφωνα με την οδηγία 92/96 της Ε.Ε., 
που εφαρμόζεται ήδη από τις 19/2/1999 σε 12 χώρες της κοινότητας και ισχύει από 
19/2/2001 και για την Ελλάδα. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την είσοδο 
του Ιδιωτικού Τομέα στην παραγωγή και την ελεύθερη διακίνηση της Ενέργειας 
μέσω των Διευρωπαϊκών δικτύων θα απαιτήσει την ύπαρξη ενός καλά δομημένου 
θεσμικού πλαισίου έτσι ώστε η λειτουργία της "ελεύθερης αγοράς" να είναι 
αποτελεσματική και να συμβάλει στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου ειδικότερα. 
  
Φυσικό Αέριο 
Το Φυσικό Αέριο είναι ένα σχετικά φθηνό καύσιμο με σημαντικά μειωμένες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον συγκριτικά με τον άνθρακα ή το πετρέλαιο, Η Ελλάδα 
προμηθεύεται σήμερα φυσικό αέριο από τη Ρωσία και έχει συμβόλαια για την 
προμήθεια υγροποιημένων αερίων από την Αλγερία, που αποθηκεύεται σε 
Δεξαμενές στη Ρεβυθούσα. Το δίκτυο παροχής, που είναι ακόμα ημιτελές και 
περιλαμβάνει μόνο τους κεντρικούς αγωγούς μεταφοράς με αποτέλεσμα να 
εξυπηρετούνται μόνο οι καταναλώσεις που βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής 
του, δεν προβλεπόταν στους στόχους του Β' ΚΠΣ να επεκταθεί στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, γεγονός που αποτελεί συγκριτικό μειονέκτημα της Περιφέρειας. 
 
Λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης βιομηχανικών και μεταποιητικών μονάδων κατά 
μήκος του άξονα Αθηνών - Κορίνθου - Πατρών αντιμετωπίζεται πλέον από τη 
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου -ΔΕΠΑ-σήμερα ΔΕΣΦΑ) η επέκταση του κεντρικού 
αγωγού υψηλής πίεσης μέχρι την Κόρινθο (υπάρχει πρόταση χρηματοδότησης 
15,4 δις. από το Γ’ ΚΠΣ - κλάδος Φυσικού Αερίου). “Μετά την απελευθέρωση της 
αγοράς ενέργειας και τη διαμόρφωση των νέων συνθηκών παραγωγής και 
διακίνησης της ενέργειας θα πρέπει να εξετασθεί, με την παροχή των 
κατάλληλων κινήτρων και μέτρων, η επέκταση του δικτύου σε ορισμένες 
περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου ώστε να αμβλυνθεί η υπάρχουσα 
σήμερα στρέβλωση μεταξύ του ανεπτυγμένου βόρειου τμήματος του Ν. 
Κορινθίας (λόγω εξάρτησης από την Πρωτεύουσα) και του υπόλοιπου 
τμήματος της Περιφέρειας και ιδιαίτερα του Νότου”. 
 
Από τα ανωτέρω είναι προφανής η συμφωνία του υπό μελέτη έργου με το 
χωροταξικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου από το ΥΠΕΚΑ. 
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ΣΧΗΜΑ 4.35 Χάρτης διάρθρωσης και ιεράρχησης οικιστικού δικτύου 

 
Πηγή: Περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.33 Ν. Κορινθίας - Αριθμός τ.ΟΤΑ - Έκταση και χρήσεις γης. Εκτάσεις σε Km2
 

Κωδικός 
Ο.Τ.Α. 

Δήμος 
Αριθμός 
τ. ΟΤΑ 

Αριθμός 
οικισμών

Συνολική 
έκταση 

Καλλιεργού μενες 
εκτάσεις 

Βοσκό 
τόποι 

Δάση 
Λοιττές 
εκτάσεις 

Εκτάσεις 
οικισμών 

1501 Δ. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ 4 6 25,6 16,5 1 0,8 2,5 5,4 

1502 Δ. ΒΕΛΟΥ 7 9 77,1 48,7 16,1 6,6 0,4 5,3 

1503 Δ. ΒΟΧΑΣ 7 8 87,9 49,4 0,8 32 1,1 4,6 

1504 Δ. ΕΥΡΟΣΤΙΝΗΣ 10 18 101,6 28,3 26,3 38,3 7,5 3,3 

1505 Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 5 13 102,2 69,1 9,3 9,2 4,7 10,8 

1506 
Δ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑ 
ΧΟΡΑΣ 

3 23 196,9 35,2 11 130,9 4,6 14,6 

1507 Δ. ΝΕΜΕΑΣ 10 12 204,7 121,9 72 4,3 1,7 5,5 

1508 Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 26 41 310,2 104,6 100,3 73,9 17,1 15,5 

1509 Δ. ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ 17 21 171,1 103,1 30,4 23,4 2,1 11,9 

1510 Δ. ΣΑΡΟΝΙΚΟΥ 4 16 136,6 48,6 50,9 30,6 1,2 5,2 

1511 Δ. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ 3 5 179,4 22,2 18,1 137,1 1,9 0,7 

1512 Δ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 10 13 205,3 57,3 89,9 41,2 7,8 5,1 

1513 Δ. ΤΕΝΕΑΣ 6 8 167,5 81,1 69,4 12,1 1,4 2,7 

1514 Δ. ΦΕΝΕΟΥ 9 15 225,9 47,1 83,8 79,1 1,9 13,5 

1515 Δ. ΑΠΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 1 1 98 11,5 16,1 67 0,2 3,2 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ 122 209 2290 844,6 595,4 686,5 56,1 107,3 

 
 
Στο Νομό είναι θεσμοθετημένα 5 Γ.Π.Σ. και 1 Ζ.Ο.Ε. (Δ.Αγ.Θεοδώρων) με την 
οποία ορίζεται μόνον το μέγεθος κατάτμησης. Εκκρεμεί η θεσμοθέτηση της ΖΟΕ 
που προκύπτει από την μελέτη ΕΧΜ (ENVIREG) Κορινθιακού Κόλπου, και η ΖΟΕ 
της περιοχής Λουτρακίου. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.34 Ν. Αρκαδίας - Αριθμός τ.ΟΤΑ - Έκταση και χρήσεις Γης ανά ΟΤΑ. Έκταση σε Km2

 

Κωδικός 
Ο.Τ.Α. 

Δήμος 
Αριθμός 
τ. ΟΤΑ 

Αριθμός 
οικισμών

Συνολική 
έκταση 

Καλλιεργούμενες 
εκτάσεις 

Βοσκότ
οποι 

Δάση 
Λοιπές 
εκτάσεις

Εκτάσεις 
οικισμών 

1201 Δ. ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 3 8 91,6 16,8 20,5 48,1 0,9 2,4 

1202 Δ. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 14 20 213,3 31,5 132,7 46 1,6 2,6 

1203 Δ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 26 57 545,8 110,3 187,8 214,4 21 12,1 

1204 Δ. ΒΥΤΙΝΑΣ 7 13 145,2 5,8 90,1 40,1 0,8 2,5 

1205 Δ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ 10 16 120,5 9,1 55,8 42,9 3,7 5,2 

1206 Δ. ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 7 13 119,8 8,6 41,2 60,2 1,1 1,8 

1207 Δ. ΗΡΑΙΑΣ 16 27 157,7 25,6 73,9 46,7 4 3,5 

1208 Δ. ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ 9 16 150,5 18,2 119,3 8 3,1 1,3 

1209 Δ. ΚΟΝΤΟΒΑΖΕΝΗΣ 9 15 137,5 15,7 85,7 31,9 1,4 2 

1210 Δ. ΚΟΡΥΘΙΟΥ 6 8 115,3 42,4 64,7 5 0,1 2,7 

1211 Δ. ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ 2 9 79,5 5,1 68,2 3,8 1,2 1,2 

1212 Δ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ 11 16 317,8 56,8 161,7 89,9 4,2 5,9 

1213 Δ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 12 23 418,8 33,9 273,2 82,2 20,6 17,8 

1214 Δ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 7 11 202,5 59,4 118,8 22,5 0,5 6,4 

1215 Δ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 31 41 329,6 32,6 172,7 84,2 25 19,2 

1216 Δ. ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ 7 10 186,2 20,7 76,4 84,6 2,6 2,4 

1217 Δ. ΤΕΓΕΑΣ 16 21 118,4  47,6 61,9 2,6 1,3 6,1 

1218 Δ. ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ 5 8 102 9 47,8 40,2 1,6 3,3 
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1219 Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 11 16 119,4 48 49,5 9,2 2,2 10,8 

1220 Δ. ΤΡΟΠΑΙΩΝ 14 29 192,6 43,4 78,3 66,1 5,3 4,1 

1221 Δ. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 15 31 284 39 176,4 58,3 3,4 7,1 

1222 Δ. ΦΑΛΑΝΘΟΥ 7 10 185,5 12,4 92,3 77,4 1,4 1,3 

1223 ΚΟΙΝ. ΚΟΣΜΑ 1 3 85,2 1,4 40,8 42,3 0,3 0,5 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ 246 421 4418,7 693,3 2289,7 1205 107,3 122,2 

 
Στο Νομό έχουν θεσμοθετηθεί 7 Γ.Π.Σ με προβλεπόμενη συνολική έκταση 12.210 
στρέμματα.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.35 Νομός Αργολίδας - Αριθμός τ. ΟΤΑ, έκταση και χρήσεις γης ανά ΟΤΑ. Έκταση σε Km2 
Κωδικός 
Ο.Τ.Α. 

Δήμος 
Αριθμός 
τ. ΟΤΑ 

Αριθμός 
οικισμών

Συνολική 
έκταση 

Καλλιεργούμενες 
εκτάσεις 

Βοσκότ
οποι 

Δάση 
Λοιπές 
εκτάσεις

Εκτάσεις 
οικισμών

1101 Δ. ΑΡΓΟΥΣ 9 18 138,3 77,1 38,6 9,2 5,1 8,2. 

1102 Δ. ΑΣΙΝΗΣ 5 20 136,8 32,1 94,6 0,5 3,8 5,9 

1103 Δ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 4 19 179,8 54,5 116 1,6 4,6 3,1 

1104 Δ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 4 16 160,7 42,5 92 18,7 1,8 5,3 

1105 Δ. ΕΡΜΙΟΝΗΣ 3 17 158,2 52,8 84 11 16,4 3,6 

1106 Δ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 5 27 252,9 79,6 146,7 12,9 6,4 7,5 

1107 Δ. ΛΕΡΝΑΣ 4 10 84,3 26,6 43,3 11,9 0,2 2,4 

1108 Δ. ΛΥΡΚΕΙΑΣ 8 21 245,3 57,7 141,9 41,3 1,3 3,7 

1109 Δ. ΜΙΔΕΑΣ 4 14 178,3 59 101,3 0 13,4 4,4 

1110 Δ. ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ 7 7 159 82,5 72 0 1,7 2,8 

1111 Δ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 4 9 121,1 54,5 39,1 24,1 0,8 2,6 

1112 Δ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 4 10 33,7 12,8 13,6 0,1 0,4 6,5 

1113 Δ. ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 3 8 41,4 24,2 13 0 2,4 2,1 

1114 ΚΟΙΝ. ΑΛΕΑΣ 4 5 142,9 31 80 26,4 4,6 0,9 

1115 Δ. ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 1 1 5,7 5,2 0 0 0 0,5 

1115 ΚΟΙΝ. ΑΧΛΑΔ/ΜΠΟΥ 1 1 105,9 17,3 68,9 18,4 0 1,3 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ 70 204 2154,3 709,4 1145 176,1 63 60,8 

 
Στο Νομό είναι θεσμοθετημένα 4 ΓΠΣ και 1 ΖΟΕ.  
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Εξετάσθηκαν και καταγράφηκαν οι προγραμματιζόμενες και οι υφιστάμενες 
χρήσεις γης στην περιοχή διέλευσης του αγωγού Φυσικού Αερίου με την 
προτεινόμενη λύση του σε χάρτες κλίμακας 1:50.000 και 1:5000 και με τις 
εναλλακτικές λύσεις σε χάρτες κλίμακας 1:50.000. 
 
Η καταγραφή των χρήσεων γης έγινε αφού ελήφθησαν υπ’ όψη όλες οι 
πολεοδομικές και χωροταξικές μελέτες και εφαρμογές (υφιστάμενα όρια οικισμών, 
υπό μελέτη επεκτάσεις οικισμών, οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τον καθορισμό των 
προστατευόμενων περιοχών, η νομοθεσία για τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς 
χώρους, τα μεγάλα εθνικά έργα υποδομής (Εθνική Οδός Αθηνών – Τρίπολης, 
σιδηροδρομικό δίκτυο) καθώς και τα προγραμματιζόμενα και εν εξελίξει 
εγγειοβελτιωτικά έργα της περιοχής μελέτης.  
 
Οι πηγές από τις οποίες παρελήφθησαν οι πληροφορίες περιλαμβάνουν : 
 
Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ 
- Όρια οικισμών 
- Χάρτης ΖΟΕ Αργους 
- ΓΠΣ Τρίπολης 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ 
- Κανάλι Αναβάλου (από ΓΟΕΒ) 
- Ρέματα Νομού Αργολίδας 
- Ενημέρωση για διαδικασία έγκρισης διασταυρώσεων του αγωγού με ρέματα 
και οδούς 
- Έργα αρμοδιότητας τους σε εξέλιξη ή προγραμματιζόμενα 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΩΝ 
- Οικισμοί 
- ΓΠΣ Κορίνθου 
- ΓΠΣ Άργους 
- ΣΧΟΟΑΠ Μυκηνών - Α Φάση 
- ΣΧΟΟΑΠ Κουτσοποδίου - Α Φάση 
- ΣΧΟΟΑΠ Λέρνας - Β Φάση 
- ΣΧΟΟΑΠ Νέας Κίου - Β Φάση 
 
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΙ 
- ΜΩΡΕΑΣ Α.Ε. : Ε.Ο. Κόρινθος - Τρίπολη – Καλαμάτα 
- ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – Ε.Ο. Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα 
 
Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΔΕΣΕ, ΔΔΕ, ΔΕΚΕ) 
- Έργα αρμοδιότητας τους σε εξέλιξη ή προγραμματιζόμενα 
 
ΔΕΗ 
- Υφιστάμενα δίκτυα Υ.Τ. 
- Μελλοντικά δίκτυα Υ.Τ. (μελέτες σε εξέλιξη) 
- Έγκριση όδευσης στις εγκαταστάσεις ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη 
 
ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. 
- Στοιχεία μελέτης Καναλιού Ισθμού / Γεωτεχνικά στοιχεία 
 
ΟΣΕ Α.Ε. / ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. / ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 
- Στοιχεία προαστιακού σιδηροδρόμου 
- Στοιχεία σιδηροδρομικού δικτύου 
 
ΡΑΕ 
-  Στοιχεία για αιολικά πάρκα (WP στους χάρτες χρήσης γης) 
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ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
- Στοιχεία για αρχαιολογικούς χώρους 
 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ 
- Στοιχεία για δασικές και προστατευόμενες εκτάσεις 
 
Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ 
- Στοιχεία για περιοχές NATURA & ΤΙΦΚ 
 
Διεύθυνση Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων Υπ. Γεωργ. Αναπτ. & 
Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων ΥΠΕΚΑ 
- προγραμματιζόμενα και εν εξελίξει εγγειοβελτιωτικά έργα της περιοχής 
μελέτης 
 
 
Οι χρήσεις κατα μήκος της προτεινόμενης χάραξης του αγωγού Φ.Α. 
συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα :   
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.36. Χρήσεις κατα μήκος της προτεινόμενης χάραξης του αγωγού Φ.Α. 
ΧΡΗΣΗ Μήκος (Km) Ποσοστό (%) 
Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη 
Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας 
Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία 
με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης

73.886 46.5 

Μόνιμα Αρδευόμενη γη 
Αμπελώνες 
Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες με 
σαρκώδεις καρπούς 
Ελαιώνες 

47.360 29.8 

Δάσος πλατύφυλλων 
Δάσος κωνοφόρων 
Μικτό δάσος 
Σκληροφυλλική βλάστηση 

21.653 13.6 

Φυσικοί βοσκότοποι 
Λιβάδια 
Θάμνοι και χερσότοποι 
Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις 
εκτάσεις 
Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 

13.088 8.2 

Αλλες Χρήσεις 2.953 1.9 

   

ΣΥΝΟΛΟ 158.939 100.0 
 
Οι Χρήσεις Γης από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός Φ.Α. παρουσιάζονται 
στους :  
 Γενικούς Χάρτες Χρήσεων Γης με τις Εναλλακτικές Λύσεις 

(80102/PL/04/033 Sheets 1-8) κλ. 1:50.000  
 Χάρτες Χρήσεων γης κατα CORINE 2000 (βλάστησης) (80102/PL/04/030 & 

80102/PL/04/031)  
 Λεπτομερείς Χάρτες Χρήσεων Γης – Προτεινόμενη Λύση 80102/PL/04/003 

(32 sheets) Κλ. 1:5.000 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.  
 
Στους Γενικούς Χάρτες Χρήσεων Γης με τις Εναλλακτικές Λύσεις 80102/PL/04/033 
έχει επισημανθεί και η ζώνη «δυνητικής επίδρασης» 1 Km εκατέρωθεν του άξονα 
της χάραξης του αγωγού. 
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4.1.3.5 Δίκτυα 

 
Μεταφορές 
Οδικό δίκτυο 
Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο, λόγω 
της έκτασης και της γεωμορφολογίας του εδάφους. Το εθνικό δίκτυο εκτείνεται σε 
1250 km περίπου, ενώ το επαρχιακό οδικό δίκτυο εκτείνεται σε μήκος 4.600 km 
περίπου. Στα παράλια και στα πεδινά είναι περισσότερο ανεπτυγμένο, ενώ είναι 
σχετικά ανεπαρκές, ποσοτικά και ποιοτικά, στις ορεινές περιοχές. 
 
Εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας υπάρχουν επίσης και 110 περίπου 
km αυτοκινητοδρόμου, ο οποίος συνδέει την Καλαμάτα με την Τρίπολη, την 
Κόρινθο και κατ’ επέκταση με την Αθήνα, ο οποίος είναι υπό κατασκευή και θα 
δημιουργήσει τις δυνατότητες ασφαλούς πρόσβασης και αύξηση της 
ελκυστικότητας. 
 
Επιπρόσθετα, σημαντικός αναπτυξιακός παράγοντας για την Περιφέρεια είναι η 
διέλευση από το βόρειο τμήμα της μεγάλου μέρους του οδικού άξονα ΠΑΘΕ και 
της νέας «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ». 
 
Το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού δικτύου της Περιφέρειας διέρχεται μέσα από 
τους Νομούς Κορινθίας, Αρκαδίας και Μεσσηνίας (περίπου το 70%), ενώ το Νομό 
Αρκαδίας διασχίζει το μεγαλύτερο ποσοστό του επαρχιακού δικτύου της 
Περιφέρειας (32% περίπου). 
 
Σιδηροδρομικό δίκτυο 
Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Περιφέρειας, το οποίο έχει συνολικό μήκος 300 km, 
παρουσίαζε σοβαρά μειονεκτήματα κατά το τέλος της δεκαετίας του ‘90, καθώς 
ήταν μη συμβατό με το υπόλοιπο εθνικό δίκτυο. Οι γραμμές του δικτύου της 
Πελοποννήσου είχαν μικρότερο πλάτος, ήταν μονής κατεύθυνσης, δεν υπήρχαν 
ανισόπεδες διαβάσεις και είχε κακή χάραξη. Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ εκτελούνται 
παρεμβάσεις αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής σε μήκος 89 περίπου km 
και ως εκ τούτου μπορεί να θεωρηθεί ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί. 
 
Ο Νομός εξυπηρετείται από το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ και συγκεκριμένα 
από τις σιδηροδρομικές γραμμές Αθηνών- Πατρών.  
 
Το σιδηροδρομικό δίκτυο που υπάρχει καλύπτει τους άξονες Αθήνας - Κορίνθου - 
Πάτρας και Αθήνας - Κορίνθου - Τριπόλεως. 
 
Λιμενικές Υποδομές 
Στις θαλάσσιες μεταφορές, σημαντικό ρόλο παίζουν τα λιμάνια της Καλαμάτας και 
του Ναυπλίου. Άλλα δευτερεύοντα λιμάνια της Περιφέρειας είναι της Πύλου και της 
Κυπαρισσίας στη Μεσσηνία, της Ερμιονίδας και του Πορτοχελίου στην Αργολίδα, 
του Παράλιου Άστρους και του Λεωνιδίου στην Αρκαδία, της Κορίνθου και του 
Κιάτου στην Κορινθία και τέλος, του Γυθείου στην Λακωνία. 
 
Οι πολύ μικρής κλίμακας αεροπορικές συγκοινωνίες εξυπηρετούνται από το 
αεροδρόμιο της Καλαμάτας. 
 
Δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης Περιοχής Άμεσης Επίδρασης 
Σχετικά με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι αυτά 
βρίσκονται εντός των οικισμών που εξυπηρετούν και δεν σχετίζονται άμεσα με τη 
χάραξη του αγωγού 
 
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα & Δίκτυα Ενέργειας Περιοχής Άμεσης Επίδρασης 
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Όσον αφορά το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο τούτο εκτείνεται κατά μήκος της νέας 
Εθνικής Οδού. 
 
Τα Δίκτυα Υψηλής Τάσεως(150 KV) της ΔΕΗ παρουσιάζονται στους χάρτες 
1:50.000.   
 

4.1.4 Ιστορικό / πολιτιστικό περιβάλλον 
 
Όσον αφορά το ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον, η όδευση του αγωγού 
διέρχεται από τις παρακάτω σημαντικές περιοχές : 
 
 Περιοχή Ισθμού – Εξαμιλίων – Αρχ. Κορίνθου – Ακροκορίνθου 
 Περιοχή Μυκηνών 
 Περιοχή Δερβενακίων 

 
Οι αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων των περιοχών απο τις οποίες διέρχεται ο 
αγωγός είναι : 
 
 ΛΖ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων (Αρχ. Κόρινθος) 
 Δ’  Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων (Ναύπλιο) 
 ΛΘ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων (Τρίπολη) 
 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Κόρινθος) 
 Υπηρ. Νεωτ. Μνημείων & Τεχν. Εργων Δυτ. Ελλάδος (Πάτρα) 

 
Σε επαφές με τις κατά τόπους αρχαιολογικές υπηρεσίες υποδείχθηκαν και 
παρουσιάζονται στους χάρτες χάραξης του αγωγού 1:50.000 & 1:5.000 οι 
κηρυγμένες (ή υπό κήρυξη) αρχαιολογικές περιοχές.  
 

4.1.4.1 Περιοχή Ισθμού – Εξαμιλίων – Αρχ. Κορίνθου – Ακροκορίνθου 
Στην περιοχή αυτή υπάρχουν οι εξής κηρυγμένες αρχ. Περιοχές και μνημεία : 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.37. Κηρυγμένες αρχ. Περιοχές και μνημεία Περιοχής Ισθμού – 
Εξαμιλίων – Αρχ. Κορίνθου – Ακροκορίνθου 
 

α/α Αρχ. Περιοχή ΦΕΚ Κήρυξης Παρατηρήσεις Σχέση με όδευση 
1 Ίσθμια 737Β’ 04-08-1980 Κήρυξη 

Έγινε Αναοριοθέτηση 
Δεν ορίζεται ως 
απολύτου 
προστασίας και 
είναι δυνατή η 
διέλευση υπο όρους 

Διέρχεται 

2 Αρχ. Κόρινθος 756Β’ 06-06-2005 - Έγινε 
Αναοριοθέτηση 

-//- Διέρχεται 

3 Κεσίμια Το ΦΕΚ δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη  Δεν διέρχεται 
4 Γωνιά -//- Δεν ορίζεται ως 

απολύτου 
προστασίας και 
είναι δυνατή η 
διέλευση υπο όρους 

Διέρχεται 

5 Γύριζα -//- Δεν ορίζεται ως 
απολύτου 
προστασίας και 
είναι δυνατή η 
διέλευση υπο όρους 

Διέρχεται 

6 Προζύμι-Βουκάνας -//-  Δεν Διέρχεται 
7 Γωνιά -//- Προϊστορική 

εγκατάσταση 
Δεν Διέρχεται 

8 Αρχ. Λατομεία 
Εξαμιλίων 

566Β’ 30-07-1993 Χαρακτηρισμός 
1889Β’ 18-10-1999 Καθορ. ζωνών 

Ορίζονται ζώνες 
απολύτου (Α) και μη 
προστασίας (Β) 
από την οποία είναι 

Διέρχεται από τη 
ζώνη Β2 
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δυνατή η διέλευση 
υπο όρους 

9 Ιουστινιάνειο & 
Διίσθμιο τείχος, 
Εξαμίλιο Τείχος 

255Β’ 18-09-1958 
35Β’ 02-02-1962 
473Β’ 17-12-1962 
134Β’ 20-02-1965 
429Β’ 08-07-1966 
58Β’ 25-01-1971 

Ορίζεται ζώνη 
προστασίας 25m 
εκατέρωθεν και 
είναι δυνατή η 
διέλευση υπο όρους 

Τέμνει το τείχος 

10  Μυκηναϊκό Τείχος 58Β’ 25-01-1971  Δεν τέμνει το τείχος 
11 Περιοχή λόφου 

Ακροκορίνθου και 
Κάστρο 
Ακροκορίνθου 

ΒΔ 25-2- 22, Φ.Ε.Κ. 28/τ.Α’/26-2-22 και 
Υ.Α. 16507/9-9-65, Φ.Ε.Κ. 605/τ.Β’/16-
9-65,  
7 ΤΑΑΠΘ 25-09-2006 Θεσμ. ζωνών 
12Δ’ 18-01-2008 Καθορ. Χρ. γης 

Βυζαντινό μνημείο 
εντός 
αρχαιολογικού 
χώρου  

Δεν διέρχεται 

12 Αρχ. Κλεωνές και 
οικιστικά κατάλοιπα 
παλαιοχριστιανικών 
χρόνων πλησίον 
αυτών 

605Β’ 16-09-1965 
Ν.3028/02 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 

 Δεν διέρχεται 

 
 
 

4.1.4.2 Περιοχή Μυκηνών 
Στην περιοχή αυτή υπάρχουν οι εξής κηρυγμένες αρχ. Περιοχές και μνημεία : 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.38. Κηρυγμένες αρχ. Περιοχές και μνημεία περιοχής Μυκηνών 
 

α/α Αρχ. Περιοχή ΦΕΚ Κήρυξης Παρατηρήσεις Σχέση με όδευση 
1 Μυκήνες- 

Ακρόπολη κλπ 
67Β’ 15-02-1964  Δεν διέρχεται 

2 «Χάνια» 
Μυκηνών 

425Β’ 25-06-1986 Δεν ορίζεται ως 
απολύτου 
προστασίας και είναι 
δυνατή η διέλευση 
υπο όρους 

Διέρχεται Οριακά 

3 Περιοχή 
Σπηλιωτάκη 

168Β’ 09-03-1967 Δεν ορίζεται ως 
απολύτου 
προστασίας και είναι 
δυνατή η διέλευση 
υπο όρους 

Διέρχεται 

4 Πύργος στο 
Φίχτιο 

219Β’ 31-10-1951  Δεν διέρχεται 

5 Φρούριο Μύλων 105Β’ 06-07-1950  Δεν διέρχεται 
6 Προϊστορική 

Ακρόπολη 
«Μεγάλος 
Μαστός» 

1159Β’ 29-12-1979  Δεν διέρχεται 

7 Ηραίον 605Β’ 6-9-1965  Δεν διέρχεται 
 
 
 

4.1.4.3 Περιοχή Δερβενακίων 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.39. Κηρυγμένες αρχ. Περιοχές και μνημεία περιοχής Δερβενακίων 
 

α/α Αρχ. Περιοχή ΦΕΚ Κήρυξης Παρατηρήσεις Σχέση με όδευση 
1 Στενά 

Δερβενακίων 
451Β’ 14-10-1963 

Ιστορικός Τόπος 
 

Δεν διέρχεται απο 
τα στενά αλλά απο 
το λόφο ΝΑ αυτών 
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4.1.4.4 Βυζαντινά Μνημεία – Εκκλησίες 
 
Σύμφωνα με υποδείξεις της 25ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων τα Βυζαντινά 
Μνημεία / Εκκλησίες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος του 
έργου είναι : 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.40. Κηρυγμένα Βυζαντινά Μνημεία / Εκκλησίες 

α/α Μνημείο ΦΕΚ Κήρυξης Παρατηρήσεις 
Σχέση με 
όδευση 

1 Περιοχή λόφου 
Πεντεσκούφι 

Β.Δ. 25-2-22, Φ.Ε.Κ.28/Τ.Α’/26-2-22 
Ν. Κορινθίας  Δεν διέρχεται 

2 Κάστρο Αγ. 
Βασιλείου 

Ν.3028/02 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» 

Ν. Κορινθίας  Δεν διέρχεται 

3 Ι. Ν. Ζωοδόχου 
Πηγής 

ΥΑ 15904/24-11-1962, Φ.Ε.Κ. 473/τ.Β’/17-12-
1962 

Ν. Κορινθίας  Δεν διέρχεται 

4 Γυμνό, Ι. Ν. Αγίου 
Δημητρίου 
Φαρμακά 

Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/ΚΗΡ/8881/297/4-3-
1998, ΦΕΚ 285/Β/24-3-1998 

Ν. Αργολίδας 
Ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο  
Δεν διέρχεται 

5 Γυμνό, Ι. Ν. 
Παναγίας 
Φαρμακά 

Ν.3028/02 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» 

Ν. Αργολίδας 
 

Δεν διέρχεται 

6 Φίχτια, Ι. Ν.  
Παναγίας 

ΥΑ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/43854/834/5-11-1991, 
ΦΕΚ 968/Β/26-11-1991 

Ν. Αργολίδας 
Ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο   
Δεν διέρχεται 

7 Φίχτια, Ι. Ν. 
Αγίων Θεοδώρων 

Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/46865/ 1197π.έ,/17-1-
1989, ΦΕΚ 127/Β/21-2-1989 

Ν. Αργολίδας 
Κτίριο που χρήζει 
ειδικής κρατικής 
προστασίας  

Δεν διέρχεται 

8 Κάστρο 
Μαλαντρενίου 

Υ.Α. 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 
Ν. Αργολίδας  Δεν διέρχεται 

9 Άργος -ολόκληρη 
η σύγχρονη πόλη 

Υ.Α. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ04/25556/861/27-8-1981,  
ΦΕΚ 660/Β/19-10-1981 

Ν. Αργολίδας  Δεν διέρχεται 

10 Κάστρο Αργούς 
(Λάρισα) 

Β.Δ. 25-2-1922, ΦΕΚ 28/Α/26-2-1922 Ν. Αργολίδας 
Βυζαντινό μνημείο 

 
Δεν διέρχεται 

11 Κάστρο Μύλων Υ.Α. 23243/672/19-6-1950, ΦΕΚ 105/Β/6-7-
1950 

Ν. Αργολίδας 
Ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο 
Δεν διέρχεται 

12 Μύλοι, «Πύργος 
Βασιλοπούλας» 

Υ Α 23243/672/19-6-1950, ΦΕΚ 105/Β/6-7-
1950 

Ν. Αργολίδας 
Ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο 
Δεν διέρχεται 

13 Καρυά, Ι. Ν. 
Τιμίου 
Προδρόμου 

Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/64770/1-8-
2005 Ν. Αργολίδας Δεν διέρχεται 

14 Καρυά, Ι. Ν. 
Παναγίας και 
Φρυκτώριο 
πλησίον του 

Ν.3028/02 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» 

Ν. Αργολίδας  Δεν διέρχεται 

15 Σπήλαιο 
Ανδρίτσας 

Ν.3028/02 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» 

Ν. Αργολίδας  Δεν διέρχεται 

16 Λόφος Μουχλίου, 
Υστεροβυζαντινός 
οικισμός 

Ν.3028/02 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» 

Ν. Αρκαδίας  Δεν διέρχεται 

17 Ι. Μονή Λουκούς 
(Μεταμόρφωση 
του Χριστού) και 

Υ.Α. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/9292/256/30-4-1980, 
ΦΕΚ 470/Β/9-5-1980 & Υ.Α. 15904/24-11-1962, 
ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962 

Ν. Αρκαδίας 
Η μονή Ιστορικό 

διατηρητέο μνημείο 
Δεν διέρχεται 
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Τοποθεσία 
«Κολώνες» 

 

18 Αστρος, Ι. Μονή 
Παλαιοπαναγιάς 

Υ.Α. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/25563/673/15-5-1981, 
ΦΕΚ 329/Β/5-6-1981 

Ν. Αρκαδίας 
Ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο  
Δεν διέρχεται 

19 Άγιος Ιωάννης 
Άστρους, Ι. Ν. 
Αγίου Ιωάννη 
Θεολόγου - Ι. Ν. 
Προδρόμου - 
Διδακτήριο 

Ν.3028/02 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» 

Ν. Αρκαδίας Δεν διέρχεται 

20 Περδικόβρυση, Ι. 
Μονή Προδρόμου 

Υ.Α. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/26891/512/29-5-1984, 
ΦΕΚ 836/Β/26-11-1984 

Ν. Αρκαδίας 
Ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο  
Δεν διέρχεται 

21 Άγιος Πέτρος, 
Πύργος Τρικαλίτη 
- Κρήνες 

Υ.Α. 26120/1194/17-8-1953, ΦΕΚ 204/Β/21-9-
1953 και 
Υ.Α.ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/55509/1168/4-12-
1985, ΦΕΚ 820/Β/31-12-1985 

Ν. Αρκαδίας 
Ιστορικά διατηρητέα 

μνημεία  
Δεν διέρχεται 

22 Άγιος Πέτρος, Ι, 
Μονή Μαλεβής 

Ν.3028/02 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» 

Ν. Αρκαδίας   Δεν διέρχεται 

23 Πλάτανος, Ι. Ν. 
Αγίου Θεοδώρου 
- Ι. Ν. 
Μεταμορφώσεως 
- Ι. Ν. Παναγίας 
της Σέλας 

Υ.Α. 21585/13-1-1966, ΦΕΚ 60/Β/5-2-1966 
Ν. Αρκαδίας 

Ιστορικά διατηρητέα 
μνημεία 

 

Δεν διέρχεται 

24 Ι Μονή 
Αρτοκωστάς 

Υ.Α. 21585/13-1-1966,  ΦΕΚ 60/Β/5-2-1966 Ν. Αρκαδίας 
Ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο  
Δεν διέρχεται 

25 Πραστός Ν.3028/02 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» 

Ν. Αρκαδίας  Δεν διέρχεται 

26 Καστάνιτσα Ν.3028/02 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» 

Ν. Αρκαδίας  Δεν διέρχεται 

27 Βαλτέτσι, 
Υδραγωγείο 
Παλαιάς 
Ντρομπολιτσάς   

Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/ΚΗΡ/22468/676/11-7-
2000, ΦΕΚ 969/Β/3-8-2000 

Ν. Αρκαδίας 
Ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο Ν. 
Αρκαδίας  

Δεν διέρχεται 

28 Μάκρη Ν.3028/02 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» 

Ν. Αρκαδίας Ν. 
Αρκαδίας 

Δεν διέρχεται 

29 Θάνας, Ι. Ν. 
Αγίου Ιωάννη 
Προδρόμου 

Ν.3028/02 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» 

Ν. Αρκαδίας  Δεν διέρχεται 

30 Τζίβας, Ι. Ν. 
Αγίου 
Κωνσταντίνου   

Υ.Α. Β1/Φ30/40263/696/22-9-1989, ΦΕΚ 
803/Β/12-10-1989 

Ν. Αρκαδίας 
Ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο  
Δεν διέρχεται 

31 Τεγέα, 
Αρχαιολογικός 
χώρος με τα 
μνημεία του (Ι. Ν. 
Παλαιάς 
Επισκοπής, 
Βασιλική Θυρσου, 
Τμήματα 
μεσαιωνικών 
τειχών κλπ. 

Ν.3028/02 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» 

Ν. Αρκαδίας  Δεν διέρχεται 

32 Αλέα, Ι. Ν. Αγίου 
Νικολάου - Ι. Ν. 
Αγίου Ιωάννη 
Προβαντηνού 

Υ.Α. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/26424/760/12-7-1980, 
ΦΕΚ 731/Β/31-7-1980 - Υ.Α. 
ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/ΚΗΡ/70230/2302π.έ./
24-1-2002, ΦΕΚ 136/Β/8-2-2002 

Ν. Αρκαδίας 
Ιστορικά διατηρητέα 

μνημεία 
 

Δεν διέρχεται 
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33 Παλλάντιο, 
Αρχαιολογικός 
χώρος με δύο 
παλαιοχριστιανι-
κές βασιλικές 

Ν.3028/02 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» Ν. Αρκαδίας Δεν διέρχεται 

34 Καλογερικό, 
Μεσαιωνικό 
καλντερίμι 

Ν.3028/02 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» 

Ν. Αρκαδίας  Δεν διέρχεται 

35 Δόριζα, 
Βυζαντινός 
οικισμός - Χάνι 
Ταλαγάνι 

Ν.3028/02 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» 

Ν. Αρκαδίας  Δεν διέρχεται 

36 Μάναρης, Θέση  
«Οχυρά», Ι. Ν. 
Αγίου Αθανασίου 

Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/ΚΗΡ/50978/1984/23-
12-1998, ΦΕΚ 26/Β/25-1-1999 

Ν. Αρκαδίας 
Οικοδόμημα που 
χρήζει ειδικής 
κρατικής 

προστασίας  

Δεν διέρχεται 

37 Βουρβουρα, 
Μεσαιωνικός 
οικισμός από τη 
Θέση Ανάληψη 
μέχρι τον οικισμό 
των Βουρβουρων 
κατά μήκος του 
Σαρανταπόταμου 

Ν.3028/02 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» 

Ν. Αρκαδίας  Δεν διέρχεται 

38 Καλτεζές, Ι. Μονή 
«Αγίου Νικολάου» 

Β.Δ. 30-9-1938, ΦΕΚ 374/Α/14-10-1938 Ν. Αρκαδίας 
Ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο  
Δεν διέρχεται 

39 Αγριακόνα - 
Σκορτσινός, Ι. Ν. 
Ταξιαρχών 

Υ.Α. 15904/24-11-1962, ΦΕΚ 473/Β/17-12-
1962 

Ν. Αρκαδίας 
Ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο  
Δεν διέρχεται 

40 Αραχαμίτες Ν.3028/02 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» 

Ν. Αρκαδίας  Δεν διέρχεται 

41 Σούλι, Θέση 
«Χάνια», Παλιά 
Βρύση 

Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/50713/1083/7-11-
1985, ΦΕΚ 759/Β/19-12-1985 

Ν. Αρκαδίας 
Ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο  
Δεν διέρχεται 

42 Νέα Εκκλησούλα,  
Ι. Μονή Παναγίας 

Ν.3028/02 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» 

Ν. Αρκαδίας  Δεν διέρχεται 

43 Θωκνία, Ι, Ν. 
Αγίου Δημητρίου 

Υ.Α. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/37732/776/16-7-1984, 
ΦΕΚ 704/Β/3-10-1984 

Ν. Αρκαδίας 
Ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο  
Δεν διέρχεται 

44 Μαλλωτά, Ι, Ν. 
Ευαγγελίστριας 

Υ.Α. ΑΡΧ/Β1/Φ30/1018/18/2-2- 1987, ΦΕΚ 
274/Β/2-6-1987 

Ν. Αρκαδίας 
Κτίσμα που χρήζει 
ειδικής κρατικής 
προστασίας  

Δεν διέρχεται 

45 Βελιγοστή Ν.3028/02 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» 

Ν. Αρκαδίας Δεν διέρχεται 

46 Λεοντάρι, 
Ολόκληρος ο 
οικισμός με τα 
μνημεία του 

Ν.3028/02 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» 

Ν. Αρκαδίας  Δεν διέρχεται 

47 Κάστρο 
Λεονταρίου 

Π.Δ. 23-1-1930, ΦΕΚ 30/Α/29-1-1930 Ν. Αρκαδίας 
Ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο  
Δεν διέρχεται 

48 Φαλαισία, Ι. Μονή 
Μπούρα 
(Θεοτόκου) 

Υ.Α. 15904/24-11-1962, ΦΕΚ 473/Β/17-12-
1962 

Ν. Αρκαδίας 
Ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο  
Δεν διέρχεται 

49 Φαλαισία, Ι. Μονή 
Χουντάλου 

Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/53930/1569π.έ./2-1-
1996, ΦΕΚ 177/Β/19-3-1996 

Ν. Αρκαδίας 
Ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο  
Δεν διέρχεται 
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4.1.4.5 Μνημεία Νεωτέρων χρόνων 
 
Σύμφωνα με υποδείξεις της Υπηρεσίας Νεωτ. Μνημείων & Τεχν. Εργων Δυτ. 
Ελλάδας τα Νεώτερα Μνημεία που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή 
ενδιαφέροντος του έργου είναι : 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.41. Κηρυγμένα Μνημεία Νεωτέρων Χρόνων 
 

α/α Μνημείο ΦΕΚ Κήρυξης Παρατηρήσεις Σχέση με όδευση 
1 Τοποθ. Αγ. 

Θεόδωροι 
282Β’ / 1969 

Ν. Κορινθίας Δεν διέρχεται 

2 Αλευρόμυλος – 
Ελαιοτριβείο στα 
Αθίκια Κορινθ.  

45Β’/30-1-1992 
-//- Δεν διέρχεται 

3 Ιδ. Γεννατά 
Χρυσάφως στα 
Εξαμίλια Κορινθ. 

1889Β’/19-12-2003 
-//- Δεν διέρχεται 

4 Δημ. Σχολ. 
Εξαμιλίων 

274Β’/1996 
-//- Δεν διέρχεται 

5 Δημ. Σχολ. 
Νεμέας 

636Β’/1995 
-//- Δεν διέρχεται 

6 Περιοχ. Χωρίου 
Πετρί Νεμέας 

282Β’ / 1969 
-//- Δεν διέρχεται 

7 Φυλακές 
Τίρυνθας 

1025Β’/21-8-2000 
Ν. Αργολίδας Δεν διέρχεται 

 
 
Σύμφωνα με τις γνωματεύσεις των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων και της 
επιτρομής Μεγάλων Έργων του ΥΠΑΑΤ ο αγωγός διέρχεται απο περιοχές στις 
οποίες είναι δυνατόν να εμφανισθούν αρχαία λέιψανα κατα τις εργασίες διάνοιξης 
του σκάμματος. Για τους λόγους αυτούς οι αρχές αυτές προτείνουν σειρά μέτρων 
που αναλύονται διεξοδικά στο σχετικό Κεφάλαιο 7. 
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4.1.4.6 Μνημεία 

 
Ακολουθεί σύντομη αναφορά στα κύρια αρχαιολογικά μνημεία των περιοχών από 
τις οποίες διέρχεται ο αγωγός. 
 
Ίσθμια 

 
 
Φωτ. 4.1 Ο αρχαιολογικός χώρος των Ισθμίων από τα δυτικά με το ναό του 
Ποσειδώνα στο κέντρο. Εναέρια άποψη. 
 
Ο Ισθμός, το στενό αυτό κομμάτι γης, που ενώνει τη Στερεά Ελλάδα με την 
Πελοπόννησο, αποτέλεσε, από την αρχαιότητα, μείζον ζήτημα για τους κατοίκους 
της Κορίνθου, αφού χώριζε το Σαρωνικό από τον Κορινθιακό κόλπο -και κατ' 
επέκταση το Αιγαίο από το Ιόνιο πέλαγος- και καθιστούσε τη μετάβαση από τη μία 
θάλασσα στην άλλη επικίνδυνη, κουραστική και χρονοβόρα. Έτσι, λοιπόν, στους 
χρόνους του Περίανδρου κατασκευάστηκε ο δίολκος, ένας δρόμος λιθόστρωτος, 
από την παραλία του Σχοινούντα (Καλαμάκι) έως του δυτικού πέρατος του 
καναλιού. Ο δρόμος αυτός, ο οποίος κατά ένα μεγάλο μέρος αποκαλύφθηκε από 
τη σκαπάνη του Νικ. Βερδελή, δεν είχε χαραχτεί σε ευθεία γραμμή, με σκοπό να 
αποφευχθούν οι απότομες ανηφοριές και κατηφοριές, έχει πλάτος 3,5 - 5 μέτρα 
και είναι στρωμένος με κανονικούς, πώρινους κυβόλιθους. Δεξιά και αριστερά 
φαίνεται πως είχαν ισοπεδωθεί χωματόδρομοι, χρήσιμοι επίσης στο έργο της 
μεταφοράς των σκαφών. Στη μέση του λίθινου καταστρώματος υπάρχουν δυο 
βαθιές παράλληλες αυλακιές, που απέχουν 1,50 μέτρα η μία από την άλλη. Στις 
αυλακιές αυτές κινούνταν οι τροχοί μιας, μεγάλου μήκους, κατασκευής, η οποία 
έφερε πάνω της το σκάφος και η οποία ονομαζόταν ολκός. Η, πολύ κουραστική, 
αυτή διαδικασία χρησιμοποιούταν μόνο για ελαφρά πλοία και κυρίως πολεμικά, 
όταν ήταν πραγματικά ανάγκη να βρεθούν γρήγορα από τη μία θάλασσα στην 
άλλη.  
 
Υπολείμματα υστερομυκηναϊκού τείχους, ή κατά άλλους ερευνητές αναλημματικού 
τοίχου, βρίσκονται σήμερα κοντά στο χώρο της αρχαίας Ισθμίας. Πρόκειται για ένα 
τείχος ακανόνιστου σχήματος, κατασκευασμένο με ογκόλιθους και εσωτερικό 
παραγέμισμα από μικρές πέτρες και χώματα (πάχους από 2 έως 3.5 μέτρα). Η 
χρονολογία κατασκευής του προσδιορίζεται στον 12ο π.Χ. αιώνα.  
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Στην περιοχή της αρχαίας Ισθμίας τα πλέον αξιοθέατα είναι το θέατρο και το 
στάδιο. Στα 1883 έγινε η πρώτη συστηματική αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή, 
από τη Γαλλική αρχαιολογική Σχολή των Αθηνών. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή 
απέτυχε να προσδιορίσει τους δύο κύριους ναούς του ιερού: του Ποσειδώνα και 
του Παλαίμονα. Τη σωστή τους θέση ανακάλυψε στα 1952 ο καθηγητής Oscar 
Broneer, στις ανασκαφές της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής. Τα πορίσματα 
δημοσιεύτηκαν έναν χρόνο αργότερα και σε γενικές γραμμές είναι τα εξής: Το 
τέμενος του Ισθμίου Ποσειδώνα, όπως φαίνεται από αναθήματα, υπήρχε κατά τον 
7ο π.Χ. αιώνα. Κατά τα μέσα του ίδιου αιώνα ιδρύθηκε ο αρχαϊκός ναός, ο οποίος 
καταστράφηκε από φωτιά στις αρχές του 5ου αιώνα. Ξαναχτίστηκε ως δωρικός 
περίπτερος με τοπικό πωρόλιθο, είχε πτερό 6Χ13 κιόνων και διαστάσεις του 
στυλοβάτη περίπου 54Χ23 μέτρων. Καταστράφηκε, όμως, μετά από 70 χρόνια την 
άνοιξη του 390 π.Χ., επισκευάστηκε και συνέχισε να ακμάζει ως το 146 π.Χ., 
οπότε ο Μόμμιος κατέστρεψε ολοσχερώς την Κόρινθο. Μετά το 44 π.Χ., με τον 
επανοικισμό της Κορίνθου, ο ναός ανοικοδομήθηκε, ενώ τον 2 μ.Χ. αιώνα 
πιστεύεται πως έγινε ο τελευταίος πιο ευρύχωρος περίβολος με τις στοές και 
πρόπυλο παρά τη ΝΑ γωνία.  
 
Από το θέατρο της αρχαίας Ισθμίας δε σώζονται παρά ελάχιστα λείψανα, διότι 
ήταν το πλησιέστερο από τα χτίσματα προς το μεσαιωνικό οχυρό και κυριολεκτικά 
ξεθεμελιώθηκε για να προμηθεύσει οικοδομικό υλικό στο οχυρό. Έχουν βρεθεί 
θεμέλια της σκηνής και του κοίλου, μερικά από τα θεμέλια της δυτικής παρόδου, η 
θεμελίωση του προσκηνίου και μερικοί λίθοι από τη θεμελίωση δύο βάθρων 
μεγάλων πλαστικών εικόνων.  
 
Το Παλαιμόνιο, ο ναός δηλαδή που ήταν αφιερωμένος στη θαλασσινή θεότητα με 
το όνομα Παλαίμονας, ρωμαϊκής εποχής, ανασκάφηκε από τον O. Broneer. Έχει 
προσανατολισμό ίδιο με αυτόν του ναού του Ποσειδώνα, το κρηπίδωμά του έχει 
μήκος 8,30 μέτρα και πλάτος 7,70 και ύψος 1,85 μέτρα. Ο ναός είχε ιδιαίτερο 
περίβολο, ενώ στα ανατολικά του σημειώνονται τρεις λάκκοι θυσιών.  
 
Το στάδιο της Ισθμίας, ήταν γνωστό και προ των ανασκαφών, πως βρισκόταν 300 
μέτρα περίπου ΝΑ του ιερού του Ποσειδώνα. Στην ΝΑ γωνία, όμως, του ιερού 
ανακαλύφθηκε η αφετηρία του αρχαιότερου σταδίου, όπου διακρίνονται τα ίχνη 16 
συνολικά βαλβίδων εκκίνησης. Το νεότερο στάδιο διαμορφώθηκε σε φυσική 
κοιλότητα και το μήκος του ήταν περίπου 181,15 μέτρα. 
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Αρχαία Κόρινθος 

 
 
Φωτ. 4.2 Ο Αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Κορίνθου από νοτιοδυτικά. 
Εναέρια άποψη. 
 
Τα ίχνη της ολβίας Κορίνθου είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Σταχυολογούμε: Ο 
περίφημος και επιβλητικός ακόμη και σήμερα αρχαϊκός ναός του Απόλλωνα, με 
τους μονολιθικούς δωρικούς κίονες από τους οποίους εφτά παραμένουν όρθιοι σε 
περίοπτη θέση πάνω από τα ερείπια της αγοράς. Οι δωρικοί κίονες του πτερού 
ήταν 6 στις στενές πλευρές και 15 στις μακρές. Για τη στήριξη της οροφής 
υπήρχαν και εσωτερικές κιονοστοιχίες κατά μήκος του αρκετά επιμήκους σηκού, ο 
οποίος ήταν χωρισμένος σε δύο δωμάτια και επιπλέον σε πρόναο και οπισθόδομο 
που είχαν στην πρόσοψή τους ανά δυο κίονες ανάμεσα σε παραστάδες. Ο ναός 
χτίστηκε περί το 530 π.Χ. Η αγορά, η οποία είχε μορφή ορθογωνίου και 
διαστάσεις 160 μέτρα μήκος και 70 πλάτος. Τα κυριότερα κτίσματα που την 
περιβάλλουν είναι η νότια στοά, που σχηματίζεται από σειρά ομοιόμορφων 
καταστημάτων, καθένα από τα οποία ήταν χωρισμένο σε δύο δωμάτια. Μπροστά 
στα καταστήματα υπάρχει διπλή σειρά κιονοστοιχίας. Η εξωτερική ήταν δωρική, 
ενώ η εσωτερική ιωνική. Ανάμεσα σ' αυτή τη στοά παρεμβάλλεται το βουλευτήριο. 
Άλλη σειρά καταστημάτων της αγοράς είναι τα κεντρικά καταστήματα με το "βήμα 
του Αποστόλου Παύλου" ανάμεσά τους και μία άλλη σειρά είναι τα βορειοδυτικά 
καταστήματα, που περιλαμβάνουν το χαρακτηριστικό τοξωτό οικοδόμημα 
ανάμεσά τους.  
 
Αφήνοντας την αγορά και κατεβαίνοντας τα μνημειακά σκαλοπάτια των 
προπυλαίων, προσεγγίζουμε την οδό Λεχαίου. Κοντά της βρίσκεται η Πειρήνη 
κρήνη με τα έξι ανοίγματα (τους χώρους που μοιάζουν σα σπηλιές), όπως μας λέει 
ο Παυσανίας. Ενδιαφέρουσα είναι και η κρήνη Γλαύκη, σκαλισμένη σε βράχο.  
 
Έξω από τον κυρίως αρχαιολογικό χώρο επισκέψιμα είναι τα εξής μνημεία: Το 
Ωδείο, το οποίο κατασκευάστηκε στο τέλος του 1ου αιώνα μ.Χ., ανακαινίστηκε από 
τον Ηρώδη τον Αττικό και δημιουργήθηκε τότε η αυλή του με στοές γύρω, η οποία 
έφερε το ωδείο πλησιέστερα στο θέατρο. Αυτό βρίσκεται λίγο χαμηλότερα. 
Βεβαιώθηκαν ίχνη ενός παλιότερου θεάτρου του τέλους του 5ου π.Χ. αιώνα με 
ξύλινη σκηνή. Τον 3ο π.Χ. αιώνα το θέατρο αποκτά χτιστή σκηνή. Το κοίλο του 
(κερκίδες) υπολογίζεται πως ήταν χωρητικότητας 18.000 θεατών. Στην αρχή του 
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3ου μ.Χ. αιώνα η ορχήστρα μετατράπηκε σε ρωμαϊκή αρένα για θηριομαχίες. 
Βόρεια του θεάτρου εντοπίζονται λείψανα του γυμνασίου. Τέλος, το Ασκληπιείο 
κοντά στην πηγή Λέρνα. Η ανασκαφή έδειξε πως το Ασκληπιείο είναι σκαλισμένο 
κατά το μέγα μέρος στο βράχο. Ο ναός είχε διαστάσεις 14,93Χ8,32 μέτρα με σηκό 
και πρόναο με τέσσερις δωρικούς κίονες μπροστά.  
 
Ακροκόρινθος 

 
 
Φωτ. 4.3 Ακροκόρινθος 
 
Στον Ακροκόρινθο, το κάστρο της Κορίνθου, οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 1961 από 
την Αμερικανική αρχαιολογική Σχολή. Τα σημαντικότερα κτίσματα που ήρθαν στο 
φως είναι τα εξής: Ο ναΐσκος της Αφροδίτης, οι μικροί ναοί που ήταν αφιερωμένοι 
στη Δήμητρα και την Κόρη, βωμοί του Ήλιου, η κρήνη της "επάνω Πειρήνης". 
Επειδή το κάστρο ήταν σε διαρκή χρήση από την πρώιμη αρχαιότητα μέχρι και 
πρόσφατα, τα κατά καιρούς κτίσματα έχουν αποδομηθεί και αναδομηθεί 
διαφορετικά πολλές φορές, ενώ το οικοδομικό υλικό έχει χρησιμοποιηθεί πολλάκις 
για να καλύψει τις ανάγκες των εποχών. Έτσι, τα ευρήματα της αρχαιότητας είναι 
πραγματικά πενιχρά, παρά το γεγονός ότι το οικοδομικό υλικό αυτής της εποχής 
είναι διάσπαρτο στο χώρο και ξαναχρησιμοποιημένο σε νεότερα κτίρια.   
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Αρχ. Κλεωνές-Λατομεία 

 
 
Φωτ. 4.4  Το αρχαίο λατομείο στις Κλεωνές 
 
Τα λείψανα των Αρχαίων Κλεωνών κοντά στα χωριά Άγιο Βασίλειο και 
Κοντόσταυλο δυστυχώς είναι ελάχιστα: μόνο μερικά κομμάτια καλοχτισμένου 
πολυγωνικού τείχους και σε καλύτερη κατάσταση τα θεμέλια του ηρακλείου, όπου 
βεβαιώθηκε η ύπαρξη αρχαιότερου ναού πριν να χτιστεί ο σωζόμενος σήμερα 
ναός των ελληνιστικών χρόνων. 
 
Τενέα 
Η Τενέα ήταν η κυριότερη πολίχνη της τενεατικής πεδιάδας, η οποία αναπτύσσεται 
ανάμεσα στα χωριά Χιλιομόδι και Κλένια και εντοπίζεται η θέση της με ακρίβεια 
από τις πηγές (Ξενοφώντας, Παυσανίας, Στέφανος Βυζάντιος). Λίγα λείψανα της 
αρχαίας πόλης είναι γνωστά μεταξύ Χιλιομοδίου και Κλένιας. Έχει ανασκαφεί στην 
περιοχή εργαστήριο ρωμαϊκών χρόνων ενώ έχουν επισημανθεί θεμέλια 
οικοδομημάτων, ίχνη αρχαίου τείχους, ορθογώνιοι ογκόλιθοι και κίονες από 
πωρόλιθο. 
 
Επίσης, στην απότομη πλαγιά της Νυφίτσας στην Πάνω Κλένια ανακαλύφθηκε το 
σημαντικότερο ίσως ιερό σε σπηλιά της αρχαίας Κορινθίας. Τα ευρήματα οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι η ανθρώπινη παρουσία εκεί διαρκεί από τη νεολιθική ως και 
τη ρωμαϊκή εποχή. Τα όστρακα που βρέθηκαν είναι κυρίως μεσοελλαδικής (2000-
1600 π.Χ.) και κλασικής εποχής. Ίχνη προϊστορικού οικισμού βρέθηκαν και στο 
λόφο των Αγίων Ασωμάτων Κλένιας, όπου συνελέγησαν όστρακα της εποχής και 
κομμάτια οψιδιανού.  
 
Επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος, δείγμα της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας 
είναι το αρχαίο Λατομείο, που βρίσκεται παρά τη νέα Εθνική οδό στον Άγιο 
Βασίλειο, στο ύψος των Δερβενακίων. Τα κεραμικά και τα νομίσματα, που 
βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές τοποθετούν τη χρήση του λατομείου από τον 5ο 
έως τον 3ο π.Χ. αιώνα. Τέλος, κοντά στον Άγιο Βασίλειο, στα πρανή πλησίον του 
ναΐσκου της Ζωοδόχου Πηγής, σώζονται κατάλοιπα του Αδριάνειου Υδραγωγείου. 
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Νεμέα 

 
 
Φωτ. 4.5  Οι σωζόμενοι κίονες από το ναό του Διός στη Νεμέα (330 π.Χ.) Οι δύο 
εμπρόσθιοι αναστηλώθηκαν μεταξύ του 1999-2002. 
 
Αναμφίβολα τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Νεμέας είναι ο ναός του Δία και το 
Στάδιο. Η θεμελίωση του ναού έχει μήκος περίπου 44,5 μέτρα και πλάτος περίπου 
22 μέτρα. Οι κίονες έχουν ύψος περίπου 10 μέτρα και στέκουν ακόμη επιβλητικοί 
στο νεμεατικό πεδίο. Ο ναός έχει χτιστεί με πωρόλιθο τον 4ο π.Χ. αιώνα στη θέση 
πιθανόν αρχαϊκού ναού. Αποτελείται από επιμήκη σηκό με πρόναο και άδυτο. Οι 
κίονες του πτερού ήταν δωρικοί, έξι στις πλευρές ανατολική και δυτική και δώδεκα 
στις πλευρές βόρεια και νότια. Σώζεται η θεμελίωση στενόμακρου βωμού 
ανατολικά του ναού. Το στάδιο έχει απόσταση περίπου 180 μέτρων κι έχει χτιστεί 
στο καλύτερο σημείο της κοιλάδας αφού έχει καταπληκτική θέα.  
 
Λίγα χιλιόμετρα δυτικότερα της Νεμέας, κοντά στο μικρό χωριό των Αηδονιών, 
ανασκάφηκαν μεταξύ 1978 - 1980 μυκηναϊκοί τάφοι -συλημένοι κατά το πλείστον- 
που ανήκαν στη μυκηναϊκή πόλη Αραιθυρέη, την οποία ο Όμηρος αποκαλεί 
"ερατεινή", δηλαδή θελκτική. Το Απρίλιο του 1993 μια μεγάλη συλλογή 
μυκηναϊκών σφραγίδων και κοσμημάτων -σύνολο 312 αντικείμενα- εκτέθηκε με 
σκοπό να δημοπρατηθεί στη Νέα Υόρκη. Καθώς ήταν ολοφάνερο ότι τα 
αντικείμενα αποτελούσαν ένα ενιαίο σύνολο, οι Έλληνες αρχαιολόγοι δεν άργησαν 
να διαπιστώσουν ότι αποτελούσαν το προϊόν της συλήσεως των μυκηναϊκών 
τάφων των Αηδονίων. Έτσι, μετά από δικαστική μάχη τελικώς η συλλογή, η οποία 
είναι ευρέως γνωστή ως θησαυρός των Αηδονίων, επεστράφη στα πάτρια εδάφη. 
Ο θησαυρός αποτελείται από δύο χρυσά δαχτυλίδια-σφραγίδες, με παράσταση 
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άρματος το ένα και δύο γυναικών που κρατούν άνθη το άλλο, τρία ακόμη 
δαχτυλίδια, δύο χρυσά κι ένα από ήλεκτρο, τρεις σφραγιδόλιθους από στεατίτη, 
αμέθυστο και αχάτη, χρυσά κοσμήματα ενδυμασίας και χρυσές χάντρες καθώς κι 
ένα μεγάλο αριθμό άλλων χαντρών από διάφορες ύλες. Τα αντικείμενα 
χρονολογούνται κυρίως στα 1500 - 1400 π.Χ. 
 
Μυκήνες 
 

 
 
Φωτ. 4.6  Η πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες 
 
Οι «Πολύχρυσες Μυκήνες», το βασίλειο του μυθικού Αγαμέμνονα, που πρώτος 
ύμνησε ο Όμηρος στα έπη του, είναι το σημαντικότερο και πλουσιότερο 
ανακτορικό κέντρο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Ελλάδα. Το όνομά τους 
έχει δοθεί σε έναν από τους λαμπρότερους πολιτισμούς της ελληνικής 
προϊστορίας, το μυκηναϊκό, και οι μύθοι που συνδέονται με την ιστορία τους 
διαπέρασαν τους αιώνες με τα ομηρικά έπη και τις μεγάλες τραγωδίες της 
κλασικής εποχής, ενώ ενέπνευσαν και συνεχίζουν να εμπνέουν παγκοσμίως την 
πνευματική δημιουργία και την τέχνη. Η μυθική παράδοση φέρει ως ιδρυτή των 
Μυκηνών τον Περσέα, γιο του Δία και της Δανάης, της κόρης του Ακρισίου, του 
βασιλιά του Άργους, απόγονου του Δαναού. Ο Παυσανίας (2.16.3) αναφέρει ότι ο 
Περσέας ονόμασε τη νέα πόλη Μυκήνες είτε επειδή εκεί έπεσε ο μύκης του ξίφους 
του είτε επειδή εκεί αποκαλύφθηκε μία πηγή με άφθονο νερό, η Περσεία πηγή, 
κάτω από τη ρίζα ενός «μύκητος», δηλαδή ενός μανιταριού. Σύμφωνα με το μύθο, 
οι απόγονοι του Περσέα βασίλεψαν στις Μυκήνες για τρεις γενιές, με τελευταίο τον 
Ευρυσθέα, που σκοτώθηκε χωρίς να αφήσει απογόνους, και έτσι οι κάτοικοι των 
Μυκηνών επέλεξαν ως βασιλιά τους τον Ατρέα, γιο του Πέλοπα και πατέρα του 
Αγαμέμνονα και του Μενέλαου.  
 
Οι Μυκήνες ιδρύθηκαν ανάμεσα σε δύο ψηλούς κωνικούς λόφους, τον Προφήτη 
Ηλία (805 μ.) και τη Σάρα (660 μ.), πάνω σε χαμηλό ύψωμα που δέσποζε στην 
αργολική πεδιάδα και είχε τον έλεγχο των οδικών και θαλάσσιων επικοινωνιών. Η 
παλαιότερη ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο τεκμηριώνεται από ελάχιστα 
κατάλοιπα λόγω των μεταγενέστερων οικοδομικών φάσεων και χρονολογείται 
στην 7η χιλιετία π.Χ., κατά τη νεολιθική εποχή. Η κατοίκηση ήταν συνεχής έως και 
τους ιστορικούς χρόνους, τα περισσότερα όμως μνημεία, που είναι ορατά σήμερα, 
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ανήκουν στην εποχή ακμής του χώρου, την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, μεταξύ 
του 1350 και του 1200 π.Χ. Στις αρχές της 2ης χιλιετίας υπήρχε ένας μικρός 
οικισμός πάνω στο λόφο καθώς και ένα νεκροταφείο στη νοτιοδυτική του πλευρά, 
με απλές ταφές σε λάκκους. Γύρω στο 1700 π.Χ. εμφανίσθηκαν ηγεμονικές και 
αριστοκρατικές οικογένειες, όπως διαπιστώνεται από τη χρήση μνημειωδών 
τάφων, πλούσια κτερισμένων και περικλεισμένων σε λίθινο περίβολο, που 
ονομάσθηκε Ταφικός Κύκλος Β. Η εξέλιξη αυτή συνεχίσθηκε στην αρχή της 
μυκηναϊκής περιόδου, γύρω στο 1600 π.Χ., οπότε οικοδομήθηκε ένα μεγάλο 
κεντρικό κτήριο στην κορυφή του λόφου, ένας δεύτερος λίθινος περίβολος, ο 
Ταφικός Κύκλος Α, καθώς και οι πρώτοι θολωτοί τάφοι. Όπως αποδεικνύουν τα 
ευρήματα, οι ηγεμόνες των Μυκηνών ήταν ισχυροί και συμμετείχαν σε ένα 
πολύπλοκο δίκτυο εμπορικών συναλλαγών με τις χώρες της Μεσογείου.  
 
Η ανοικοδόμηση των ανακτόρων, που είναι ορατά σήμερα, άρχισε γύρω στο 1350 
π.Χ., στην Υστεροελλαδική ΙΙΙΑ2 περίοδο. Τότε ξεκίνησε και η οχύρωση της 
ακρόπολης, στην οποία διακρίνονται τρεις φάσεις. Ο πρώτος περίβολος κτίσθηκε 
με το κυκλώπειο σύστημα επάνω στο βράχο. Εκατό χρόνια αργότερα, στην ΥΕ 
ΙΙΙΒ1 περίοδο, η οχύρωση μετακινήθηκε προς τα δυτικά και νότια και κτίσθηκε η 
Πύλη των Λεόντων, η μνημειακή είσοδος με τον προμαχώνα της. Στον τειχισμένο 
χώρο εντάχθηκαν το θρησκευτικό κέντρο και ο Ταφικός Κύκλος Α, που 
διαμορφώθηκε σε χώρο προγονολατρείας, με την ανύψωση του αρχικού επιπέδου 
του. Τότε είναι πιθανό ότι οικοδομήθηκε και ο θολωτός τάφος γνωστός ως 
«θησαυρός του Ατρέα», με τα τεράστια υπέρθυρα και την ψηλή κυψελοειδή θόλο. 
Γύρω στο 1200 π.Χ., στην ΥΕ ΙΙΙΒ-Γ περίοδο, μετά από εκτεταμένη καταστροφή, 
πιθανόν από σεισμό, κατασκευάσθηκε η επέκταση των τειχών προς τα 
βορειοανατολικά του λόφου ώστε να ενταχθεί στον τειχισμένο χώρο η υπόγεια 
κρήνη. Αλλεπάλληλες καταστροφές συνοδευόμενες από πυρκαγιές οδήγησαν 
στην οριστική εγκατάλειψη του χώρου γύρω στο 1100 π.Χ.  
 
Μετά την κατάρρευση του ανακτορικού συστήματος και τη διάλυση της 
«Μυκηναϊκής Κοινής», ο λόφος παρέμεινε πενιχρά κατοικημένος ως την κλασική 
περίοδο. Στο διάστημα αυτό δημιουργήθηκαν στην περιοχή τοπικές ηρωικές 
λατρείες, που οφείλονταν στη φήμη των Μυκηνών, που τα ομηρικά έπη μετέφεραν 
σε όλο τον ελληνικό κόσμο, ενώ στην κορυφή του λόφου ιδρύθηκε ένας αρχαϊκός 
ναός αφιερωμένος στην Ήρα ή στην Αθηνά. Το 468 π.Χ., μετά τους μηδικούς 
πολέμους στους οποίους συμμετείχε η πόλη, το Άργος την κατέκτησε και 
κατεδάφισε τμήματα της οχύρωσής της. Αργότερα, κατά την ελληνιστική περίοδο, 
οι Αργίτες ίδρυσαν στο λόφο μία «κώμη», επισκευάζοντας τα προϊστορικά τείχη 
και τον αρχαϊκό ναό και κτίζοντας ένα μικρό θέατρο πάνω από το δρόμο του 
θολωτού τάφου της Κλυταιμνήστρας. Τους επόμενους αιώνες η κωμόπολη 
παρέμεινε σχεδόν εγκαταλελειμμένη και ήταν ήδη ερειπωμένη όταν την 
επισκέφθηκε ο Παυσανίας το 2ο αι. μ.Χ.  
 
Τα κυκλώπεια τείχη της μυκηναϊκής ακρόπολης, όμως, παρέμεναν ορατά στο 
πέρασμα των αιώνων και αποτέλεσαν πόλο έλξης πολλών περιηγητών και 
αρχαιοφίλων, που δεν δίστασαν να λεηλατήσουν το χώρο κατά τον 18ο και 19ο 
αιώνα, επωφελούμενοι από την αδιαφορία και τη φιλαργυρία των Τούρκων. Το 
1837, μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, οι Μυκήνες τέθηκαν υπό την αιγίδα 
της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, η οποία μέχρι σήμερα πραγματοποιεί 
έρευνες στο χώρο. Το 1941 ο αντιπρόσωπός της, Κ. Πιττάκης, καθάρισε την Πύλη 
των Λεόντων και το 1876 ο Ερρίκος Σλήμαν, ύστερα από μικρές δοκιμαστικές 
τομές το 1874, ξεκίνησε τη μεγάλη του ανασκαφή, που αποκάλυψε τους πέντε 
τάφους του Ταφικού Κύκλου Α, υπό την επίβλεψη του Π. Σταματάκη, ο οποίος 
συνέχισε τις εργασίες το διάστημα 1876-1877, αποκαλύπτοντας και τον έκτο τάφο. 
Στη συνέχεια, ανασκαφές στα ανάκτορα και στα νεκροταφεία πραγματοποίησαν οι 
Χ. Τσούντας (1884-1902), Δ. Ευαγγελίδης (1909), G. Rosenwaldt (1911), Α. 
Κεραμόπουλος (1917), και A.J.B. Wace (1920-1923, 1939, 1950-1957). 
Παράλληλα, οι Ι. Παπαδημητρίου και Γ. Μυλωνάς της Αρχαιολογικής Εταιρείας 
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ανέσκαψαν τον Ταφικό Κύκλο Β και οικίες, κατά τα έτη 1952-1955, ενώ ο Γ. 
Μυλωνάς μαζί με το Ν. Βερδελή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ανέσκαψαν 
τμήματα του οικισμού. Οι ανασκαφές της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής, υπό 
την επίβλεψη του λόρδου W. Taylour αποκάλυψαν το θρησκευτικό κέντρο, ενώ 
έρευνες συνεχίσθηκαν και από την Αρχαιολογική Εταιρεία με το Γ. Μυλωνά και το 
Σπ. Ιακωβίδη το 1959 και 1969-1974. Αναστηλωτικές εργασίες 
πραγματοποιήθηκαν το 1950-1955 από τον Α. Ορλάνδο και τον Ε. Στίκα στο 
θολωτό τάφο της Κλυταιμνήστρας, στο ανάκτορο, στο χώρο γύρω από την Πύλη 
των Λεόντων και στον Ταφικό Κύκλο Β. Από το 1998 βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο 
«Συντήρηση-Στερέωση-Ανάδειξη των Μνημείων της Ακροπόλεως Μυκηνών και 
του Ευρύτερου Περιβάλλοντος Χώρου», το οποίο ανέλαβε αρχικά η Ομάδα 
Εργασίας Συντήρησης Μνημείων Επιδαύρου και στη συνέχεια η Επιτροπή 
Μυκηνών, που δημιουργήθηκε το 1999 από το Υπουργείο Πολιτισμού. 
 
Αρχαίο Ηραίο Άργους 

 
Φωτ. 4.7  Ερείπια του αρχαίου Ηραίου Αργους στην Πρόσυμνα 
 
Το Ηραίο του Άργους βρίσκεται ανάμεσα στο Άργος και τις Μυκήνες, στις πλαγιές 
του λόφου που λεγόταν Αετόβουνο ή Εύβοια. Θεωρείται το κέντρο της λατρείας 
της Ήρας, της θεάς ''Αργείας'', όπως την ονομάζει ο Όμηρος. Το ιερό ιδρύθηκε στα 
μισά του 8ου αι. π.Χ. σε μία θέση που δεσπόζει στην αργολική πεδιάδα, αρχικά 
ως θρησκευτικό κέντρο της περιοχής και από τις αρχές του 7ου αι. π.Χ. ως 
επίσημο θρησκευτικό κέντρο αποκλειστικά της πόλης του Αργούς. Η λατρεία ήταν 
μυστηριακή και είχε ως βασική γιορτή, τα Εκατόμβοια. Πιθανόν να λατρευόταν 
στην περιοχή μία προϊστορική χθόνια θεά, συνδεμένη με τη φύση, με την οποία 
ταυτίστηκε αργότερα η Ήρα. Σύμφωνα με την παράδοση κτίστηκε από τον ήρωα 
Άργο ή το Φορωνέα γιο του ποταμού θεού - Ινάχου. Η περίοδος ακμής του ιερού 
αν κρίνουμε από την αρχιτεκτονική του εξέλιξη τοποθετείται στις αρχές του 6ου αι. 
π.Χ. και κυρίως στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα π.Χ.  
 
Το Ηραίο κτίστηκε σε τρία άνδηρα στην νοτιοδυτική πλαγιά ενός υψώματος στους 
πρόποδες του όρους Αετόβουνο που ορίζει την ανατολική πλευρά της Αργολικής 
πεδιάδας. Στην περιοχή του ιερού, που ονομάζεται Πρόσυμνα, εντοπίστηκαν 
κατάλοιπα οικισμού της νεολιθικής και της Εποχής του Χαλκού καθώς και ένα 
εκτεταμένο μυκηναϊκό νεκροταφείο με ενδείξεις μεταγενέστερης λατρείας των 
προγόνων. Η περιοχή αυτή είχε πάντως ιδιαίτερη σημασία για τους Μυκηναίους 
αφού ένας διαμορφωμένος οδικός άξονας, μήκους 5 χιλ. την συνέδεε με τις 
Μυκήνες.  
 
Κατά τον 8ο αι. π.Χ. το ψηλότερο άνδηρο ενισχύθηκε με έναν κυκλώπειο 
αναλημματικό τοίχο. Πιθανόν να υπήρχε αρχικά σ' αυτό ένας υπαίθριος βωμός ή 
ένα μικρό οικοδόμημα, ανάλογο μ' ένα πήλινο ομοίωμα που βρέθηκε εκεί. Στις 
αρχές του 7ου αι. π.Χ. η επιφάνεια του ανδήρου επεκτάθηκε με εκβραχισμούς και 
πάνω του οικοδομήθηκε ένας από τους πρώτους περίπτερους δωρικούς ναούς, 
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τόσο σεβαστός που διατήρησε τους αρχαϊκούς ξύλινους κίονες έως την 
καταστροφή του το 423 π.Χ, πιθανώς από την πυρκαγιά που προκάλεσε η 
απροσεξία της ιέρειας Χρυσηίδας. Το φημισμένο σ' όλο τον αρχαίο κόσμο ιερό της 
Ήρας ήταν αφιερωμένο στη θεά που ευλογεί την αφθονία και προστατεύει στον 
πόλεμο. Στις αρχές του 6ου αι. π.Χ. οικοδομήθηκαν στο μεσαίο άνδηρο, όπου 
πιθανόν να υπήρχε ήδη βωμός, δύο δωρικές στοές κάτω από τον κυκλώπειο 
αναλημματικό τοίχο με την πρόσοψή τους προς τα νότια, καθώς και ένα κτήριο 
συμποσίων, το ''Δυτικό κτήριο''. Μετά από μία περίοδο ύφεσης όπου την οδήγησε 
ο πόλεμος με την Σπάρτη και η βαριά ήττα της Σηπίας, η πόλη του Άργους 
γνωρίζει και πάλι την ανάπτυξη στα μέσα του 5ου αι. π.Χ., έχοντας κατακτήσει τις 
μικρότερες πόλεις της Αργολικής πεδιάδας, την Τίρυνθα και τις Μυκήνες. Το ιερό 
θα αποκτήσει τότε μνημειακό χαρακτήρα με τη διαμόρφωση της επίσημης εισόδου 
καθώς και την ανέγερση μίας τρίτης στοάς, δυτικά των αρχαϊκών, και του 
''ανατολικού κτηρίου'', το οποίο θυμίζει το Τελεστήριο της Ελευσίνας. Τα έργα 
ολοκληρώνονται με την οικοδόμηση στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. ενός νέου δωρικού 
ναού, έργου του αρχιτέκτονα Ευπόλεμου, που θα αντικαταστήσει τον 
καταστραμμένο ναό, του οποίου τα κατάλοιπα σώζονται. Αργότερα προσθέτονται 
στα δυτικά του ιερού ένα ελληνιστικό γυμνάσιο και ρωμαϊκά λουτρά.  
 
Στο Ηραίο τελείτο η πιο φημισμένη εορτή αφιερωμένη στην Ήρα, τα Ηραία ή 
'Εκατόμβοια', που άρχιζαν με πομπή από την πόλη του Άργους, γνωστή από το 
επεισόδιο του Κλέοβι και Βίτωνα. Από τον 6ο αιώνα π.Χ., όπου ο Ηρόδοτος 
τοποθετεί την απαρχή τους, έως τον 3ο αιώνα π.Χ. όποτε μεταφέρονται στο 
Άργος, διεξάγονταν επίσης στο ιερό αγώνες που συμπεριλήφτηκαν στην ομάδα 
των μεγάλων πανελλήνιων, των οποίων οι νικητές ονομάζονται ''περιοδονίκαι''. 
Ήταν γνωστοί στη διαχρονική τους εξέλιξη, αρχικά απλά ως ''Παρ Ήρας Αργείας'' 
και μετέπειτα ως Εκατόμβοια με έπαθλα, χάλκινα αντικείμενα (υδρίες, λέβητες, 
τρίποδα, ασπίδες και κρατήρες). Μετά την μεταφορά τους στο Άργος, όπου 
τελούνταν μαζί με τα Νέμεα, με έπαθλα το στεφάνι μυρτιάς και τη χάλκινη ασπίδα, 
ονομάζονται: "Ηραία τα εν Αργεί", και αργότερα "Η εξ Άργους ασπίς".  
 
Μάρτυρες της μεγάλης σημασίας του Ηραίου είναι ο βασισμένος στον κατάλογο 
των ιερατείων υπολογισμός της τοπικής χρονολογίας, μίας από τις γνωστότερες 
της αρχαιότητας, καθώς και τα πλούσια αναθήματα του Νέρωνα και του Αδριανού. 
Η ακτινοβολία και η φήμη του επεκτάθηκαν σ' όλον τον αρχαίο κόσμο και 
διατηρήθηκαν έως την απαγόρευση της αρχαίας θρησκείας. Κατά τον Βιτρούβιο -
Ρωμαίο αρχιτέκτονα (88π.Χ. - 26μ.Χ.)- τον αρχαϊκό δωρικό περίπτερο ναό της 
Ήρας έκτισε ο Δώρος.  
 
Ανασκαφές διενεργήθηκαν στην περιοχή από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή και 
από τον Αμερικανό αρχαιολόγο Blegen. Οι ανασκαφές οδήγησαν στην ανακάλυψη 
του ναού του Απόλλωνα κοντά στην ακρόπολη, του βουλευτηρίου, λουτρών, ενός 
ηρώου ρωμαϊκής εποχής, ενός νεκροταφείου και του ηραίου που ήταν κέντρο 
λατρείας της πολιούχου Ήρας. 
 
Προϊστορική Ακρόπολη «Μεγάλος Μαστός» στην Πρόσυμνα 
 
Στο Μαστό υπήρχε ένας από τους 33 γνωστούς νεολιθικούς οικισμούς της 
Πελοποννήσου. Μακριά από τη θάλασσα και τις αρτηρίες κυκλοφορίας, σε θέση 
ημιορεινή, αποτελείτο από λίγες καλύβες. Οι κάτοικοι ασχολούνταν με το κυνήγι 
και την κτηνοτροφία, που μόλις άρχιζε να αναπτύσσεται. Η γεωργία κάνει το 
ξεκίνημά της και η κεραμική δίνει έργα απλά, απαραίτητα για την καθημερινή ζωή. 
 
Τα ευρήματα έχουν συλλεγεί στην επιφάνεια. Στο Μουσείο του Ναυπλίου 
βρίσκονται 200 περίπου όστρακα (κομμάτια από σπασμένα αγγεία), που ανήκουν 
στις κατηγορίες της νεώτερης νεολιθικής κεραμικής. Από αυτά ένα είναι 
πολύχρωμο και τρία είναι μονόχρωμα κόκκινα. Από τα υπόλοιπα τα περισσότερα 
έχουν το πρωτόγονο βερνίκι και είναι μονόχρωμα. 
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Φωτ. 4.8  Προϊστορική ακρόπολη «Μεγάλος Μαστός» Πρόσυμνας. 
 
Δερβενάκια 

 
Φωτ. 4.9  Άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια 
 
Τέσσερα στενά περάσματα στην Κορινθία: Μπογάζι της Νεμέας, Δερβενάκι του 
Τριτού, στενά του Αγίου Σώστη και Κλεισούρα του Αγιονορίου. Τα τέσσερα αυτά 
στενά με την ονομασία Δερβενάκια συνδέουν την Αργολίδα με την Κορινθία. 
Έγιναν γνωστά από τη μεγάλη καταστροφή που έπαθε εδώ ο στρατός του 
Δράμαλη στις 26 - 28 Ιουλίου 1822. 
 
Τον Ιούνιο του 1822, ο πασάς της Λάρισας Δράμαλης, ανέλαβε να καταστείλει την 
επανάσταση. Έτσι, αφού, κατάφερε να συγκεντρώσει 25.000 άνδρες, στις 6 
Ιουλίου, χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερη αντίσταση έφτασε στην Κόρινθο και 
εκμεταλλευόμενος τους κακούς χειρισμούς των Ελλήνων, στις 8 Ιουλίου έγινε 
κύριος του Ακροκορίνθου, ενώ στις 12 Ιουλίου, αφού άφησε λίγους άνδρες στο 
κάστρο, έφθασε έξω από το Άργος, προελαύνοντας προς την Αργολίδα.  
Τέλος του μήνα, ο Δράμαλης, κουρασμένος από την πολιορκία του Άργους, 
αποφάσισε να γυρίσει στην Κόρινθο, προσπάθησε, ωστόσο, να παραπλανήσει 
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τους Έλληνες, πως πήγαινε προς την Τριπολιτσά. Ο Κολοκοτρώνης, όμως, δεν 
έπεσε στην παγίδα και οχύρωσε τα Δερβενάκια, σίγουρος ότι ο τουρκικός στρατός 
θα περνούσε από κει. Εν τω μεταξύ, στο Αγιονόρι είχε στρατοπεδεύσει εκείνες τις 
ημέρες ο Νικηταράς και οι Φλεσσαίοι. Την άλλη μέρα το πρωί, οι σκοπιές των 
γύρω λόφων ειδοποίησαν πως οι Τούρκοι κατευθύνονταν προς το Δερβενάκι. 
Ήταν το μεσημέρι της ίδιας μέρας (26 Ιουλίου), όταν η εμπροσθοφυλακή της 
στρατιάς του Δράμαλη έφτασε στο Παληόχανο και, αφού ο Κολοκοτρώνης 
περίμενε να μαζευτεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος όγκος του στρατεύματος στα 
στενά, διέταξε, γενική επίθεση. Πανικόβλητοι οι Τούρκοι προσπάθησαν να 
ξεφύγουν προς την περιοχή του Αγίου Σώστη, όμως, εκεί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι 
ανάμεσα στα πυρά των Ελλήνων, αφού τους περίμενε ο Νικηταράς και σύμφωνα 
με τις μαρτυρίες έγινε αληθινή σφαγή. Η τρομερή καταστροφή ανάγκασε το 
Δράμαλη να αποσυρθεί στην Τίρυνθα, ενώ ο Νικηταράς με τον Παπαφλέσσα 
πήγαν στο Αγιονόρι.  
 
Τη νύχτα της 27ης προς 28η Ιουλίου, ο Δράμαλης αποφάσισε, μέσω της οδού του 
Αγιονορίου και κατόπιν μέσω Κλένιας, να φτάσει στην Κόρινθο. Το σχέδιο του, 
όμως, διαφοροποιήθηκε και κινήθηκε προς το Στεφάνι κι από κει προς τον Άγιο 
Βασίλειο, για να χτυπήσει το Νικηταρά, που ήταν περισσότερο απομονωμένος. 
Ταυτόχρονα, στο δρόμο του Αγιονορίου έστειλε μικρή δύναμη του στρατού, για να 
απασχολήσει τους Φλεσσαίους να μην προστρέξουν σε βοήθεια του Νικηταρά. 
Μετά από μικρή υποχώρηση του ελληνικού στρατού, ο Δράμαλης στράφηκε προς 
το στενό, που από το Στεφάνι οδηγούσε στο Αγιονόρι. Τότε, συνέβη η μεγαλύτερη 
καταστροφή των Τούρκων, αφού ο Νικηταράς τους πρόλαβε και η στρατιά του 
Δράμαλη βρέθηκε ανάμεσα σε δύο πυρά. Ο Δράμαλης μόλις που κατάφερε να 
διαφύγει στην Κόρινθο. 
 
Ο Κολοκοτρώνης με τους άλλους οπλαρχηγούς αποφάσισαν, στις 30 Ιουλίου, να 
πολιορκήσουν το Δράμαλη στην Κόρινθο και να αποκόψουν κάθε έξοδό του, προς 
τη δυτική Πελοπόννησο ή προς τη Στερεά. Η κατάληψη επίκαιρων σημείων στο 
Σούλι και στο Βασιλικό, στον Άγιο Σώστη και στον Άγιο Βασίλειο, στην Κλένια και 
στα Μεγάλα Δερβένια των Γερανείων, οργανώθηκε συστηματικά. Στις 7 και 12 
Αυγούστου ο Δράμαλης, μετά την μερική ανασύνταξη των δυνάμεων του, 
δοκίμασε να σπάσει τον κλοιό, κατευθύνθηκε προς το Κιάτο και το Βασιλικό και 
στις 20 Αυγούστου συγκρούστηκε με τους Έλληνες, λίγο έξω από το Κιάτο. Η 
προσπάθειά του απέτυχε, παρά τις απώλειες που υπέστησαν οι Έλληνες, αφού 
τότε φονεύθηκε ο Αναγνώστης Πετμεζάς και ο δεκαεπτάχρονος γιος του, Σωτήρης. 
Νέα επιχείρηση, του απελπισμένου πια Δράμαλη, προς την Κλένια απέτυχε 
επίσης, ενώ γύρω στα τέλη Σεπτεμβρίου, η τελευταία του προσπάθεια, προς τη 
Μεγαρίδα, απέτυχε από ξηράς και θαλάσσης, ταυτόχρονα. Τέλη Οκτωβρίου ή 
Νοεμβρίου ο τούρκος Πασάς πέθανε από τη λύπη του, εγκλωβισμένος στο κάστρο 
του Ακροκορίνθου.  
 
Τα υπολείμματα της μεγάλης στρατιάς του Δράμαλη (3.500 - 4.000 άτομα) με 
επικεφαλής τον Ντελή Αχμέτ πήραν τον παραλιακό δρόμο Κορίνθου - Βόστιτσας 
για να φθάσουν στην Πάτρα. Στις 4 Ιανουαρίου 1823 την πορεία τους 
παρεκώλυσαν συστηματικά οι Ζαχολίτες με τον οπλαρχηγό Π. Γεραρή στη θέση 
"Μαύρα Λιθάρια" και τελικά, συνεργαζόμενοι με τους καλαβρυτινούς 
οπλαρχηγούς, εγκλωβίσανε και εξουδετερώσανε ολοσχερώς τους Τούρκους. 
Μόλις 800 άνδρες περισώθηκαν στα πλοία του Γιουσούφ Πασά. 
 
Αρχές Ιουλίου του 1823, η πολιορκία του Ακροκορίνθου συνεχίζεται υπό τον 
Ιωάννη Νοταρά, μέχρι τον Οκτώβριο του ιδίου έτους, οπότε οι έγκλειστοι ζητούν 
τον Κολοκοτρώνη, για να διαπραγματευτούν την παράδοσή τους. Ο Ακροκόρινθος 
παραδόθηκε οριστικά στους Έλληνες το μεσημέρι της 26ης Οκτωβρίου 1823 κι 
έκτοτε έμεινε ελληνικός.  
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Ιδιαίτερα σημαντικό σημείο ιστορικού ενδιαφέροντος είναι και η διώρυγα του 
Ισθμού της Κορίνθου. 
 
Ισθμός της Κορίνθου 

 
Φωτ. 4.10 Από την διάνοιξη της διώρυγας το 1886 
 
Ο Ισθμός αποτελεί το κατεξοχήν στρατηγικό σημείο του ελλαδικού χώρου κι ένα 
από τα σημαντικότερα της Ανατολικής Μεσογείου. Η διάνοιξή του αποτέλεσε από 
την αρχαιότητα μείζον θέμα, καθώς η δημιουργία της διώρυγας θα έλυνε πολλά 
προβλήματα και θα διευκόλυνε τη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο. 
 
Έτσι, πρώτος συνέλαβε το έργο της διάνοιξης του Ισθμού ο τύραννος της 
Κορίνθου Περίανδρος, περί το 602 π.Χ., ο οποίος τελικά αρκέστηκε στη 
δημιουργία της διόλκου. Εν συνεχεία ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, ο Ιούλιος 
Καίσαρ, ο Καλιγούλας και ο Νέρων διαδοχικά μελέτησαν και επιχείρησαν τη 
διάνοιξη, όμως χωρίς επιτυχία. Μάλιστα ο τελευταίος, κατά το 67 μ.Χ., άρχισε 
εργασίες εκσκαφής χρησιμοποιώντας χιλιάδες εργάτες και προχωρώντας σε 
μήκος 3.300 μέτρων. Ο Ηρώδης ο Αττικός, οι Βυζαντινοί στη συνέχεια και οι Ενετοί 
τέλος ήταν οι "διάδοχοι" του Νέρωνα στο όραμα της διάνοιξης του Ισθμού, αλλά 
εγκατέλειψαν την προσπάθεια για διάφορους λόγους.  
 
Τελικώς, μετά την Τουρκοκρατία το νεοσύστατο ελληνικό κράτος εξέτασε σοβαρά 
την περίπτωση της διάνοιξης και πάλι. Το 1852 ο Λ. Λυγούνης, ο οποίος είχε 
διατελέσει διευθυντής των έργων του Νείλου, επεξεργάστηκε σχέδιο τομής του 
Ισθμού και κατέθεσε την πρότασή του στην Ελληνική Κυβέρνηση, ενώ δέκα χρόνια 
αργότερα ο Γάλλος μηχανικός Grimant De Caux κατέθεσε τις δικές του προτάσεις 
στην ελληνική βουλή. Αμφότερες όμως, κρίθηκαν από το ελληνικό κράτος 
ανεδαφικές. Όταν, όμως, το 1869 πραγματοποιήθηκε η διάνοιξη της Διώρυγας του 
Σουέζ, η τότε Κυβέρνηση του Θρ. Ζαΐμη έλαβε -επιτέλους- την απόφαση τομής του 
Ισθμού κι ένα χρόνο αργότερα υπέγραψε σχετική σύμβαση με Γάλλους 
μηχανικούς, η οποία όμως ατόνησε και έτσι το 1881 το έργο κατακυρώθηκε στον 
στρατηγό Στέφανο Τυρρ μαζί με το προνόμιο εκμετάλλευσης της γέφυρας για 99 
χρόνια. 
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Οι εργασίες άρχισαν στις 23-4/5-5 του επομένου έτους με μεγάλη επισημότητα, 
παρόντος του βασιλιά και της βασιλικής οικογένειας, ενώ προκρίθηκε ως 
οικονομικότερη και σωστότερη η χάραξη που είχε εφαρμόσει ο Νέρων με συνολικό 
μήκος 6.300 μέτρα. Στις 25-7/7-8 του 1893 -κι αφού το έργο είχε αναλάβει πια η 
ελληνική εταιρεία με την επωνυμία "Εταιρεία της διώρυγος της Κορίνθου" υπό τον 
Α. Συγγρό- εν τω μέσω κανονιοβολισμών η Βασίλισσα Όλγα έκοψε με χρυσό 
ψαλίδι την κορδέλα των εγκαινίων της Διώρυγος, ενώ το πρώτο πλοίο τη διέπλεε 
επισήμως. Η Διώρυγα, για τη δημιουργία της οποίας είχαν χρησιμοποιηθεί 2.500 
εργάτες και τα τελειότερα μηχανήματα της εποχής, ήταν συνολικού μήκους 6.343 
μέτρων, πλάτους στην επιφάνεια της θάλασσας 24,6 μέτρων και στο βυθό της 
21,3 με ωφέλιμο βάθος 7,5 έως 8 μέτρα και είχαν εξορυχθεί 12 εκατομμύρια 
κυβικά μέτρα χωμάτων για την κατασκευή της, ενώ σε όλο το μήκος της είχαν 
κατασκευαστεί κρηπιδότοιχοι μέχρι ύψους 2 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της 
θάλασσας. 
 
Η "Εταιρεία της Διώρυγος της Κορίνθου" εκμεταλλεύτηκε τη Διώρυγα μέχρι το 
1906, οπότε την ανέλαβε η Εθνική Τράπεζα μέσω της "Νέας Ανωνύμου Εταιρείας 
της Διώρυγος της Κορίνθου". Τέλος, από την 1η Νοεμβρίου του 1980 η 
εκμετάλλευση της Διώρυγας περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο το οποίο με το Ν. 
1067/80 συνέστησε την "Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου" η οποία 
εκμεταλλεύεται μέχρι σήμερα τη Διώρυγα.  
 
Στα 107 χρόνια της λειτουργίας της η Διώρυγα έχει κατά καιρούς κλείσει, κυρίως 
λόγω των καταπτώσεων των πρανών της, εξαιτίας της ιδιόμορφης γεωλογικής 
σύστασης της περιοχής. Έτσι μέχρι το 1940 παρέμεινε κλειστή συνολικά 4 χρόνια 
λόγω καταπτώσεων -με αποκορύφωμα το 1923 (2 χρόνια). Το 1944 κατά την 
αποχώρησή τους οι Γερμανοί προκάλεσαν την πτώση 60.000 κυβικών μέτρων 
χωμάτων και οι εργασίες εκφράξεως κράτησαν 5 χρόνια. 
 
Στη Διώρυγα λειτουργούν σήμερα δύο βυθιζόμενες γέφυρες. Μία στην Ποσειδωνία 
και μία στην Ισθμία που εξυπηρετούν την επικοινωνία μεταξύ Στερεάς και 
Πελοποννήσου, ενώ κάθε χρόνο το πιο διάσημο κανάλι του ελλαδικού χώρου 
διαπλέεται από 15.000 περίπου πλοία, 50 τουλάχιστον διαφορετικών εθνικοτήτων, 
αποτελώντας αυτή τη στιγμή τον αδιαμφισβήτητο θαλασσινό "ομφάλιο λώρο" 
μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Μεσογείου. 
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Φωτ. 4.11 Η διώρυγα στο σημείο διέλευσης του Αγωγού. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ 
 
• Η Διώρυγα έχει διεύθυνση 131,5o - 311,5o και τέμνει κατ' ευθεία γραμμή τον 
Ισθμό της Κορίνθου. Τέμνει το ανώμαλο έδαφος του Ισθμού μέχρι 79 μέτρα πάνω 
από την επιφάνεια της θάλασσας. 
• Το συνολικό μήκος της Διώρυγας ανέρχεται στα 6.343 μέτρα, εκ των οποίων τα 
540 μέτρα καταλαμβάνουν οι προλιμένες Ισθμίας και Ποσειδωνίας. 
• Η αφετηρία μετρήσεως βρίσκεται στον άξονα της Διώρυγας σε σταθερό σημείο 
83 μέτρα από τους λιμενοβραχίονες Ποσειδωνίας και τελειώνει σε σημείο του 
άξονα 40 μέτρα από το λιμενοβραχίονα Ισθμίας. 
• Το μέγιστο ασφαλές πλάτος της Διώρυγας για τη ναυσιπλοΐα είναι 24.60 μέτρα 
στην επιφάνεια της θάλασσας και 21 μέτρα στο βυθό. Το βάθος της Διώρυγας 
ανέρχεται στα 8 μέτρα. 
• Το μέγιστο ασφαλές ύψος της Διώρυγας για τη ναυσιπλοΐα περιορίζεται στα 52 
μέτρα λόγω της σιδηροδρομικής και της οδικής γέφυρας. 
 

 

 
Πηγή : ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. http://www.corinthcanal.com  
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4.1.5 Πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον - Υφιστάμενη κατάσταση ρύπανσης - 
Αλληλεπίδραση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
 
Κατα μήκος του έργου οι πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον ποικίλλουν σε είδος και 
ένταση.  
 
Τα δύο άκρα του αγωγού, η αρχή και το τέλος του συμπίπτουν με έντονα 
βιομηχανοποιημένες περιοχές, τους Αγ. Θεοδώρους και τις εγκαταστάσεις της 
ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Στις περιοχές αυτές η πίεση από τις ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες, όπως και η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι έντονες. 
Η υπόλοιπη διαδρομή του αγωγού κατανέμεται είτε σε αγροτικές περιοχές με 
υψηλή παραγωγικότητα που παρουσιάζουν τα συνήθη προβλήματα της 
υπεράντλησης και της υπερβολικής χρήσης λιπασμάτων & φυτοφαρμάκων, είτε σε 
δασικές/ημιδασικές περιοχές, είτε τέλος σε χέρσες/άγονες περιοχές. 

 
 
 

4.2 Καταγραφή περιβάλλοντος – χάρτες 
 

4.2.1 Γενικοί χάρτες (ευρείας περιοχής) 
 

 Στο Παράρτημα Γ παρατίθενται: 
  

 Χάρτης Προσανατολισμού την προτεινόμενη χάραξη του αγωγού σε 
κλίμακα 1:500.000 Κωδικός 80102/PL/04/032 

 Xάρτες με την προτεινόμενη χάραξη του αγωγού σε κλίμακα 1:50.000 ( 8 
πινακίδες – κωδικοί 80102/PL/04/002, φύλλα 1 έως 8) 

 Χάρτες Χρήσης γής με τις εναλλακτικές χαράξεις του αγωγού σε κλίμακα 
1:50.000 (8 πινακίδες–Κωδικοί 80102/PL/04/033, φύλλα 1 εώς 8), καθώς 
καί 

 Γεωλογικοί χάρτες σε κλίμακα 1:50.000 (9 πινακίδες – κωδικοί 
80102/PL/04/010, φύλλα 1 έως 9) 

 
4.2.2 Στο Παράρτημα Γ παρατίθενται επίσης Γενικοί Χάρτες Χρήσεων Γης κατα CORINE 

2000 με τις Εναλλακτικές Λύσεις σε Κλίμακα 1:100.000 (2 Πινακίδες – Κωδικοί 
80102/PL/04/030 & 80102/PL/04/031). 
 

4.2.3 Χάρτες της περιοχής άμεσης επιρροής 
 
Χαρακτηριστικά τμήματα της προτεινόμενης λύσης παρουσιάζεται με λεπτομέρεια 
σε Χάρτες Χρήσεων Γης – (Προτεινόμενη Λύση) Κλίμακας 1:5.000 (23 Πινακίδες – 
Κωδικοί 80102/PL/04/003) στο Παράρτημα Γ. 
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5. Περιγραφή προτεινόμενου Έργου / Δραστηριότητας 
 

5.1 Γενική Αναφορά στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) 
 
Ως Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) ορίσθηκε με το άρθρο 6 του 
Νόμου 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/27-12-2005) το Τμήμα του Εθνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με πίεση σχεδιασμού άνω των 19 barg. Το Ε.Σ.Φ.Α. 
αποτελεί έργο εθνικής αναπτυξιακής σημασίας και φαίνεται στο Σχήμα που 
ακολουθεί. 
 
ΣΧΗΜΑ 5.1 Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) 
 

 
 
Οι εργασίες για την εισαγωγή του Φυσικού Αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της 
Ελλάδας ξεκίνησαν προς τα τέλη της δεκαετίας 1980-1989, με την εκπόνηση του 
Βασικού Σχεδιασμού του Έργου. Οι διαδικασίες επιταχύνθηκαν με την ίδρυση της 
ΔΕΠΑ τον Σεπτέμβριο του 1988. Από τις 30.03.2007 το Εθνικό Σύστημα Φυσικού 
Αερίου αποσπάσθηκε από την ΔΕΠΑ Α.Ε. και μεταβιβάσθηκε στον Διαχειριστή 
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) Α.Ε. δυνάμει του Νόμου 
3428/2005 και του Προεδρικού Διατάγματος 33/2007 (ΦΕΚ31/Α/20.02.2007). 
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Το Φυσικό Αέριο επιλέχθηκε σαν εναλλακτικός ενεργειακός πόρος για να 
αντικαταστήσει το Diesel, το μαζούτ και το LPG, σε ποσοστό 10% - 12% του 
γενικού ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας για τους εξής βασικούς λόγους: 
 
Αποτελείται από μίγμα αερίων υδρονονανθράκων με κυριότερο συστατικό το 
μεθάνιο (CΗ4) σε ποσοστό 85% - 95%, το αιθάνιο (C2Η6), το προπάνιο (Ο3Η8), 
διάφορα οξείδια αζώτου (ΝΟx), το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και άλλα 
συστατικά. Τα μίγμα είναι καθαρό, άχρωμο, άοσμο, μη τοξικό και μη διαλυτό στο 
νερό, αναφλέγεται στο αέρα σε συγκέντρωση Κ.Ο. 5% - 15% και η θερμογόνος 
του δύναμη κυμαίνεται από 9.000 - 10.000 Kcal/Nm3. Το ποσοστό των 
εκπεμπόμενων ρύπων κατά την καύση του φυσικού αερίου είναι αναλογικά πολύ 
μικρότερο σε σχέση με τα άλλα συμβατικά καύσιμα και αυτό αποτελεί το κυριότερο 
περιβαλλοντικό του πλεονέκτημα. 

 
5.2 Φιλοσοφία Χάραξης του Έργου 

 
Η παρούσα Μελέτη εξετάζει την επέκταση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (ΕΣΦΑ) προς Μεγαλόπολη με κύριο αντικειμενικό σκοπό την τροφοδότηση 
με φυσικό αέριο των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στην 
Μεγαλόπολη καθώς και την παράλληλη τροφοδότηση με φυσικό αέριο των 
περιοχών Κορίνθου, Άργους-Ναυπλίου και Τρίπολης-Μεγαλόπολης και με 
μελλοντική προοπτική την τροφοδότηση με φυσικό αέριο της περιοχής Πάτρας, 
της περιοχής Καλαμάτας και ίσως της περιοχής Σπάρτης. 
 
Για την επέκταση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου προς τα Εργοστάσια 
της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
(ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. εκπόνησε προκαταρκτική μελέτη χάραξης του αγωγού στην οποία 
καθοριζόταν η φιλοσοφία χάραξης του αγωγού ως ακολούθως: 
 

 Οι διάμετροι των τμημάτων του αγωγού υπολογίστηκαν με βάση τις 
ακόλουθες προοπτικές κατανάλωσης φυσικού αερίου στις διάφορες υπό 
τροφοδότηση περιοχές και τις απαιτούμενες πιέσεις παράδοσης: 
- Για τις ανάγκες του αστικού - εμπορικού τομέα και μικρών 

βιομηχανιών της περιοχής Κορίνθου η προβλεπόμενη ετήσια 
κατανάλωση φυσικού αερίου είναι 43.000.000Nm3 με αιχμιακή 
ζήτηση 23.000 Nm3/h. 

- Για τις ανάγκες του αστικού — εμπορικού τομέα και μικρών 
βιομηχανιών της περιοχής Άργους-Ναυπλίου η προβλεπόμενη 
ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου είναι 41.000.000 Nm3/h με 
αιχμιακή ζήτηση 37.000 Nm3/h. 

- Για τις ανάγκες του αστικού-εμπορικού τομέα και μικρών 
βιομηχανιών της περιοχής Τρίπολης-Μεγαλόπολης η 
προβλεπόμενη ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου είναι 
27.000.000Nm3 με αιχμιακή ζήτηση 25.000Nm3/h. 

- Για τις ανάγκες του αστικού-εμπορικού τομέα και βιομηχανιών της 
περιοχής Πάτρας η προβλεπόμενη ετήσια κατανάλωση φυσικού 
αερίου είναι 132.000.000Nm3 με αιχμιακή ζήτηση 121.000 Nm3/h. 

- Για τις ανάγκες του αστικού-εμπορικού τομέα και μικρών 
βιομηχανιών της περιοχής Καλαμάτας η προβλεπόμενη ετήσια 
κατανάλωση φυσικού-αερίου είναι 44.000.000 Nm3/h με αιχμιακή 
ζήτηση 40.000 Nm3/h. 

- Για τα δύο μελλοντικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας της ΔΕΗ στην περιοχή της Μεγαλόπολης με συνολική 
ισχύ της τάξης των 800MW η αιχμιακή ζήτηση εκτιμάται σε 160.000 
Nm3/h. 
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- Με αυτά τα δεδομένα και για τις απαιτούμενες πιέσεις παράδοσης 
προσδιορίστηκαν οι διάμετροι των αγωγών. 

 
 

 Ο αγωγός θα αρχίζει από την θέση Α (περιοχή Αγίων Θεοδώρων), όπου 
καταλήγει ο κατασκευασθείς αγωγός 30 ιντσών από Μέγαρα προς Αγίους 
Θεοδώρους (Βλ. Σχήματα 5.2, 5.3, 5.4). 
Θα γίνει εγκατάσταση αγωγού 30 ιντσών από την θέση Α (περιοχή Αγίων 
Θεοδώρων) μέχρι την θέση E (περιοχή Εξαμιλίων, Νομού Κορίνθου). 

 Ο αγωγός θα διασταυρώσει τον Ισθμό της Κορίνθου στην περιοχή που το 
ύψος των πρανών είναι χαμηλό, περιοχή η οποία έχει επιλεγεί με τη 
συγκατάθεση της εταιρείας Διαχείρισης του Ισθμού της Κορίνθου 
(Περίανδρος Α.Ε.). 
Ο ΔΕΣΦΑ εξέτασε πολλές εναλλακτικές λύσεις, περιλαμβανομένων και 
υποθαλάσσεων χαράξεων οι οποίες όμως λόγω σοβαρών μειονεκτημάτων 
απορρίφθηκαν. 

 Από την θέση Ε (περιοχή Εξαμιλίων) θα αναχωρεί αγωγός 24 ιντσών 
μέχρι την θέση L (περιοχή εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Μεγαλόπολης). 
Από την θέση Ε (περιοχή Εξαμιλίων) θα αναχωρεί επίσης ο μελλοντικός 
αγωγός με κατεύθυνση δυτική για την τροφοδότηση της περιοχής Πάτρας. 

 Από την θέση Ε (περιοχή Εξαμιλίων) εώς τη θέση L (εγκαταστάσεις ΔΕΗ 
Μεγαλόπολης) ο αγωγός 24 ιντσών θα ακολουθήσει τέτοια διαδρομή ώστε 
να προσεγγίσει όσο το δυνατόν εγγύτερα στις μεγάλες πόλεις των υπό 
τροφοδότηση περιοχών Κορίνθου, Άργος – Ναύπλιο, Τρίπολη, 
Μεγαλόπολη και θα διέλθει στην περιοχή ιδιοκτησίας ΔΕΗ σύμφωνα με τη 
συμφωνηθείσα διαδρομή μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΣΦΑ. 

 Τα απαιτούμενα βαλβιδοστάσια αγωγού (Line Valve Stations), σταθμoί 
αποστολής/παραλαβής ξέστρου (Scraper Launcher/Receiver Stations) και 
σταθμοί Μέτρησης/Ρύθμισης (Metering/Regulation Stations) έχουν ως 
εξής: 

 
Στην θέση Α (περιοχή Αγίων Θεοδώρων) θα γίνει : 
- αποξήλωση της ξεστροπαγίδας υποδοχής ξέστρου 30 ιντσών του αγωγού 

Μέγαρα -Άγιοι Θεόδωροι και ο σταθμός υποδοχής ξέστρου 30 ιντσών θα 
μετατραπεί σε βαλβιδοστάσιο αγωγού (Line Valve Station Aghii Theodori, 
Unit No 7040) 30 ιντσών. Η αποξηλωθείσα ξεστροπαγίδα υποδοχής ξέστρου 
30 ιντσών θα μεταφερθεί και θα εγκατασταθεί στην θέση Ε (περιοχή 
Εξαμιλίων) και η βάνα 30 ιντσών του βαλβιδοστασίου ξέστρου θα παραμείνει 
στην θέση της ως βάνα του εκ μετατροπής βαλβιδοστασίου αγωγού. 

 
Στην θέση Β (περιοχή Καλαμακίου) σε κατάλληλη οικοπεδική έκταση θα γίνει: 
- εγκατάσταση βαλβιδοστασίου αγωγού (Line Valve Station Kalamaki, Unit 

No 7050) 30 ιντσών, για την απομόνωση του τμήματος διασταύρωσης του 
Ισθμού από το υπόλοιπο σύστημα μεταφοράς, εάν παραστεί ανάγκη. 

 
Στην θέση D (περιοχή Κορίνθου) σε κατάλληλη οικοπεδική έκταση θα γίνει: 
- εγκατάσταση βαλβιδοστασίου αγωγού (Line Valve Station Korinthos, Unit 

No 7060) 30 ιντσών, για την απομόνωση του τμήματος διασταύρωσης του 
Ισθμού από το υπόλοιπο σύστημα μεταφοράς, εάν παραστεί ανάγκη. 

 
Στην θέση E (περιοχή Εξαμιλίων) σε κατάλληλη οικοπεδική έκταση θα γίνει: 
- εγκατάσταση σταθμού υποδοχής ξέστρου (Scraper Receiver Station 

Examilia, Unit No 7080) 30 ιντσών με ξεστροπαγίδα και με βαλβιδοστάσιο 
ξέστρου. Η ξεστροπαγίδα που θα εγκατασταθεί θα είναι εκείνη που θα 
αποξηλωθεί από την περιοχή Α (περιοχή Αγίων Θεοδώρων). 

- αναμονή (stub out) 30 ιντσών για την μελλοντική εγκατάσταση αγωγού 
μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στην περιοχή της Πάτρας (θα γίνει 
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κατάλληλη πρόβλεψη στο μέγεθος της οικοπεδικής έκτασης στην θέση E για 
την μελλοντική εγκατάσταση σταθμού αποστολής ξέστρου για τον αγωγό 
μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στην περιοχή της Πάτρας). 

- εγκατάσταση Σταθμού Μέτρησης και Ρύθμισης (Metering & Regulating 
Station Unit No 7090) που θα αφορά στην τροδοφότηση με φυσικό αέριο της 
περιοχής Κορίνθου.  

- εγκατάσταση σταθμού αποστολής ξέστρου (Scraper Launcher Station 
Examilia, Unit No 7210) 24 ιντσών με ξεστροπαγίδα και με βαλβιδοστάσιο 
ξέστρου για τον αγωγό 24 ιντσών προς Μεγαλόπολη. 

 
Στην θέση F (περιοχή Δερβενακίων) σε κατάλληλη οικοπεδική έκταση θα γίνει: 
- εγκατάσταση βαλβιδοστασίου αγωγού (Line Valve Station Dervenakia, Unit 

No 7220) 24 ιντσών. 
 
Στην θέση G (περιοχή Άργους) σε κατάλληλη οικοπεδική έκταση θα γίνει: 
- εγκατάσταση βαλβιδοστασίου αγωγού (Line Valve Station Argos, Unit No 

7230) 24 ιντσών. Παράλληλα θα γίνει εγκατάσταση Σταθμού Μέτρησης και 
Ρύθμισης (Metering & Regulating Station Unit No 7240) που θα αφορά 
στην τροδοφότηση με φυσικό αέριο της περιοχής Άργους - Ναυπλίου. 

 
Στην θέση H (περιοχή Αχλαδόκαμπου) σε κατάλληλη οικοπεδική έκταση θα γίνει: 
- εγκατάσταση βαλβιδοστασίου αγωγού (Line Valve Station Achladokampos, 

Unit No 7250) 24 ιντσών. 
 
Στην θέση I (περιοχή Τρίπολης) σε κατάλληλη οικοπεδική έκταση θα γίνει: 
- εγκατάσταση βαλβιδοστασίου αγωγού (Line Valve Station Tripoli, Unit No 

7260) 24 ιντσών. 
- αναμονή (stub out) 10 ιντσών για την μελλοντική εγκατάσταση αγωγού 

μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στην περιοχή της Σπάρτης (θα 
γίνει κατάλληλη πρόβλεψη στο μέγεθος της οικοπεδικής έκτασης στην θέση I 
για την μελλοντική εγκατάσταση σταθμού αποστολής ξέστρου  10 ιντσών για 
τον αγωγό/μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στην περιοχή της 
Σπάρτης). 

- εγκατάσταση Σταθμού Μέτρησης και Ρύθμισης (Metering & Regulating 
Station Unit No 7270) που θα αφορά στην τροδοφότηση με φυσικό αέριο της 
περιοχής Τρίπολης. 

 
Στην θέση J (περιοχή Μεγαλόπολης) σε κατάλληλη οικοπεδική έκταση θα γίνει: 
- εγκατάσταση βαλβιδοστασίου αγωγού (Line Valve Station Megalopoli, Unit 

No 7280) 24 ιντσών, 
- εγκατάσταση Σταθμού Μέτρησης και Ρύθμισης (Metering & Regulating 

Station Unit No 7285) που θα αφορά στην τροδοφότηση με φυσικό αέριο της 
περιοχής Μεγαλόπολης. 

 
Στην θέση K (περιοχή Τριποτάμου) σε κατάλληλη οικοπεδική έκταση θα γίνει 
- εγκατάσταση βαλβιδοστασίου αγωγού (Line Valve Station Tripotamos, Unit 

No 7290) 24 ιντσών, 
- αναμονή (stub out) 24 ιντσών για την μελλοντική εγκατάσταση αγωγού 

μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στην περιοχή της Καλαμάτας (θα 
γίνει κατάλληλη πρόβλεψη στο μέγεθος της οικοπεδικής έκτασης στην θέση K 
για την μελλοντική εγκατάσταση σταθμού αποστολής ξέστρου 10 ιντσών για 
τον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στην περιοχή της 
Καλαμάτας). 

 
Στην θέση L (περιοχή εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Μεγαλόπολης) σε κατάλληλη 
οικοπεδική έκταση θα γίνει: 
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- εγκατάσταση σταθμού υποδοχής ξέστρου (Scraper Receiver Station 
Megalopoli, Unit No 7310) 24 ιντσών με ξεστροπαγίδα και με 
βαλβιδοσττάσιο ξέστρου 

- εγκατάσταση Σταθμού Μέτρησης (Metering Station PPC Megalopoli, Unit 
No 7320) συνδεόμενου με αγωγό 20 ιντσών και με δυναμικότητα ικανή να 
καλύψει την προβλεπόμενη κατανάλωση των δύο εργοστασίων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. 

 
Συνολικά ανά κλάδο θα εγκατασταθούν: 
 
Κλάδος Κορίνθου 
Τρία (3) βαλβιδοστάσια αγωγού (Line Valve Stations) 30” (Aghii Theodori-
Kalamaki-Korinthos) 
Ένας σταθμός υποδοχής ξέστρου (scraper station-receiver) 30” (Examilia) 
Ενας σταθμός Μέτρησης / Ρύθμισης (Examilia) 
 
Κλάδος Τρίπολης 
Έξι (6) βαλβιδοστάσια αγωγού (Line Valve Stations) 24” (Dervenakia-Argos-
Achladokampos-Tripoli-Megalopoli-Tripotamos) 
Ένας σταθμός αποστολής ξέστρου (scraper station-launcher) 24” (Examilia) 
Τρείς σταθμοί Μέτρησης / Ρύθμισης (Argos-Tripoli-Megalopoli) 
 
Κλάδος Μεγαλόπολης 
Ένας σταθμός υποδοχής ξέστρου (scraper station-receiver) 24” (PPC Megalopoli) 
Ένας σταθμός Μέτρησης (PPC Megalopoli) 
 
Θα γίνει εγκατάσταση συστήματος καθοδικής προστασίας των αγωγών καθ' όλο 
το μήκος της διαδρομής τους. 
Οι μονωτικοί σύνδεσμοι (insulating couplings) για την καθοδική προστασία θα 
είναι υπόγειοι θαμμένοι. 
 
Οι θέσεις των βαλβιδοστασίων αγωγού (Line Valve Stations), των σταθμών 
αποστολής/υποδοχής ξέστρου (Scraper Launcher/receiver Stations), καθώς και 
των Σταθμών Μέτρησης / Ρύθμισης παρουσιάζονται στο ΣΧΗΜΑ 5.2 που 
ακολουθεί για την προτεινόμενη λύση. 
 

5.3 Εναλλακτικές Λύσεις 
 
Με βάση την προκαταρκτική μελέτη χάραξης του ΔΕΣΦΑ και τις τεθείσες αρχές 
φιλοσοφίας χάραξης του αγωγού εξετάσθηκαν δύο εναλλακτικές χαράξεις που 
είναι σύμφωνες με τις αρχές αυτές εκ των οποίων η μία είναι στο μεγαλύτερο 
μέρος της η χάραξη του αγωγού σύμφωνα με την προκαταρκτική τεχνική μελέτη 
του ΔΕΣΦΑ ενώ η δεύτερη είναι η χάραξη που προέκυψε μετά από τον ενδελεχή 
έλεγχο και τις προκύπτουσες τροποποιήσεις της πρώτης με βάση: 

 τα συμπεράσματα από την εκπονηθείσα μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας 
του αγωγού και τον υπολογισμό των σεισμολογικών παραμέτρων στο 
σκληρό υπόβαθρο 

 την καταγραφή των ενεργών ρηγμάτων σε χάρτες κλίμακας 1:50.000 και 
τη συσχέτισή τους με τη χάραξη του αγωγού 

 τα αποτελέσματα της γεωλογικής μελέτης σε χάρτες κλίμακας 1:50.000 και 
1:5.000 κατά μήκος της χάραξης του αγωγού και τον προσδιορισμό των 
ασταθών και προβληματικών γεωλογικών σχηματισμών που μπορούν να 
προκαλέσουν κατολισθήσεις, ρευστοποίησεις κλπ. κατά την κατασκευή 
του αγωγού. 

 τη διερεύνηση όλων των εμπλεκομένων αρχών και τη συλλογή των 
απαιτουμένων στοιχείων και πληροφοριών κατά μήκος της χάραξης του 
αγωγού. 
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 τον έλεγχο των τεχνικών παραμέτρων που επιδρούν στην 
κατασκευασιμότητα του αγωγού και απαιτούν την εφαρμογή ειδικών 
κατασκευαστικών τεχνικών ή καθιστούν μη κατασκευάσιμα κάποια 
τμήματα κατά μήκος της χάραξης του αγωγού. 

 
Αντίθετα, η τρίτη εναλλακτική ALT3 στηρίζεται στη λογική της ανάπτυξης ενός 
βορείου κλάδου 30” μεγάλου μήκους ώστε να είναι δυνατή η ευκολότερη 
μελλοντικά ανάπτυξη του δικτύου προς την περιοχή της Πάτρας, η κοντινότερη 
προσέγγιση της περιοχής της Κορίνθου και η διέλευση του αγωγού δυτικά του 
Άργους και σε αρκετή απόσταση από αυτή, η κοντινότερη προσέγγιση της 
Τρίπολης και η προσέγγιση των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ από τη βόρεια πλευρά. 
 
ΣΧΗΜΑ 5.2. Σχηματικό Διάγραμμα Χάραξης (Προτεινόμενη Λύση). 
 

 
 
Οι λύσεις παρουσιάζονται στα ακόλουθα ΣΧΗΜΑΤΑ 5.3 & 5.4 καθώς και στους 
χάρτες του Παραρτήματος Γ. 
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ΣΧΗΜΑ 5.3 ΜΕΓΕΘΟΣ Α3. Εναλλακτικές λύσεις 
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ΣΧΗΜΑ 5.4 ΜΕΓΕΘΟΣ Α4. Εναλλακτικές λύσεις – Λεπτομέρεια Ισθμού 
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5.4 Εναλλακτικές λύσεις 

 
Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν. Οι 
λύσεις παρουσιάζονται κατά κλάδους (1-Κορίνθου, 2-Τριπόλεως, 3-Μεγαλόπολης) 
σύμφωνα με το γεωγραφικό και λειτουργικό σχεδιασμό του έργου.  
 

5.4.1 Εναλλακτική λύση 1 – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ (ALT 1-P)  – Γενική Περιγραφή. 
 
Η εναλλακτική χάραξη ALT1-P διασταυρώνει την Διώρυγα στο σημείο C. 
Το σημείο C ευρίσκεται στο τμήμα της Διώρυγας που είναι προσβάσιμο από την 
χάραξη και ταυτόχρονα έχει το χαμηλότερο ύψος πρανών (8-10 μέτρα). Η διάβαση 
από τη διώρυγα μπορεί να γίνει με HDD (χάραξη C1-C2, Σχήμα 5-16) ή 
εναλλακτικά εφόσον τα αποτελέσματα της γεωγραφικής έρευνας που απαιτείται να 
πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή δεν επιτρέπουν HDD) με 
microtunneling (χάραξη C3-C4, Σχήμα 5-15).   
 

5.4.1.1 Περιγραφή Κλάδου 1 – Κορίνθου 
 
Το συνολικό μήκος της χάραξης στον Κλάδο Κορίνθου είναι 15.556,45 μέτρα. 
 
Αρχή της χάραξης είναι το βανοστάσιο U-7240 «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ» το οποίο 
ευρίσκεται σε χωματόδρομο και σε απόσταση 500μ. περίπου βόρεια από τον 
βόρειο παράπλευρο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος των Διυλιστηρίων 
MOTOR OIL. 
 
Η πρώτη κορυφή της χάραξης είναι η Κ136 διότι συνεχίζει τον Κλάδο Κορίνθου 
μετά το πρώτο τμήμα του «ΜΕΓΑΡΑ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ». 
 
Η κατεύθυνση της χάραξης είναι από Ανατολή προς Δύση και πιο αναλυτικά η 
χάραξη χωροθετείται διαδοχικά : 
 
Τμήμα Κ136-Κ150 : Κατεύθυνση Δυτική, διέλευση ημιορεινού όγκου με πεύκα. Στο 

τμήμα αυτό φαίνεται ότι στο παρελθόν σχεδιάστηκε κάποιος οικισμός ο οποίος 
ουδέποτε αναπτύχθηκε. 

 
Τμήμα Κ150 -Κ154 : Κατεύθυνση Δυτική, διέλευση λοφώδους αραιοδομημένου 

τμήματος με δύο ρέματα (στις χ.θ. από 44+500 έως 45+000). 
 
Τμήμα Κ154 - Κ157 : Κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο διέλευση ρέματος 

(χ.θ.45+101) και ασφάλτινου δρόμου σε κοινό πέρασμα με τον Προαστιακό  
Σιδηρόδρομο (χ.θ. 45+285) και κατάληξη βανοστάσιο U-7050 “ΚΑΛΑΜΑΚΙ” 
που ευρίσκεται στον βόρειο παράδρομο της Ν.Ε.Ο. 

 
Τμήμα Κ157-Κ172 : Η όδευση διασταυρώνει την παλιά σιδηροδρομική γραμμή 

(χ.θ. 46+804) και στη συνέχεια κινείται δυτικά στα όρια της απαλλοτριωμένης 
ζώνης της Ν.Ε.Ο. διασταυρώνοντας σε δύο ακόμη σημεία την παλιά 
σιδηροδρομική γραμμή (χ.θ. 47+260 & 47+884). 

 
Τμήμα Κ172 – Κ173 : Η χάραξη οδεύει διασταυρώνει τη Ν.Ε.Ο. σε κοινό πέρασμα 

με την Παλαιά Εθνική Οδό. 
 
Τμήμα Κ173 - Κ174 : Πέρασμα Διώρυγας Κορίνθου με HDD ή εναλλακτικά με 

microtunneling στο τμήμα που έχει τα χαμηλότερα ύψοι πρανών (8÷10m). 
 
Τμήμα Κ174 – Κ177: Η χάραξη οδεύει δυτικά εξ ολοκλήρου επάνω στην 

επαρχιακή οδό Ισθμίων - Κορίνθου. 
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Τμήμα Κ177 - Κ185 : Η χάραξη οδεύει αρχικά νότια διερχόμενη κάτω από την 
εθνική οδό Κορίνθου — Επιδαύρου (χ.θ. 49+805) και κατόπιν δυτικά εξ 
ολοκλήρου μέσα στην κοίτη του μη ενεργού ρέματος της Κυράς της βρύσης 
(χ.θ. 49+830 μέχρι την χ.θ. 50+000) και απολήγει στο βανοστάσιο U-7060 
"ΚΟΡΙΝΘΟΣ". 

 
Τμήμα Κ185 – Κ191 : Η χάραξη οδεύει Δυτικά / Νότια, διέρχεται το ίχνος του 

«Ιουστινιάνειου Τείχους» (χ.θ. 50+300) και διασταυρώνει τον επαρχιακό 
δρόμο Κορίνθου - Κυράς της Βρύσης βόρεια / δυτικά των ορίων του οικισμού 
της Κυράς της Βρύσης (χ.θ. 50+911). 

 
Τμήμα Κ191 - Κ215 : Η χάραξη οδεύει δυτικά διερχόμενη αγροτικής περιοχής με 

ελαιώνες , οπωροφόρα, λίγα αμπέλια και εσπεριδοειδή, και απολήγει στο 
βανοστάσιο U-7080 "ΕΞΑΜΙΛΙΑ" το οποίο ευρίσκεται 1.000 μέτρα περίπου 
βορείως του οικισμού των Εξαμιλίων (χ.θ. 57+056). 

 
Στο σημείο αυτό λήγει ο Κλάδος Κορίνθου. 
 
Όσον αφορά την διοικητική ένταξη των περιοχών διέλευσης ο Κλάδος ευρίσκεται 
εξ ολοκλήρου στον Νομό Κορινθίας. Ειδικότερα η χάραξη διανύει 3,32 χιλιόμετρα 
στον Δήμο Αγίων Θεοδώρων, 7,45 χιλιόμετρα στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας 
και 4,77 χιλιόμετρα στον Δήμο Κορινθίων. 
 

5.4.1.2 Περιγραφή Κλάδου 2 – Τριπόλεως 
 
Το συνολικό μήκος της χάραξης του Κλάδου Τρίπολης είναι 135.989,99 μέτρα. 
Αρχή της χάραξης είναι το βανοστάσιο U-7080 «ΕΞΑΜΙΛΙΑ», όπου τελείωσε ο 
Κλάδος Κορίνθου. 
 
Η κατεύθυνση της χάραξης είναι Νοτιοδυτική και αναλυτικότερα η χάραξη 
χωροθετείται διαδοχικά : 
 
Τμήμα Κ1 – Κ9 : Κατεύθυνση Νοτιοδυτική σε έδαφος πεδινό με ελαιώνες και 

αμπέλια, διασταυρώνεται με άσφαλτο προς Εξαμίλια (χ.θ. 0+950) και 
σιδηροδρομική γραμμή Τριπόλεως - Κορίνθου (χ.θ. 1+974). 

 
Τμήμα Κ9 - Κ15 : Κατεύθυνση νότια ανάμεσα στη σιδηροδρομική γραμμή 

(ανατολικώς) και τις Π.Ε.Ο. και Ν.Ε.Ο. (δυτικώς), σε έδαφος πεδινό, 
διασταυρώνει δύο ρέματα (χ.θ. 2+145 & 2+851). 

 
Τμήμα Κ15 – Κ16 : Με κατεύθυνση Ανατολική διασταυρώνεται με σιδηροδρομική 

γραμμή Τριπόλεως - Κορίνθου (χ.θ. 3+811). 
 
Τμήμα Κ16 - Κ32 : Με κατεύθυνση Νότια/Δυτική η χάραξη διέρχεται από αγροτική 

περιοχή σε έδαφος ημιορεινό με ελαιώνες και αμπελώνες αφού διασταυρώσει 
2 ρέματα (χ.θ. 3+985 & 4+223). 

 
Τμήμα Κ32 – Κ35 : Με κατεύθυνση δυτική, η χάραξη διασταυρώνει αρχικά την οδό 

Κορίνθου – Νεμέας (χ.θ. 6+345), κατόπιν δύο ρέματα (χ.θ. 6+408 & 6+449) 
και τελικώς την σιδηροδρομική γραμμή Τριπόλεως - Κορίνθου (χ.θ. 6+492). 

 
Τμήμα Κ35 – Κ59 : Με κατεύθυνση αρχικά δυτική και στη συνέχεια νοτιοδυτική, 

δυτικά της νέας εθνικής οδού Αθηνών – Τριπόλεως, η χάραξη διέρχεται σε 
έδαφος ημιορεινό, όπου εμφανίζονται ελαιώνες και αμπελώνες κυρίως στο 
πρώτο μισό. 

 
Τμήμα Κ59 - Κ60 : Η χάραξη οδεύει Δυτικά και διασταυρώνει τη Ν.Ε.Ο Αθηνών – 

Τριπόλεως (χ.θ. 11+942).  
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Τμήμα Κ60 – Κ73 : Με κατεύθυνση νοτιοδυτική η χάραξη, κινούμενη σε ημιορεινό 

έδαφος όπου κυριαρχούν οι ελαιώνες και αμπελώνες, τοποθετείται δυτικά της 
Ν.Ε.Ο Αθηνών – Τριπόλεως και ανατολικά του οικισμού Σπαθοβουνίου  και 
διασταυρώνει κύριο ρέμα (χ.θ. 14+262). 

 
Τμήμα Κ73 – Κ90 : Με την κατεύθυνση να συνεχίζει νοτιοδυτική αλλά σε έδαφος 

πεδινό με σιτηρά και ελιές, διασταυρώνει 2 ρέματα (χ.θ. 14+745 & χ.θ. 
15+365) και τον ασφαλτόδρομο Αγίου Βασιλείου - Σπαθοβουνίου (χ.θ. 
15+266).  

 
Τμήμα Κ90 – Κ91 : Η χάραξη διασταυρώνει την Ν.Ε.Ο Αθηνών – Τριπόλεως (χ.θ. 

17+842). 
 
Τμήμα Κ91 – Κ102 : Με κατεύθυνση νοτιοδυτική, κινούμενη σε πεδινό έδαφος με 

αμπέλια, λίγες ελιές και κηπευτικά, διασταυρώνει στη σειρά τον επαρχιακό 
δρόμο Αγίου Βασιλείου – Σπαθοβουνίου (χ.θ. 18+454), τον επαρχιακό δρόμο 
Αγίου Βασιλείου -  Αρχαίοι Κλεωναί (χ.θ. 19+908) και καταλήγει στο 
βανοστάσιο U-7220 «ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ». 

  
Τμήμα Κ102 - Κ123 : Με κατεύθυνση νότια, με έδαφος αρχικά πεδινό με 

αμπελώνες και ελαιώνες και έπειτα ορεινό, διασταυρώνει το δρόμο Κορίνθου – 
Νεμέας (χ.θ. 23+102), ρέμα (χ.θ. 23+333) και την σιδηροδρομική γραμμή 
Κορίνθου – Τριπόλεως (χ.θ. 23+818). 

 
Τμήμα Κ123 – Κ129 : Με την κατεύθυνση να συνεχίζει νότια, σε έδαφος ημιορεινό 

χωρίς δένδρα η χάραξη καταλήγει δίπλα στην Π.Ε.Ο. σε παλιό λατομείο και 
διασταυρώνει μελλοντικό δρόμο (χ.θ. 28+694). 

 
Τμήμα Κ129 – Κ143 : Η χάραξη έχει κατεύθυνση νότια σε έδαφος πεδινό 

καλλιεργήσιμο, διασταυρώνει τέσσερα ρέματα κινούμενη 30μ. δυτικά της 
επαρχιακής οδού Τυρινθας - Μυκηνών, τον ισόπεδο κόμβο της Νέας Εθνικής 
Οδού προς Μυκήνες – Ναύπλιο (χ.θ. 29+829) με την Π.Ε.Ο. και συνεχίζει να 
κινείται μέσα σε ζώνη 80-100μ. ανάμεσα στην σιδηροδρομική γραμμή και την 
Νέα Εθνική Οδό Ναυπλίου, όπου και διασταυρώνει τον επαρχιακό δρόμο 
Φιχτίου –Μυκηνών (χ.θ. 33+757). Από τη χ.θ. 31+500 εώς και τη χ.θ. 33+500 
περίπου η Ν.Ε.Ο. Ναυπλίου αποτελεί και το όριο Αρχαιολογικής περιοχής. 

 
Τμήμα Κ143 – Κ149 : Η χάραξη έχει κατεύθυνση νότια σε έδαφος πεδινό με 

εσπεριδοειδή, διασταυρώνει τέσσερις ασφαλτόδρομους: Μοναστηράκιον – 
Π.Ε.Ο Αργους – κόμβου Στέρνας (χ.θ. 36+288), Κουτσοπόδι – Νέο Ηραίον 
(χ.θ. 37+618), Κουτσοπόδι – Ίναχος (χ.θ. 39+063) και τον ασφαλτόδρομο 
προς Κουρτάκι (χ.θ. 39+757). Επίσης διασταυρώνει και ένα ρέμα (χ.θ. 
39+270).  

 
Τμήμα Κ149 – Κ164 : Με την χάραξη να συνεχίζει να έχει κατεύθυνση νότια σε 

πεδινό έδαφος με εσπεριδοειδή,διασταυρώνει με τη σειρά πέντε 
ασφαλτόδρομους: Άργους – Τριστατου (χ.θ. 40+421), Άργους – Ίναχου (χ.θ. 
41+245), Άργους – Ήρας (χ.θ. 41+947 & χ.θ. 42+622) και Άργους – 
Κουρτακίου (χ.θ. 43+367) και ένα μία τάφρο (χ.θ. 42+883).  Η όδευση κινείται 
σταθερά ανατολικά του ποταμού Ίναχου αποφεύγοντας από αρκετή απόσταση 
τα όρια των οικισμών Τρίστατου, Ποσά, Ήρας και Πυργέλλας, όπως και τα 
όρια του Σχεδίου Πόλης του Άργους και φτάνει στο βανοστάσιο U-7230 
«ΑΡΓΟΣ», όπου θα εγκατασταθεί Μετρητικός Σταθμός από το οποίο θα 
τροφοδοτηθεί η πόλη του Άργους και μελλοντικά η πόλη του Ναυπλίου. 
Σημειώνεται εδώ, ότι το βανοστάσιο «ΑΡΓΟΣ» απέχει 3,5 χιλιόμετρα από τον 
χώρο μελλοντικής εγκατάστασης ΒΙΟ.ΠΑ. 
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Τμήμα Κ164 – Κ172 : Με κατεύθυνση νότια σε έδαφος πεδινό με εσπεριδοειδή η 
χάραξη διασταυρώνει τον ασφαλτόδρομο Άργους – Πυργέλλας (χ.θ. 44+376), 
την Ε.Ο. Άργους -Ναυπλίου (χ.θ. 45+178),  άλλους τρεις ασφαλτόδρομους 
(χ.θ 44+868 & 45+454 & 46+152) και έναν ακόμα που οδηγεί σε Χ.Α.Δ.Α (χ.θ. 
46+867). Επίσης διασταυρώνει και τη μονή σιδηροδρομική γραμμή Αργους – 
Ναυπλίου (χ.θ. 45+199). 

 
Τμήμα Κ172 – Κ185 : Με κατεύθυνση δυτική σε έδαφος πεδινό με οργανωμένους 

αγρούς εσπεριδοειδών και σιτηρών, η χάραξη διασταυρώνει τον ποταμό Ίναχο 
(χ.θ. 48+011), την επαρχιακή οδό Άργους - Νέας Κίου (χ.θ. 48+226) και την 
λεωφόρο Άργους (χ.θ. 49+196) 

 
Τμήμα Κ185 – Κ192 : Η χάραξη διέρχεται σε αγροτική περιοχή με σιτηρά, 

εσπεριδοειδή και αμπελώνες με κύρια κατεύθυνση νότια. 
 
Τμήμα Κ192 – Κ202 : Ο τύπος εδάφου της χάραξης συνεχίζει ο ίδιος με το 

παραπάνω τμήμα αλλά με κατεύθυνση δυτικά. Διασταυρώνει με τη σειρά, την 
μονή σιδηροδρομική γραμμή Άργους – Τριπόλεως (χ.θ. 51+739), την Παλαιά 
Ε.Ο Άργους – Τριπόλεως (χ.θ. 51+833), μία τάφρο (χ.θ. 52+479), τον 
ασφαλτόδρομο Κεφαλαριου – Διχαλίας (χ.θ. 53+032) και ένα ρέμα (χ.θ. 
53+177). 

 
Τμήμα Κ202 – Κ222 : Με κατεύθυνση νοτίως και έδαφος πεδινό με την εμφάνιση 

κυρίως εσπεριδοειδών η χάραξη διασταυρώνει: ρέμα (χ.θ. 53+878 & 54+892), 
την επαρχιακή οδό Διχαλίας – Σκαφιδακίου (χ.θ. 54+981) και την επαρχιακή 
οδό Αλμυρού – Σκαφιδακίου (χ.θ. 55+881). 

 
Τμήμα Κ222 – Κ229 : Με κατεύθυνση νότια και το έδαφος να γίνεται από πεδινό 

σε ορεινό χωρίς δέντρα η χάραξη διασταυρώνεται με μία τάφρο (χ.θ. 56+474) 
και δύο ρέματα (χ.θ. 58+938 & 59+146). 

 
Τμήμα Κ229 – Κ243 : Η κατεύθυνση της όδευσης συνεχίζεται νότια και έδαφος 

πεδινό με εσπεριδοειδή και ελαίωνες. Συναντιούνται πέντε ρέματα, η 
σιδηροδρομική γραμμή Άργους – Τριπόλεως δύο φορες (χ.θ. 61+768 & 
64+112), ο ασφαλτόδρομος προς Καλαμάκιον (χ.θ. 59+901) και η Παλαιά Ε.Ο 
Άργους – Τρίπολεως (χ.θ. 60+792). 

 
Τμήμα Κ243 – Κ294 : Η χάραξη κινείται δυτικά με το μεγαλύτερο μέρος του 

εδάφους να είναι ορεινό και προς το τέλος του τμήματος να γίνεται ημιορεινό, 
όπου τοποθετείται το βανοστάσιο U-7250 «ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ» 

 
Τμήμα Κ294 – Κ302 : Με κατεύθυνση δυτική η χάραξη διέρχεται αρχικά της 

πεδιάδας του Αχλαδόκαμπου και συνεχίζει σε ορεινό έδαφος με μεγάλη κλίση 
διασταυρώνοντας σιδηροδρομική γραμμή δύο φορές (χ.θ. 77+410 & 80+146). 

 
 Τμήμα Κ302 – Κ310 : Η χάραξη συνεχίζει δυτικά σε έδαφος πεδινό με 

εσπεριδοειδή κυρίως και διασταυρώνεται με πέντε ασφαλτόδρομους (Π.Ε.Ο 
Παρθένιο – Αγιωργίτικα δύο φορές, Στενό – Λιθοβούνια, Ε.Ο Στενό – Άστρος), 
τρία ρέματα και μία σιδηροδρομική γραμμη (χ.θ. 88+440) και καταλήγει στο 
βανοστάσιο  U-7260 «ΤΡΙΠΟΛΗ». 

 
Τμήμα Κ310 – Κ316 : Με κατεύθυνση δυτικά, η χάραξη διέρχεται από περιοχή με 

αναπτυσσόμενη - αραιή προς το παρόν - δόμηση διασταυρώνοντας κατά 
σειρά την επαρχιακή οδό Τρίπολης - Αγ. Σώστη (χ.θ. 95+224), και την Εθνική 
Οδό Τρίπολης – Σπάρτης (χ.θ. 96+176). 

 
Τμήμα Κ316 – Κ324 : Με κατεύθυνση νοτιοδυτική, η χάραξη διέρχεται πρώτα από 

πεδινό έδαφος και στην συνέχεια από λοφώδες με λίγα δένδρα, διερχόμενη 
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νοτιοανατολικά του οικισμού ΠΑΛΛΑΝΤΙΟ. Διασταυρώνεται με ρέμα (χ.θ. 
96+529 &97+616), ασφαλτόδρομο (χ.θ. 97+408 & 99+864), την επαρχιακή 
οδό Θανά – Περπατάρη (χ.θ. 98+063) και την οδό Περπατάρη – Παλλάδιο 
(χ.θ. 99+616). 

 
Τμήμα Κ324 – Κ338 : Η κατεύθυνση της χάραξης είναι νοτιοδυτική με πεδινό 

καλλιεργήσιμο έδαφος μεχρι τη χ.θ 103+500, όπου γίνεται ημιορεινό. 
Διασταυρώνεται με τον ασφαλτόδρομο Παλλαδίου – Ευάνδρου (χ.θ. 101+281) 
και με ένα ρέμα (χ.θ. 103+384).  

 
Τμήμα Κ338 – Κ342 : Η κατεύθυνση της χάραξης συνεχίζει να είναι η ίδια και το 

έδαφος είναι ορεινό και βραχώδες. 
 
Τμήμα Κ342 – Κ352 : Η χάραξη κατευθύνεται νοτιοδυτικά με το έδαφος να αλλάζει 

και να παρουσιάζεται πεδινό και καλλιεργήσιμο κυρίως από σιτηρά. Τέμνει 
σιδηροδρομική γραμμή σε δύο σημεία (χ.θ. 106+280 & 110+643), την 
επαρχιακή οδό Μάναρη – Δορίζα (χ.θ. 107+516) και ένα ρέμα (χ.θ. 110+868). 

 
Τμήμα Κ352 – Κ369 : Η κατεύθυνση της χάραξης αλλάζει σε δυτική, σε έδαφος 

αρχικά λοφώδες και ημιορεινό και μετέπειτα πεδινό και καλλιεργήσιμο με 
σιτηρά και λίγα δέντρα. Συναντάει σιδηροδρομική γραμμή (χ.θ 116+622), την 
επαρχιακή οδό προς Μαρμαριά (χ.θ. 118+035) και ένα ρέμα (χ.θ. 118+972). 

 
Τμήμα Κ369 – Κ376 : Με κατεύθυνση της χάραξης να είναι δυτική, αλλά το έδαφος 

να είναι ορεινό, συναντάει την Ν.Ε.Ο Τρίπολης – Καλαμάτας (χ.θ 119+036). 
 
Τμήμα Κ376 – Κ392 : Η χάραξη έχει κατεύθυνση βορειοδυτική σε έδαφος πεδινό 

και ημιορεινό με διάσπαρτα κυπαρίσσια και δέντρα στην αρχή, οπωροφόρα 
και αγρούς και λίγα κυπαρίσσια στη συνέχεια. Διασταυρώνει δύο ρέματα (χ.θ. 
124+280 & 126+259), τον δρόμο προς Ραψομάτη (χ.θ. 122+973), τον βόρειο 
ασφαλτόδρομο Μεγαλόπολη – Περιβόλια (χ.θ. 125+972), τον κύριο 
ασφαλτόδρομο Μεγαλόπολης - Περιβόλια (χ.θ. 127+145) και την υπό 
κατασκευή Ν.Ε.Ο Τρίπολης – Καλαμάτας (χ.θ. 124+853 & 126+350) και 
καταλήγει στο βανοστάσιο  U- 7280 «ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ».  

 
Τμήμα Κ392 – Κ402 : Με κατεύθυνση της χάραξης να έχει πάρει νοτιο-νοτιοδυτική 

φορά με έδαφος πεδινό με αραιά δένδρα και καλλιέργειες διασταυρώνει τον 
ασφαλτόδρομο προς Ανθοχώρι (χ.θ. 128+041), την Π.Ε.Ο Τρίπολης –
Καλαμάτας (χ.θ. 128+581), τον ασφαλτόδρομο Ανθοχωρίου – Γέφυρας (χ.θ. 
130+701), σιδηροδρομική γραμμή Τρίπολης - Καλαμάτας (χ.θ. 131+102) και 
τρία ρέματα. 

  
Τμήμα Κ402 – Κ417 : Η χάραξη κινείται δυτικά το έδαφος παραμένει πεδινό με 

καλλιεργειες και δέντρα. Διασταυρώνει τη σιδηροδρομική γραμμή Τρίπολης - 
Καλαμάτας (χ.θ. 133+056), δύο ρέματα (χ.θ. 133+228 & 134+433), και τους 
ασφαλτόδρομους προς Τριπόταμο, Πρ. Ηλία και Χωρέμη - Απιδίτσα (χ.θ. 
134+653 & 135+775 &136+039 αντίστοιχα) και τρία ρέματα, όπου και 
καταλήγει στο βανοστάσιο Τριπόταμος (U-7290) το οποίο αποτελεί το τέλος 
του Κλάδου Τρίπολης. 

 
 
Όσον αφορά την διοικητική ένταξη των περιοχών διέλευσης ο Κλάδος Τρίπολης 
διέρχεται από τους Νομούς Κορινθίας (8,65 χιλιόμετρα στο Δήμο Κορινθίων, 16,62 
χιλιόμετρα στο Δήμο Τενέας και 23,15 χιλιόμετρα στο Δήμο Νεμέας), Αργολίδας 
(84,51 χιλιόμετρα στο Δήμο Μυκηναίων, 2,08 χιλιόμετρα στο Δήμο Κουτσοποδίου, 
16,66 χιλιόμετρα στο Δήμο Άργους, 181 μέτρα στο Δήμο Νέας Κίου, 14,82 
χιλιόμετρα στο Δ. Λέρνας και 9,55 χιλιόμετρα στο Δήμο Αχλαδόκαμπου) και 
Αρκαδίας (12,83 χιλιόμετρα στο Δήμο Κορυθίου, 1,93 χιλιόμετρα στο Δήμο 
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Τεγέας, 7,68 χιλιόμετρα στο Δήμο Τρίπολης, 15,67 χιλιόμετρα στο Δήμο 
Βαλτετσίου και 15,36 χιλιόμετρα στο Δήμο Μεγαλόπολης). 
 

5.4.1.3 Περιγραφή Κλάδου 3 – Μεγαλόπολης 
 
Το συνολικό μήκος της χάραξης του Κλάδου Μεγαλόπολης είναι 7.394,823 μέτρα. 
Αρχή της χάραξης είναι το βανοστάσιο U-7290  «ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ» όπου τελείωσε ο 
Κλάδος Τρίπολης. 
 
Η κατεύθυνση της χάραξης είναι βόρεια και αναλυτικότερα η χάραξη χωροθετείται 
διαδοχικά : 
 
Τμήμα Κ1 – Κ18 : Η χάραξη κινείται προς Βορρά σε έδαφος πεδινό με 

καλλιέργειες και δένδρα και διασταυρώνει τρία ρέματα: Κεφαλόβρυσο (χ.θ. 
0+131), Φτελιά (χ.θ. 1+395) και Ζαγκλάκο (χ.θ. 4+219), τον ασφαλτόδρομο 
προς Τριπόταμο (χ.θ. 0+184), και τον ασφαλτόδρομο Χωρέμη – Απιδίτσα  
(χ.θ. 3+335). 

 
Τμήμα Κ18 - Κ31 : Η χάραξη κινείται εντός της ιδιοκτησίας της ΔΕΗ με κατεύθυνση 

προς βορρά, σε έδαφος πεδινό το οποίο προέρχεται από πολυετή απόθεση, 
οδεύει στη δυτική πλευρά του υφιστάμενου ασφαλτόδρομου ο οποίος είναι 
κοινόχρηστος και οδηγεί σε χωριά και οικισμούς της περιοχής. Η χάραξη 
διασταυρώνει ένα ρέμα (χ.θ. 4+613), τον ασφαλτόδρομο Μαραθουσα – 
Απιδίτσα (χ.θ 4+677)  και άλλους δύο ασφαλτόδρομους (χ.θ. 4+654 & 6+929) 
που χρησιμοποιούνται κυρίως για την εξυπηρέτηση της ΔΕΗ και καταλήγει στο 
βανοστάσιο U-7310 «ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» (PPC MEGALOPOLI).    

 
Όσον αφορά τη διοικητική ένταξη των περιοχών διέλευσης ο  Κλάδος 
Μεγαλόπολης ανήκει εξ ολοκλήρου στον Νομό Αρκαδίας / Δήμο  Μεγαλόπολης 
καθ' όλο το μήκος του των 7.394,823μ. 

 
Το κόστος της λύσης ALT1-P προεκτιμάται σε € 112 εκατομμύρια περίπου, 
ελαφρά αυξημένο έναντι της ALT2 λόγω του μεγαλυτέρου μήκους.  
 

5.4.2 Εναλλακτική λύση 2 (ALT 2)  – Γενική Περιγραφή 
 
Η εναλλακτική χάραξη ALT2 διασταυρώνει την Διώρυγα στο σημείο Μ με τεχνική 
microtunelling μεταξύ των σημείων Μ1-Μ2. 
Το σημείο Μ ευρίσκεται στο τμήμα της Διώρυγας που είναι προσβάσιμο από την 
χάραξη και ταυτόχρονα έχει το χαμηλότερο ύψος πρανών (8-10 μέτρα). 
 
Συνολικά, η εναλλακτική χάραξη ALT2 παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα 
εφικτότητας όπως: αδειοδοτήσεις όσον αφορά τη διέλευση μέσα απο 
αρχαιολογικές περιοχές,  διέλευση απο δεσμευμένες περιοχές επεκασης Ε.Ο & 
Διοδίων, παραλληλίες με ενεργά ρήγματα, διέλευση απο γεωλογικά ασταθή εδάφη 
καθώς και χάραξης σε επικλίσεις. 
 

5.4.2.1 Περιγραφή Κλάδου 1 – Κορίνθου 
 
Το συνολικό μήκος της χάραξης στον Κλάδο Κορίνθου είναι 15,32 χιλιόμετρα. 
 
Αρχή της χάραξης είναι το βανοστάσιο «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ» το οποίο ευρίσκεται 
σε χωματόδρομο και σε απόσταση 500μ. περίπου βόρεια από τον βόρειο 
παράπλευρο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος των Διυλιστηρίων MOTOR 
OIL. 
 
Η Αρχή της της χάραξης είναι η ΧΘ41+500 διότι συνεχίζει τον Κλάδο Κορίνθου 
μετά το πρώτο τμήμα του «ΜΕΓΑΡΑ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ». 
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Η κατεύθυνση της χάραξης είναι από Ανατολή προς Δύση και πιο αναλυτικά η 
χάραξη χωροθετείται διαδοχικά : 
 
Τμήμα ΧΘ41+500 – ΧΘ45 : Κατεύθυνση Δυτική, διέλευση ημιορεινού όγκου με 

πεύκα. Στο τμήμα αυτό φαίνεται ότι στο παρελθόν σχεδιάστηκε κάποιος 
οικισμός ο οποίος ουδέποτε αναπτύχθηκε. Στη συνέχεια, διέλευση λοφώδους 
αραιοδομημένου τμήματος με δύο ρέματα (στις χ.θ. από 44+500 έως 45+000). 

 
Τμήμα ΧΘ45+000 έως 48+389: Κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο διέλευση 

ρέματος (χ.θ.45+086) και ασφάλτινου δρόμου σε κοινό πέρασμα με τον 
Προαστιακό  Σιδηρόδρομο (χ.θ. 45+221) και κατάληξη στο βανοστάσιο U-
7050 “KALAMAKI” που ευρίσκεται στον βόρειο παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Στη 
συνέχεια η όδευση διασταυρώνει την παλιά σιδηροδρομική γραμμή (χ.θ. 
46+738) και κινείται δυτικά στην απαλλοτριωμένη ζώνη της Ν.Ε.Ο. Ακολούθως 
η χάραξη οδεύει δυτικά εξ ολοκλήρου επάνω στην Παλαιά Εθνική Οδό. Το 
θέμα τέθηκε στην αρμόδια αρχή η οποία ΔΕΝ επιτρέπει τη διέλευση αυτή. 
Επίσης υφίσταται παραλληλισμός με ενεργό ρήγμα (χ.θ. 47+000-48+000) 
καθώς και προβλήματα γεωμετρίας του αγωγού. Για το λόγο αυτό η 
προτεινόμενη λύση ALT1-P διαφοροποιείται σημαντικά της ALT2, όπως 
παρουσιάσθηκε παραπάνω. 

 
Τμήμα ΧΘ 48+389 έως 48+602 : Πέρασμα Διώρυγας Κορίνθου με τη μέθοδο 

microtunneling. 
 
Τμήμα ΧΘ 48+602 έως 50+000: Η χάραξη οδεύει δυτικά εξ ολοκλήρου επάνω 

στην επαρχιακή οδό Ισθμίων – Κορίνθου και ακολούθως  δυτικά / βόρεια εξ 
ολοκλήρου μέσα στην κοίτη του μη ενεργού ρέματος της Κυράς της βρύσης 
(μέχρι την χ.θ. 50+000) και αφού διέλθει κάτω από την εθνική οδό Κορίνθου 
— Επιδαύρου (χ.θ. 49 + 4217) απολήγει στο βανοστάσιο U-7060 
"KORINTHOS". 

 
Τμήμα ΧΘ 50+000 έως 56+285 : Η χάραξη οδεύει Δυτικά / Νότια, διέρχεται το 

ίχνος του Ιουστινιάνειου Τοίχους της Κορίνθου (χ.θ. 50+440) και διασταυρώνει 
τον επαρχιακό δρόμο Κορίνθου - Κυράς της Βρύσης βόρεια / δυτικά των ορίων 
του οικισμού της Κυράς της Βρύσης (χ.θ. 51+026). Ακολούθως η χάραξη 
οδεύει δυτικά διερχόμενη αγροτικής περιοχής με ελαιώνες , οπωροφόρα, λίγα 
αμπέλια και εσπεριδοειδή, και απολήγει στο βανοστάσιο U-7080 "ΕΞΑΜΙΛΙΑ" 
το οποίο ευρίσκεται 1.000 μέτρα περίπου βορείως του οικισμού των 
Εξαμιλίων. Στη διαδρομή αυτή η χάραξη ALT2 διέρχεται μέσα απο την 
αρχαιολογική περιοχη των αρχαίων λατομείων και μάλιστα απο τη Ζώνη 
Α (Απολύτου προστασίας) ενώ διασταυρώνει το διίσθμιο τείχος στη χ.θ. 
54+300. Στη χ.θ. 55+600 η χάραξη διέρχεται μέσα απο δεσμευμένο 
στρατιωτικό χώρο, ενώ διέρχεται και απο την επέκταση του Σ.Π. των 
Εξαμιλίων και απο χώρο μελλοντικής επέκτασης δρόμου. Για όλους τους 
λόγους αυτούς η προτεινόμενη λύση ALT1-P διαφοροποιείται σημαντικά της 
ALT2, όπως παρουσιάσθηκε παραπάνω. 

 
Στο σημείο αυτό λήγει ο Κλάδος Κορίνθου της εναλλακτικής λύσης ALT2 
 
Όσον αφορά την διοικητική ένταξη των περιοχών διέλευσης ο Κλάδος ευρίσκεται 
εξ ολοκλήρου στον Νομό Κορινθίας. Ειδικότερα η χάραξη διανύει 3,32 χιλιόμετρα 
στον Δήμο Αγίων Θεοδώρων, 7,48 χιλιόμετρα στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας 
και 4,52 χιλιόμετρα στον Δήμο Κορινθίων. 
 

5.4.2.2 Περιγραφή Κλάδου 2 – Τριπόλεως 
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Το συνολικό μήκος της χάραξης του Κλάδου Τρίπολης είναι 132.02 χιλιόμετρα. 
Αρχή της χάραξης είναι το βανοστάσιο «ΕΞΑΜΙΛΙΑ», όπου τελείωσε ο Κλάδος 
Κορίνθου. 
 
Η κατεύθυνση της χάραξης είναι Νοτιοδυτική και αναλυτικότερα η χάραξη 
χωροθετείται διαδοχικά : 
 
Τμήμα Χ.Θ. 0-2+050 : Κατεύθυνση Νοτιοδυτική σε έδαφος πεδινό με ελαιώνες και 

αμπέλια, διασταυρώνεται με άσφαλτο προς Εξαμίλια (χ.θ. 0+948) και 
σιδηροδρομική γραμμή Τριπόλεως - Κορίνθου (χ.θ. 1+980). Ακολούθως στο 
Τμήμα Χ.Θ. 2+050 – 3+900 με κατεύθυνση νότια ανάμεσα σε σιδηροδρομικές 
γραμμές από την ανατολή και τις Π.Ε.Ο. και Ν.Ε.Ο. προς Δύση, σε έδαφος 
πεδινό, διασταυρώνει δύο ρέματα.  

 
Τμήμα Χ.Θ. 3+900 – 11+000 : Με κατεύθυνση Δυτική διέρχεται διαδοχικά την 

Παλαιά πρώτα (χ.θ. 4+001) και την Νέα Εθνική Οδό στη συνέχεια (χ.θ. 4-138) 
Ακολούθως με κατεύθυνση νοτιοδυτική η χάραξη απομακρύνεται από την 
Ν.Ε.Ο. και κινείται παράλληλα με αυτήν σε μέση απόσταση 600 μέτρων, για 
να αποφύγει τον οικισμό «Μπεκιάνικα» και κυρίως την αυθαίρετη δόμηση 
πέριξ αυτού. Η χάραξη ανεβαίνει στους πρόποδες της Ακροκορίνθου και αφού 
διέλθει 9 ρέματα σε έδαφος ημιορεινό με ελαιώνες, πλησιάζει πάλι από Δυτικά 
την Ν.Ε.Ο. (χ.θ. από 4+167 έως 6+329).Συνεχίζοντας με κατεύθυνση 
νοτιοδυτική, παράλληλα με την Ν.Ε.Ο. σε μέση απόσταση 150μ. διασταυρώνει 
ένα ρέμα κινούμενη σε έδαφος ημιορεινό με ελαιώνες. Ακολούθως με 
κατεύθυνση νοτιοδυτική, κινούμενη εξ ολοκλήρου στην κοίτη ρέματος στο 
οποίο υπάρχουν καλλιέργειες οπωροφόρων και το οποίο δεν φαίνεται να είναι 
ενεργό. Στη διαδρομή αυτή η χάραξη ALT2 διέρχεται μέσα απο την 
αρχαιολογική περιοχή της Ακροκορίνθου και μάλιστα απο τη Ζώνη Α 
(Απολύτου προστασίας) Επίσης στη χ.θ. 10+200 διέρχεται μέσα απο τη 
ζώνη απαλλοτρίωσης της ΣΕΑ της Εθν. Οδού και το χώρο στον οποίο 
προβλέπεται να μεταφερθούν τα διόδια της Ε.Ο. Ταυτόχρονα υπάρχουν 
προβλήματα παραλληλίας με ενεργά σεισμικά ρήγματα. Για τους λόγους 
αυτούς η προτεινόμενη λύση ALT1-P διαφοροποιείται σημαντικά της ALT2, 
όπως παρουσιάσθηκε παραπάνω. 

 
Τμήμα Χ.Θ.11+000 – 21+600 : Κατεύθυνση νοτιοδυτική, διέρχεται ορεινή περιοχή 

με ελαιώνες και δύο μεγάλα ρέματα (χ.θ. Κ54+278 και χ.θ. Κ58+051) και αφού 
διέλθει 400-500μ. ανατολικά του οικισμού του Σπαθοβουνίου κατεβαίνει σε 
πεδινό έδαφος. Στη συνέχεια η όδευση αποκτά κατεύθυνση νοτιοδυτική, 
κινούμενη σε πεδινό έδαφος με αμπέλια, λίγες ελιές και κηπευτικά, 
διασταυρώνει στη σειρά τον επαρχιακό δρόμο Χιλιομοδίου - Σπαθοβουνίου, το 
ρέμα Ξουράφι, την Ν.Ε.Ο. από κάτωθεν διερχόμενο χωματόδρομο, τον 
ασφαλτόδρομο Αγ. Βασιλείου - Σπαθοβουνίου, τον ασφαλτόδρομο Αγ. 
Βασιλείου - Κοντόσταβλου και το ρέμα Αγίας Τριάδας καταλήγοντας στο 
βανοστάσιο U-7210 «ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ». Η χάραξη διέρχεται μέσα απο τα 
όρια του οικισμού Σπαθοβουνίου (χ.θ. 13+300) καθώς και μέσα απο την 
επέκταση της ζώνης απαλλοτρίωσης της Εθν. Οδού (χ.θ. 15+600). Για 
τους λόγους αυτούς η προτεινόμενη λύση ALT1-P διαφοροποιείται σημαντικά 
της ALT2, όπως παρουσιάσθηκε παραπάνω. 

 
Τμήμα Χ.Θ. 21+600 – 28+300: Κατεύθυνση κυρίως Δυτική σε έδαφος λοφώδες - 

ημιορεινό με λίγα κηπευτικά και ελαιώνες, διασταυρώνει τρεις φορές την 
Π.Ε.Ο. Κορίνθου -Τριπόλεως, δύο ρέματα, την άσφαλτο από Π.Ε.Ο. προς 
Ν.Ε.Ο. και την σιδηροδρομική γραμμή κινούμενη μετά την Κ84 νότια της 
Π.Ε.Θ. στους πρόποδες του ορεινού όγκου των Δερβενακίων εντός του 
ομώνυμου ιστορικού τόπου. Ακολούθως με κατεύθυνση νότια, σε έδαφος 
ορεινό βραχώδες χωρίς δένδρα καταλήγει δίπλα στην Π.Ε.Ο. σε παλιό 
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λατομείο. Στο τμήμα αυτό υπάρχουν τα προβλήματα παραλληλίας της 
όδευσης του αγωγού με ενεργά σεισμικά ρήγματα, καθώς και όδευση 
του αγωγού παράλληλα ή σε γωνία με τις ισοϋψείς σε ασταθή εδάφη. Για 
τους λόγους αυτούς η προτεινόμενη λύση ALT1-P διαφοροποιείται σημαντικά 
της ALT2, όπως παρουσιάσθηκε παραπάνω. 

 
Τμήμα Χ.Θ. 28+300 – 39+500 : Κατεύθυνση νότια σε έδαφος πεδινό 

καλλιεργήσιμο, διέρχεται δύο μικρά ρέματα κινούμενη 30μ. ανατολικά της 
Π.Ε.Ο., διασταυρώνει τον ισόπεδο κόμβο της Νέας Εθνικής Οδού προς 
Μυκήνες - Ναύπλιο με την Π.Ε.Ο. και συνεχίζει να κινείται μέσα σε ζώνη 80-
100μ. ανάμεσα στην σιδηροδρομική γραμμή και την Νέα Εθνική Οδό 
Ναυπλίου. Μετά την Κ101 και έως την Κ106 η Ν.Ε.Ο. Ναυπλίου αποτελεί και 
το όριο Αρχαιολογικής περιοχής. Συνεχίζοντας με κατεύθυνση νότια σε έδαφος 
πεδινό με εσπεριδοειδή, διασταυρώνει με την σειρά τους ασφαλτόδρομους 
Μυκήνες Φίχτη ,Κουτσοπόδι -Πασά και Π.Ε.Ο. Ήρα και προς Κουρτάκι. Η 
όδευση κινείται σταθερά ανατολικά του ποταμού Ινάχου αποφεύγοντας από 
αρκετή απόσταση τα όρια των οικισμών Κουτσοποδίου, Τρίστατου, Ποσά και 
τα Β.Α. όρια της πόλης του Αργους. 

 
Τμήμα Χ.Θ. 39+500- 44+000 : Με κατεύθυνση νότια σε πεδινό έδαφος με 

εσπεριδοειδή, διασταυρώνει με την σειρά τους ασφαλτόδρομους από Αργός 
προς Τρίστρατο, προς Πασά, προς Ήρα και προς Κουρτάκι. Η όδευση κινείται 
σταθερά ανατολικά του ποταμού Ινάχου αποφεύγοντας από αρκετή απόσταση 
τα όρια των οικισμών Τρίστατου, Ποσά, Ήρας και Πυργέλλας, όπως και τα 
όρια του Σχεδίου Πόλης του Άργους και φτάνει στο βανοστάσιο U-7230 
«ΑΡΓΟΣ», από το οποίο θα τροφοδοτηθεί η πόλη του Άργους και μελλοντικά 
η πόλη του Ναυπλίου. 

 
Τμήμα Χ.Θ. 44+000 – 49+000 : Με κατεύθυνση νότια σε έδαφος πεδινό με 

εσπεριδοειδή η όδευση διασταυρώνει τον ασφαλτόδρομο Άργους — 
Πυργέλλας και την Ε.Ο. Άργους -Ναυπλίου (χ.θ. 44+740) και ακολούθως με 
κατεύθυνση δυτική, η όδευση διέρχεται τον ποταμό Ίναχο και την επαρχιακή 
οδό Άργους - Νέας Κίου σε έδαφος πεδινό με οργανωμένους αγρούς. 

 
Τμήμα Χ.Θ. 49+000 – 57+000 : Η όδευση διέρχεται αραιοδομημένη αγροτική 

περιοχή με κατεύθυνση προς νότο διασταυρώνοντας κατά σειρά τον ποταμό 
Ερασινό και παρακλάδι του, ασφαλτόδρομους προς Άργος, την 
σιδηροδρομική γραμμή Άργους -Τρίπολης, την Π.Ε.Ο. Άργους - Τρίπολης, και 
τον ασφαλτόδρομο προς Κεφαλάρι. Ακολούθως με κατεύθυνση νότια σε 
έδαφος λοφώδες χωρίς δένδρα και στη συνέχεια πεδινό με εσπεριδοειδή και 
ελαιώνες, διασταυρώνει μία μεγάλη αρδευτική διώρυγα (Αναβάλου) την 
άσφαλτο Μύλοι — Κεφαλάρι και Μύλοι - Καλαμάκι, την Π.Ε.Ο. Άργους - 
Τρίπολης, το ρέμα Ξεριάς και την άσφαλτο προς Κάτω Δολιανά.  Στο τμήμα 
αυτό υπάρχουν κατασκευαστικά προβλήματα λόγω πιθανών 
προβλημάτων ρευστοποίησης του λασπώδους υποστρώματος που δεν 
επιτρέπουν τη θεμελίωση του αγωγού. Επίσης υπάρχει παραλληλισμός 
της όδευσης του αγωγού με γραμμές Υ.Τ., διασταύρωση με τη τσιμέντινη 
αρδευτική τάφρο κοντά σε τσιμέντινη υδατοδεξαμενή με πιθανότητα 
επηρεασμού της υδατοδεξαμενής λόγω της χρήσης εκρηκτικών. Για τους 
λόγους αυτούς η προτεινόμενη λύση ALT1-P διαφοροποιείται σημαντικά της 
ALT2, όπως παρουσιάσθηκε παραπάνω. 

 
Τμήμα Χ.Θ. 57+000 – 63+500: Με κατεύθυνση δυτική η χάραξη ανεβαίνει ορεινό 

όγκο περνώντας την κορυφή Μερονίτσα (Η=650μ.). Στο τμήμα αυτό 
υπάρχουν κατασκευαστικά προβλήματα οφειλόμενα σε όδευση 
παράλληλα με τις ισουψείς σε περιοχές ασταθών εδαφών. Για τους 
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λόγους αυτούς η προτεινόμενη λύση ALT1-P διαφοροποιείται σημαντικά της 
ALT2, όπως παρουσιάσθηκε παραπάνω. 

 
Τμήμα Χ.Θ. 63+500 – 70+500 : Με κατεύθυνση δυτική η όδευση διέρχεται εν μέσω 

πυκνών ελαιώνων σε έδαφος λοφώδες αρχικά και πεδινό ύστερα, την πεδιάδα 
του Αχλαδόκαμπου. Στην χ.θ. 70+502 διέρχεται ασφαλτόδρομο και στη 
συνέχεια συναντά το βανοστάσιο γραμμής U-7250 «ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ».Στο 
τμήμα αυτό υπάρχουν κατασκευαστικά προβλήματα όδευσης του 
αγωγού σε επικλίσεις σε πολύ ασταθή εδάφη με μεγάλη πιθανότητα 
κατολισθήσεων. Για τους λόγους αυτούς η προτεινόμενη λύση ALT1-P 
διαφοροποιείται σημαντικά της ALT2, όπως παρουσιάσθηκε παραπάνω. 

 
Τμήμα Χ.Θ. 70+500 – 85+500 : Με κατεύθυνση βορειοδυτική, δυτική νοτιοδυτική, 

νότια, η όδευση διέρχεται περιμετρικά τον ορεινό όγκο που κλείνει από την 
Δύση την πεδιάδα του Αχλαδόκαμπου, αποφεύγοντας τη διασταύρωση με τη 
σιδηροδρομική γραμμή και με ένα ρέμα σε πολύ μεγάλη κλίση που υπάρχει 
στην προτεινόμενη λύση και που πιθανώς δημιουργήσει μεγάλη 
κατασκευαστική δυσκολία λόγω της πολύ μεγάλης κλίσης. Η λύση ALT2 
διαφοροποιείται σημαντικά της προτεινόμενης με κατασκευαστικά 
πλεονεκτήματα αλλά πολύ μεγαλύτερο μήκος όδευσης ALT1-Ρ. 

 
Τμήμα Χ.Θ. 85+500 - 93+500 : Κατεύθυνση δυτική σε έδαφος πεδινό με 

εσπεριδοειδή κυρίως, διασταυρώνεται με πέντε ασφαλτόδρομους (ΠΕΟ, 
Παρθένιο -Αγιωργίτικα δύο φορές, προς Στενό και επαρχιακή οδό Στενός — 
Λιθοβούνια τρία ρέματα και μία σιδηροδρομική γραμμή και καταλήγει στο 
βανοστάσιο  U-7260 «ΤΡΙΠΟΛΗ», για την τροφοδότηση της πόλης της 
Τρίπολης και της ΒΙ.ΠΕ Τρίπολης. 

 
Τμήμα Χ.Θ. 93+500  – 102+000 : Με κατεύθυνση δυτικά, η όδευση διέρχεται από-

περιοχή με αναπτυσσόμενη - αραιή προς το παρόν - δόμηση 
διασταυρώνοντας κατά σειρά την επαρχιακή οδό Τρίπολης - Αγ. Σώστη, και 
την Εθνική Οδό Τρίπολης - Σπάρτης. Ακολούθως με κατεύθυνση Νότια - 
Δυτική, η όδευση διέρχεται πρώτα από πεδινό χέρσο έδαφος και στην 
συνέχεια από λοφώδες με λίγα δένδρα, διερχόμενη ανατολικά και νότια από 
τον οικισμό ΠΑΛΛΑΝΤΙΟ. Διασταυρώνεται με Ασφαλτόδρομους Τρίπολης 
προς Παλλάντιο. Θάνα - Περπατάρη, Περπατάρη -Παλλάδιο και επαρχιακή 
οδό προς Περπατάρη. Επίσης διέρχεται δύο μικρά ρέματα. Συνεχίζοντας 
δυτικά, η όδευση διέρχεται την πεδιάδα του Παλλάντιου σε έδαφος πεδινό με 
ιδιοκτησίες με καλλιέργειες διασταυρώνοντας τρία μικρά ρέματα και τους 
ασφαλτόδρομους Παλλάντιο - Εύανδρος και Παλλάντιο -Τρίπολη. 

 
Τμήμα Χ.Θ. 102+000 - 106+000 : Με κατεύθυνση Δυτική — Νότια, η όδευση 

διέρχεται τον ορεινό όγκο πάνω και δυτικά από το μοναστήρι της Αγίας 
Παρασκευής, σε έδαφος βραχώδες έχοντας μία δύσκολη διασταύρωση με 
μεγάλη κλίση της σιδηροδρομικής γραμμής Τρίπολης - Καλαμάτας. Στο τμήμα 
αυτό υπάρχουν κατασκευαστικά προβλήματα όδευσης σε ασταθή εδάφη 
παράλληλα ή σε γωνία ως προς τις ισοϋψείς. Για τους λόγους αυτούς η 
προτεινόμενη λύση ALT1-P διαφοροποιείται σημαντικά της ALT2, όπως 
παρουσιάσθηκε παραπάνω. 

 
Τμήμα Χ.Θ. 106+000  — 109+600 : Η όδευση διέρχεται στα ριζά του βουνού για 

να μη διακόψει την χάραξη της Ν.Ε.Ο. Η όδευση διέρχεται ένα μικρό ρέμα, τον 
ασφαλτόδρομο προς τον οικισμό Μάναρη, το ρέμα Μάναρη και το ρέμα 
Γελατζή. Στο τμήμα αυτό η όδευση ευρίσκεται για μέρος της στη ζώνη 
απαλλοτριώσεις της Ν.Ε.Ο. ενώ υπάρχουν κατασκευαστικά προβλήματα 
σχετιζόμετα με κορεσμένα εδάφη των πηγών του Αλφειού. Για τους 
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λόγους αυτούς η προτεινόμενη λύση ALT1-P διαφοροποιείται σημαντικά της 
ALT2, όπως παρουσιάσθηκε παραπάνω. 

 
Τμήμα Χ.Θ. 109+600 – 120+000: Με κατεύθυνση Δυτική, σε έδαφος λοφώδες 

στην αρχή (Λόφοι Ασέας) και πεδινό στη συνέχεια με χορτολίβαδα, η όδευση 
διασταυρώνει με τη σειρά τη σιδηροδρομική γραμμή Τρίπολης - Καλαμάτας, 
ένα ρέμα, τους ασφαλτόδρομους προς Ασέα, προς Φάφνη, ένα ακόμη μικρό 
ρέμα, ξανά τη σιδηροδρομική γραμμή και τον ασφαλτόδρομο προς Μαρμαριά. 
Ακολούθως με κατεύθυνση δυτική η χάραξη προσπερνάει το σημείου όπου θα 
κατασκευαστεί η Ν.Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας (χ.θ. 111+526) και διαβαίνει 
τον ορεινό όγκο πάνω από τον Ραψομάτη.Στο τμήμα αυτό υπάρχουν 
κατασκευαστικά προβλήματα λόγω όδευσης του αγωγού σε ασταθή 
εδάφη και επικλίσεις.Για τους λόγους αυτούς η προτεινόμενη λύση ALT1-P 
διαφοροποιείται σημαντικά της ALT2, όπως παρουσιάσθηκε παραπάνω. 

 
Τμήμα Χ.Θ. 120+000 -132+020 : Η όδευση λαμβάνει Νοτιοδυτική κατεύθυνση 

συναντά την ALT1-P στη Χ.Θ. 133 αυτής και συνεχίζει κοινά μέχρι το 
βανοστάσιο TRIPOTAMOS (U-7290) το οποίο αποτελεί το τέλος του Κλάδου 
Τρίπολης και της ALT1-P και της ALT2. 

 
Όσον αφορά την διοικητική ένταξη των περιοχών διέλευσης ο Κλάδος Τρίπολης 
διέρχεται από τους Νομούς Κορινθίας (8,98 χιλιόμετρα στο Δήμο Κορινθίων, 15,33 
χιλιόμετρα στο Δήμο Τενέας και 2,90 χιλιόμετρα στο Δήμο Νεμέας), Αργολίδας 
(7,85 χιλιόμετρα στο Δήμο Μυκηναίων, 821,15 μέτρα στο Δήμο Κουτσοποδίου, 
15,52 χιλιόμετρα στο Δήμο Αργούς, 12,25 χιλιόμετρα στο Δ. Λέρνας και 12,90 
χιλιόμετρα στο Δήμο Αχλαδόκαμπου) και Αρκαδίας (12,45 χιλιόμετρα στο Δήμο 
Κορυθίου, 1,38 χιλιόμετρα στο Δήμο Τεγέας, 8,22 χιλιόμετρα στο Δήμο Τρίπολης, 
15,0 χιλιόμετρα στο Δήμο Βαλτετσίου και 14,87 χιλιόμετρα στο Δήμο 
Μεγαλόπολης). 
 

5.4.2.3 Περιγραφή Κλάδου 3 – Μεγαλόπολης 
 
Το συνολικό μήκος της χάραξης του Κλάδου Μεγαλόπολης είναι 7.79 χιλιόμετρα. 
Αρχή της χάραξης είναι το βανοστάσιο «ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ» όπου τελείωσε ο Κλάδος 
Τρίπολης. 
 
Η κατεύθυνση της χάραξης είναι βόρεια και δυτική και αναλυτικότερα η χάραξη 
χωροθετείται διαδοχικά : 
 
Τμήμα Χ.Θ. 0+000  – 6+000 : Η χάραξη κινείται βορειοδυτικά σε έδαφος πεδινό με 

καλλιέργειες και δένδρα.  
 
Τμήμα 6+000 – 7+790 : Η χάραξη κινείται Βορειοανατολικά και εισέρχεται εντός 

της ιδιοκτησίας της ΔΕΗ με κατεύθυνση προς βορρά, σε έδαφος πεδινό το 
οποίο προέρχεται από πολυετή απόθεση. 

 
Όσον αφορά τη διοικητική ένταξη των περιοχών διέλευσης ο Κλάδος 
Μεγαλόπολης ανήκει εξ ολοκλήρου στον Νομο Αρκαδίας / Δήμο Μεγαλόπολης 
καθ' όλο το μήκος του των 7.79 Km. 

 
Το κόστος της λύσης ALT2 προεκτιμάται σε € 105 εκατομμύρια περίπου.  
 

5.4.3 Εναλλακτική λύση 3 (ALT3) – Γενική Περιγραφή 
 
Η τρίτη εναλλακτική χάραξη αρχίζει από την θέση Α (περιοχή Αγίων Θεοδώρων), 
όπου καταλήγει ο υπό κατασκευήν αγωγός 30 ιντσών από Μέγαρα προς Αγίους 
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Θεοδώρους. Από εκεί οδεύει δυτικά από τις παρυφές του λόφου Λέκος μέχρι το 
σημείο Ν στο οποίο γίνεται και η διέλευση του Ισθμού (ΧΘ 49+654). 
 
Το σημείο Ν ευρίσκεται αφ' ενός στο υψηλότερο σημείο των πρανών τα οποία 
φθάνουν σε ύψος 70-75μ., αφ' ετέρου στο σαθρότερο σημείο γεωλογικά, αφού 
εδώ παρατηρείται ο κύριος όγκος των κατακρημνίσεων των πρανών. 
 
Η διέλευση στο σημείο Ν, μπορεί να γίνει μόνο εναέρια καθ' ότι λόγω του μεγάλου 
ύψους των πρανών, η απαίτηση σε μήκος μιας κατευθυνόμενης, διάτρησης 
πλησιάζει τα 1.500μ. 
 
Τα κύρια πλεονεκτήματα της Λύσης αυτής είναι: 
 Μικρή απόσταση από πόλεις Κορίνθου και Λουτρακίου. 
 Μειωμένες αποζημιώσεις και απαλλοτριώσεις. 
 Η εναέρια διέλευση θα θεμελιωθεί σε ίδιο γεωλογικά έδαφος εκατέρωθεν. 
 
Τα μειονεκτήματα της λύσης αυτής είναι: 
 Απαίτηση σύνταξης μελέτης θεμελίωσης της εναέριας γέφυρας 

συμπεριλαμβανομένης προφανώς γεωτεχικής έρευνας και μελέτης στήριξης 
πρανών. 

 Μείωση ασφάλειας Α.Φ.Α. (Safety Factor) λόγω της έκθεσης ελεύθερου 
τμήματος του αγωγού στον αέρα. 

 
Εξ όλων των ανωτέρω, η ανωτέρω λύση διέλευσης του ισθμού θεωρείται δύσκολη 
λόγω προβλημάτων κυρίως ασφαλείας του αγωγού αλλά και δυσκολίας διέλευσης 
της παλαιάς Ε.Ο. προς Κόρινθο (μη ύπαρξη περιοχής για κατασκευή boring 
διασταύρωσης της Π.Ε.Ο.). 
 
Στη συνέχεια η χάραξη αφού διασταρώσει τη Ν.Ε.Ο. οδεύει παράλληλα με τη Νέα 
Ε.Ο. και τη σιδηροδρομική γραμμή νότια (και σε μικρότερη απόσταση από τις 
άλλες λύσεις) του πολεοδομικού συγκροτήματος της Κορίνθου αλλά βόρεια του 
αρχ. χώρου (και περιοχής NATURA 2000) Ακροκορίνθου. Το τέλος του Κλάδου 
Κορίνθου της Εναλλακτικής Λύσης ΑLΤ-3 βρίσκεται στη Χ.Θ. 68+477.42 Νότια του 
Ζευγολατιού. 
 
Ο κλάδος Τρίπολης της Εναλλακτικής λύσης (ALT3) αρχίζει νότια του Ζευγολατιού 
και οδεύει Νότια, διέρχεται ανατολικά του οικισμού Καλέντζι (ΧΘ 7) και δυτικά του 
οικισμού Σπαθοβούνι (ΧΘ 10).  
 
Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση διέρχεται νότια των Αρχαίων Κλεωνών, 
διασταυρώνεται με τη Νέα Ε.Ο. Κορίνθου Τριπόλεως (ΧΘ 17 +200) και διέρχεται 
από τα Δερβενάκια. Στη συνέχεια αποκτά νότια κατεύθυνση και περνά Δυτικά και 
σε μεγάλη απόσταση από την αρχαιολογική περιοχή των Μυκηνών, παρακάμπτει 
τον οικισμό Κουτσοπόδι (ΧΘ 35) και οδεύει και πάλι νότια, διέρχεται δυτικά της 
πόλης του Αργους διασχίζει τον ορεινό όγκο Μεγαβούνι, παρακάμπτει τον οικισμό 
Σκαφιδάκι και συναντά την Προτεινόμενη Λύση (ALT1-Ρ) στη ΧΘ 60. Από εκεί η 
όδευση έχει αρχικά νότια και μετα δυτική φορά για 30 km. 
 
Η χάραξη διαφοροποιείται από την Προτεινόμενη Λύση 1 (ALT1-P) στη ΧΘ 90 
αυτής νότια του οικισμού Στενό οπότε και κατευθύνεται Βορειοδυτικά, πλησιάζει 
στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Τρίπολης (περισσότερο από τις άλλες λύσεις) 
και έπειτα οδεύει νοτιοδυτικά σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή NATURA 
2000 της Λίμνης Τάκα, διέρχεται ανατολικά του οικισμού Δόριζας και συναντά την 
Εναλλακτική Λύση 1 (ALT1-P) στη ΧΘ 120 αυτής. 
 
Για τα επόμενα 5 χλμ η όδευση είναι κοινή προς τα δυτικά οπότε και στη ΧΘ 
122+676.12 τερματίζεται ο κλάδος Τρίπολης της Εναλλακτικής λύσης 3 (ALT3). Ο 
κλάδος Μεγαλόπολης παρακάμπτει από ανατολικά την πόλη της Μεγαλόπολης 
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και οδεύοντας Βορείως των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ καταλήγει στη Μονάδα 
Ηλεκτροπαραγωγής που αποτελεί και το τέλος του Κλάδου Μεγαλόπολης (ΧΘ 
19+381.32) 
 
Το κόστος της λύσης ALT3 προεκτιμάται σε € 120 εκατομμύρια περίπου. 
 

5.4.4 Επιλογή «DO NOTHING» 
Το Σενάριο «Μη Δράσης» (ή Μηδενικό Σενάριο) αναφέρεται στην περίπτωση που 
το έργο του ΑΦΑ 30" / 24” (ιντσών) Φυσικού Αερίου προς Μεγαλόπολη δεν θα 
υλοποιηθεί. 
 
Με τη μη υλοποίηση του έργου χάνεται η ευκαιρία συμβολής στη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ζήτημα που ξεπερνά τα στενά τοπικά όρια. Η μη 
εισαγωγή Φυσικού Αερίου στην περιοχή της Πελοποννήσου συνεπάγεται 
περαιτέρω κατανάλωση μη ανανεώσιμων στερεών (λιγνίτης) καυσίμων από τη 
ΔΕΗ στο ΘΗΣ Μεγαλόπολης, οι μονάδες του οποίου έχουν ήδη διαγράψει μεγάλο 
μέρος του κύκλου ζωής τους, είναι ρυπογόνοι και παρουσιάζουν αυξημένο κόστος 
λειτουργίας και συντήρησης, αλλά και περιβαλλοντικό κόστος (externalities). 
 
Η εξακολούθηση χρήσης υγρών καυσίμων από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής 
ενισχύει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (μεθάνιο, υδρατμοί, CFC. ΝΟx, O3, 
CΟ2), καθώς επίσης SO2 και αιωρούμενων σωματιδίων που σαν σύνολο είναι 
ιδιαίτερα επιβλαβή για την υγεία του ανθρώπου, την πανίδα, τις καλλιέργειες, τα 
οικοσυστήματα (λόγω επαναφοράς τους στο οικοσύστημα και στην τροφική 
αλυσίδα μέσω των βιο-γεω-χημικών κύκλων) και τις γενικότερες κλιματολογικές 
ισορροπίες του πλανήτη. 
 
Πέραν των προαναφερομένων, άλλες αρνητικές επιδράσεις του σεναρίου «Μη 
Δράσης» αφορούν και τις οικονομικές και κοινωνικές παρενέργειες που αυτό 
συνεπάγεται, δεδομένου ότι τα έργα του Φυσικού Αερίου δημιουργούν 
μακροπρόθεσμα οικονομίες κλίμακας. Η περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζει 
σημαντικό δείκτη ανεργίας και αναπτυξιακής υστέρησης σε σχέση με άλλες 
περιοχές της χώρας. Αλλωστε το σενάριο «Μη Δράσης» ΔΕΝ προβλέπεται απο το 
χωροταξικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον οποίο αναφέρεται ότι 
«.....η επέκταση του δικτύου Φ.Α. σε ορισμένες περιοχές της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου ώστε να αμβλυνθεί η υπάρχουσα σήμερα στρέβλωση μεταξύ 
του ανεπτυγμένου βόρειου τμήματος του Ν. Κορινθίας (λόγω εξάρτησης από 
την Πρωτεύουσα) και του υπόλοιπου τμήματος της Περιφέρειας και ιδιαίτερα 
του Νότου». 
 
Το σενάριο «Μη Δράσης» οδηγεί σε διατήρηση του υψηλού κόστους αγοράς 
ενέργειας από τους καταναλωτές, στο βαθμό που το κόστος προμήθειας Φυσικού 
Αερίου αξιολογείται ως χαμηλότερο του κόστους του πετρελαίου. Επιπλέον, η ΔΕΗ 
θα λειτουργεί με σταθμούς μικρότερης ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με τους 
αντίστοιχους σύγχρονους σταθμούς συμπαραγωγής με Φυσικό Αέριο. 
 
Με το σενάριο «Μη Δράσης» θα υπάρξει μείωση άμεσων και έμμεσων εσόδων 
στην Εθνική Οικονομία, λόγω απώλειας των πόρων χρηματοδότησης του έργου. 
Παράλληλα, χάνεται η δυνατότητα απασχόλησης του εγχώριου εργατικού 
δυναμικού στα έργα ανάπτυξης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, γεγονός που 
θα λειτουργήσει ενισχυτικά για την ανεργία. Η εισαγωγή του φυσικού αερίου 
δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης νέων επαγγελμάτων, ενώ με το Μηδενικό 
Σενάριο κάτι τέτοιο δεν αναμένεται. 
 
Το Μηδενικό σενάριο αφήνει έξω τις περιοχές της Πελοποννήσου από την 
προοπτική της ενεργειακής αναβάθμισης μειώνοντας τη συμμετοχή τους στη 
διαδικασία μας ολοκληρωμένης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. 
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Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις ουσιαστικά μικρές (ως προς το όφελος του 
έργου) επιπτώσεις στη φάση λειτουργίας και τις ελεγχόμενες και αναστρέψιμες 
επιπτώσεις στη φάση κατασκευής του αγωγού, συνηγορούν στην απόρριψη του 
Μηδενικού Σεναρίου. 
 

5.4.5 Σύγκριση εναλλακτικών λύσεων – προτεινόμενη χάραξη 
 

5.4.5.1 Σχεδιασμός χάραξης του αγωγού σε χάρτες κλίμακας 1:50.000 και 1:5.000 
 
Η Χάραξη διαμορφώνεται αρχικά σε κλίμακα 1:50.000 και μεταγενέστερα 
προσαρμόζεται λεπτομερέστερα σε υπόβαθρο διαγραμμάτων 1:5.000 της ΓΥΣ, 
όπου γίνονται οι όποιες απαιτούμενες βελτιώσεις ώστε η τεκμηρίωση κάθε 
εναλλακτικής να διαθέτει επαρκές επιστημονικό και τεχνικό πληροφοριακό 
υπόβαθρο: 
 
 Χάραξη σε κλίμακα 1:50.000: Πραγματοποιείται μία γενική Χάραξη της 

πορείας του αγωγού βάσει των χωροταξικών απαιτήσεων του έργου και 
λαμβανομένων υπ' όψη όλων των υπολοίπων στοιχείων του ευρύτερου 
περιβάλλοντος κατά μήκος της ζώνης διέλευσης του έργου 
(προστατευόμενες περιοχές, ΓΠΣ, παραθεριστικές περιοχές, δάση, ΧΥΤΑ, 
βιομηχανία και βιοτεχνία, δίκτυα μεταφορικής υποδομής, αρχαιολογικοί 
χώροι και στρατιωτικές περιοχές). Στη φάση αυτή καταγράφονται και προ-
εκτιμώνται οι συνέπειες από και κατά την υλοποίηση του έργου σε σχέση με 
την εικόνα που σχηματίζεται από την μελέτη των προαναφερόμενων 
στοιχείων. Ως υπόβαθρο χρησιμοποιούνται γεωλογικοί χάρτες, χάρτες 
γενικής χρήσης 1:50.000 και 1:100.000 και δορυφορικές φωτογραφίες 
(κλίμακας περίπου 1:20.000). 

 
 Χάραξη σε κλίμακα 1: 5.000: Η αρχική πρόταση κλίμακας 1:50.000, 

προσαρμόζεται λεπτομερέστερα στο υπόβαθρο διαγραμμάτων 1:5.000 της 
ΓΥΣ; όπου γίνονται οι όποιες απαιτούμενες βελτιώσεις. 

 
5.4.5.2 Κριτήρια Επιλογής 

 
Ως κριτήρια αξιολόγησης για την ιεράρχηση των εναλλακτικών λύσεων 
χρησιμοποιούνται τα αναφερόμενα στην παρ. 6.β. του Άρθρου 2 του Ν. 3010 
«Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε. Ε. και 96/61 Ε.Ε., 
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες 
διατάξεις» ΦΕΚ 91Α’ 25-4-2002. 
 

a) Οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής, που 
προκύπτουν από εγκεκριμένα χωροταξικά, ρυθμιστικά και πολεοδομικά 
σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης. 

b) Η περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής, που ενδέχεται να θιγεί από το 
έργο ή τη δραστηριότητα. 

c) Τα χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων σημαντικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, όπως το μέγεθος, η πολυπλοκότητα, η ένταση και η έκταση 
τους, ο διασυνοριακός χαρακτήρας τους, η διάρκεια, η συχνότητα και η ανα-
στρεψιμότητά τους. 

d) Τα οφέλη για την εθνική οικονομία, την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία 
και η εξυπηρέτηση άλλων λόγων δημόσιου συμφέροντος. 

e) Οι θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον σε μία 
ευρύτερη περιοχή από εκείνη που επηρεάζεται άμεσα από το έργο ή τη 
δραστηριότητα. 

 
Χρησιμοποιούνται επίσης και κριτήρια σχετιζόμενα με το σχεδιασμό και τους 
επιχειρησιακούς στόχους του έργου. 
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Τα ανωτέρω κριτήρια αναλύονται παρακάτω για κάθε μία από τις εξεταζόμενες 
λύσεις 
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Διερεύνηση των Εναλλακτικών χαράξεων και επιλογή Προτεινόμενης Λύσης 

 
5.4.5.3 Επιλογή ALT1-P 

 
Όσον αφορά τη διέλευση του Ισθμού της Κορίνθου τα πλεονεκτήματα της χάραξης 
είναι: 
 Τα χαμηλά ύψη των πρανών με συνέπεια το μικρό απαιτούμενο μήκος 

κατευθυνόμενης διάτρησης (HDD) ή Microtunelling. 
 Η πρόσβαση με τοποθέτηση του αγωγού σε υφιστάμενους δρόμους με 

συνέπεια την μείωση των απαλλοτριώσεων. 
 Έχει την θετική εισήγηση από την Εταιρία «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.». 
 Μπορεί να εκμεταλλευτεί την διάβαση μέσα από τμήμα του ρέματος της 

Κυράς της Βρύσης, το οποίο δεν έχει τρέχοντα ύδατα μετά την αποκοπή του 
υδροφόρου ορίζοντα από την κατασκευή της Διώρυγας. 

 
Τα μειονεκτήματα της χάραξης είναι: 
 Η χάραξη θα πρέπει να διέλθει (για μικρό μήκος) μέσα από εγκεκριμένα 

σχέδια οικισμών και συγκεκριμένα του Καλαμακίου. 
 Θα πρέπει οπωσδήποτε να θεσμοθετηθεί το πλάτος της ζώνης 

απαγόρευσης δόμησης λόγω της διέλευσης αγωγού φυσικού αερίου Υψηλής 
Πίεσης σε 10+10 μέτρα. 

 Θα πρέπει να ληφθεί από την Νομαρχία Κορίνθου άδεια διέλευσης από 
τμήμα της επαρχιακής οδού Ισθμίων - Κορίνθου κατά μήκος του βορείου 
ορίου του Οικισμού Ισθμίων. 

 Θα πρέπει να ληφθεί σχετική άδεια εργασιών στη ζώνη απαγόρευσης 
δόμησης εκατέρωθεν του Ισθμού σε περίπτωση εφαρμογής microtunneling. 

 
Για το υπόλοιπο τμήμα του αγωγού  
 
Πλεονεκτήματα 
 
 Είναι σύμφωνη με τις αρχές φιλοσοφίας σχεδιασμού της χάραξης από το 

ΔΕΣΦΑ. 
 Διέλευση σε σχετικά μικρές αποστάσεις από τις πόλεις που επιτρέπει τη 

γρηγορότερη ανάπτυξη δικτύων διανομής Φ.Α. 
 Αποφυγή διέλευσης μέσα από οικισμούς (με εξαίρεση το Καλαμάκι και τα 

Ίσθμια) 
 Αποφυγή διέλευσης από αρχαιολογικές περιοχές απολύτου προστασίας. Σε 

όποια σημεία γίνεται διέλευση από κηρυγμένες αρχαιολογικές περιοχές αυτή 
θα γίνει σύμφωνα με όρους που θα καθορισθούν από τις οικείες εφορείες 
αρχαιοτήτων. 

 Αποφυγή διέλευσης από περιοχές NATURA 2000, βιοτόπους, ΤΙΦΚ, 
περιοχές ειδικής προστασίας. 

 Μικρή σχετικά διέλευση από δασικές περιοχές. 
 έχει το μικρότερο ποσοστό διέλευσης από αγροτικές καλλιέργειες υψηλής 

παραγωγικότητας (~30%) σε σχέση με τις άλλες εναλλακτικές. 
 Έχει το δεύτερο μικρότερο μήκος (μετα την ALT2) και επομένως λιγότερες 

εκσκαφές. 
 Ελαχιστοποιημένα προβλήματα αστάθειας εδαφών. Αποφυγή παραλληλιών 

με ενεργά ρήγματα και όδευσης σε έντονες κλίσεις ή σε επικλίσεις. 
 Ελαχιστοποιημένα προβλήματα Ασφάλειας 

  
Μειονεκτήματα 
 Διέρχεται για σημαντικό μήκος μέσα από αγροτικές καλλιέργειες υψηλής 

παραγωγικότητας στην περιοχή Άργους αλλά με αγωγό 24" (μικρότερο 
πλάτος κατάληψης) 
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Συνολικά, η εναλλακτική χάραξη ALT1-P είναι σύμφωνη με τις αρχές φιλοσοφίας 
και σχεδιασμού της χάραξης από το ΔΕΣΦΑ, παρουσιάζει τα περισσότερα 
πλεονεκτήματα και τα λιγότερα μειονεκτήματα από τις άλλες λύσεις όπως θα 
αναλυθεί παρακάτω. 
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5.4.5.4 Επιλογή ALT2 

 
Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χάραξης στο σημείο της διέλευσης από 
τη διώρυγα της Κορίνθου είναι τα ίδια με την ALT 1-P με επιπλέον μειονέκτημα το 
μεγαλύτερο μήκος διασταύρωσης με microtunneling. 
 
Για το υπόλοιπο τμήμα του αγωγού  
 
Πλεονεκτήματα 
 Είναι σύμφωνη με τις αρχές φιλοσοφίας σχεδιασμού της χάραξης από το 

ΔΕΣΦΑ. 
 Διέλευση σε σχετικά μικρές αποστάσεις από τις πόλεις που επιτρέπει τον 

αμεσότερο εφοδιασμό τους με Φ.Α. 
 Αποφυγή διέλευσης μέσα από οικισμούς (με εξαίρεση το Καλαμάκι και τα 

Ίσθμια) 
 Αποφυγή διέλευσης από περιοχές NATURA 2000, βιοτόπους, ΤΙΦΚ, 

περιοχές ειδικής προστασίας. 
 Έχει το μικρότερο μήκος από όλες τις λύσεις και επομένως λιγότερες 

εκσκαφές. 
 Μικρή σχετικά διέλευση από δασικές περιοχές. 

 
Μειονεκτήματα 
 Διέλευση από αρχαιολογικές περιοχές απολύτου προστασίας στην 

Ακροκόρινθο και τα αρχαία λατομεία καθώς και απο τον Ιστορικό Τόπο 
«Δερβενάκια». 

 Οδευση εξ’ ολοκλήρου πάνω στην Παλαιά Εθν. Οδό πρίν τη διάβαση της 
Διώρυγας πράγμα που δεν επιτρέπουν οι αρμόδιες αρχές. 

 Διέλευση μέσα απο δεσμευμένο στρατιωτικό χώρο, Επεκτάσεις Σ.Π. 
οικισμού Εξαμιλίων, οικισμό Σπαθοβουνίου και ζώνες απαλλοτρίωσης Ε.Ο. 
(ΣΕΑ & Διόδια)  

 Σημαντικά προβλήματα αστάθειας εδαφών στις Χ.Θ 21+600-28+300, 
57+000-63+500, 63+500 – 70+500, 102+000-106+000, 109+600 – 120+000,  
κλ. Τρίπολης. 

 Σημαντικά προβλήματα ρευστοποίησης λασπώδους υποστρώματος (muddy 
bottom) Χ.Θ. 49+000-57+000 κλ. Τρίπολης.  

 Όδευση παράλληλα με ενεργά σεισμικά ρήγματα όπως π.χ. στις Χ.Θ 3+900-
11+000, 21+600-28+300 κλ. Τρίπολης 47+000-40+000 κλ. Κορίνθου 

 Όδευση σε κορεσμένα εδάφη των πηγών του Αλφειού στις Χ.Θ 106+000-
109+600 κλ. Τρίπολης. Κίνδυνοι επηρεασμού του υδροφορέα από το έργο. 

 Όδευση παράλληλα με γραμμές Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ στα σημεία Χ.Θ. 
49+000-57+000 κλ. Τρίπολης 

 Όδευση σε επικλίσεις σε ορεινούς όγκους Χ.Θ. 21+600-28+300, 57+000-
63+500, 63+500-70+000,102+000-106+000,109+600-120+000 κλ. 
Τρίπολης. 

 Αυξημένα προβλήματα Ασφάλειας λόγω των ανωτέρω. 
 Διέρχεται για σημαντικό μήκος (περίπου ίδιο με αυτό της ALT1-P) μέσα από 

αγροτικές καλλιέργειες υψηλής παραγωγικότητας στην περιοχή Άργους αλλά 
με αγωγό 24" (μικρότερο πλάτος κατάληψης) 

 
Εν κατακλείδι, η εναλλακτική χάραξη ALT2 είναι σύμφωνη με τις αρχές φιλοσοφίας 
σχεδιασμού της χάραξης από το ΔΕΣΦΑ, παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα 
(μικρότερο μήκος) και πάρα πολλά μειονεκτήματα τόσο αδειοδοτήσεων από τις 
Αρχές εφόσον διέρχεται από Αρχαιολογικές Περιοχές Απολύτου Προστασίας και 
άλλες περιοχές μη επιτρεπτής διέλευσης, όσο και κατασκευαστικών 
προβλημάτων. 
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5.4.5.5 Επιλογή ALT3 

 
Όσον αφορά τη διέλευση του Ισθμού της Κορίνθου τα πλεονεκτήματα της χάραξης 
είναι: 
 Μικρή απόσταση από τις πόλεις της Κορίνθου και του Λουτρακίου. 
 Μικρότερο μήκος όδευσης από περιοχές όχλησης. 
 Μειωμένες αποζημιώσεις και απαλλοτριώσεις. 
 Η εναέρια διέλευση θα θεμελιωθεί σε ίδιο γεωλογικά έδαφος εκατέρωθεν. 

 

Τα μειονεκτήματα της χάραξης είναι: 
 Απαίτηση σύνταξης μελέτης θεμελίωσης της εναέριας γέφυρας 

συμπεριλαμβανομένης προφανώς γεωλογικής μελέτης στήριξης πρανών. 
 Μείωση ασφάλειας Α.Φ.Α. (Safety Factor) λόγω της έκθεσης ελεύθερου 

τμήματος του αγωγού στον αέρα. 
 Η συνέχεια της χάραξης προς Δυσμάς πρέπει να περάσει από το μοναδικό 

σημείο που ακόμα δεν έχει κτισθεί καθ' όλο το μήκος της Παλαιάς Εθνικής 
Οδού Ισθμού -Κορίνθου χωρίς να υπάρχει δέσμευση ότι δεν θα κτιστεί μέχρι 
την έναρξη των έργων. 

 Η χάραξη προς Δυσμάς έχει στη συνέχεια να περάσει σε κοινή διατομή τον 
Προαστιακό Σιδηρόδρομο και την Νέα Εθνική οδό. Το πέρασμα αυτό είναι 
πολύ δύσκολο λόγω του μεγάλου βάθους και πλάτους της διατομής. 

 Η συνέχεια της χάραξης προς Ανατολάς θα πρέπει να διέλθει διαμέσου μιας 
περιοχής με δόμηση. 

 
Για το υπόλοιπο τμήμα του αγωγού  
 

Πλεονεκτήματα 
 Διέρχεται σε μικρή απόσταση από Κόρινθο & Τρίπολη 
 Απαιτεί τη μικρότερη (σε μήκος) επέκταση του αγωγού για τροφοδότηση της 

πόλης της Πάτρας. 
 Διέρχεται για μικρό μήκος μέσα από αγροτικές καλλιέργειες υψηλής 

παραγωγικότητας στην περιοχή Άργους και μάλιστα με αγωγό 24" 
(μικρότερο πλάτος κατάληψης) 

 Αποφεύγει (διέρχεται βορειότερα) τις αρχ. περιοχές Ισθμίων, Αρχ Λατομείων,  
Ακροκορίνθου κλπ. 

 Αποφεύγει (διέρχεται δυτικότερα) τις Αρχ. περιοχές των Μυκηνών. 
 
Μειονεκτήματα 
 Διέρχεται σε μεγάλη απόσταση από το Άργος ~4km 
 Διέρχεται σε μεγάλη απόσταση από τη Μεγαλόπολη ~1.5km 
 Διέρχεται μέσα από τον αναοριοθετημένο αρχ. χώρο Αρχ. Κορίνθου 
 Διέρχεται για μεγάλο μήκος μέσα από αγροτικές καλλιέργειες υψηλής 

παραγωγικότητας στην περιοχή της Κορίνθου και μάλιστα με αγωγό 30" 
(μεγαλύτερο πλάτος κατάληψης) 

 έχει το μεγαλύτερο ποσοστό διέλευσης από αγροτικές καλλιέργειες υψηλής 
παραγωγικότητας (~45%) σε σχέση με τις άλλες εναλλακτικές. 

 έχει το μεγαλύτερο ποσοστό διέλευσης από δασικές+θαμνώδεις εκτάσεις  
 Διέρχεται για μεγάλο μήκος (~1.5km) μέσα από αναδασωτέα έκταση βορείως 

του  Οικισμού του Καλαμακίου (χθ. 53-54-55 κλ. Τριπόλεως) 
 Έχει το μεγαλύτερο συνολικό μήκος και επομένως τις περισσότερες 

εκσκαφές. 
 Παρουσιάζει προβλήματα αστάθειας εδαφών και προστασίας πρανών. 
 Διέρχεται μέσα από τον οικισμό Πανόραμα (χθ. 35 κλ. Τριπόλεως) 
 Διέρχεται μέσα από τον οικισμό Σταθαίϊκα (χθ. 37 κλ. Τριπόλεως) 
 Διέρχεται μέσα από οικισμούς (χθ. 49 κλ. Τριπόλεως) 

 
Συνολικά, η εναλλακτική χάραξη ALT3 παρουσιάζει μεν το πλεονέκτημα της 
αποφυγής των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής, αλλά διέρχεται και αυτή σε 
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μεγάλο ποσοστό από αγροτικές καλλιέργειες υψηλής παραγωγικότητας και 
δασικές εκτάσεις ενώ διέρχεται σε σχετικά μεγάλη απόσταση από το Άργος και τη 
Μεγαλόπολη. Παράλληλα, η εναέρια διέλευση της διώρυγας του ισθμού 
επιβαρύνει τη λύση με σοβαρά προβλήματα ασφάλειας. 
 

Οι εναλλακτικές λύσεις αξιολογούνται παρακάτω συνολικά σε πινακοποιημένη 
μορφή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ  
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ALT1-P ALT2 ALT3 
Α. Γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής, που 
προκύπτουν από εγκεκριμένα χωροταξικά, ρυθμιστικά και πολεοδομικά 
σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης. 

   

A1. Συμβατότητα με εθνική ενεργειακή πολιτική.  √ √ √ 

A2. Συμβατότητα με γενικές και ειδικές κατευθύνσεις χωροταξικής πολιτικής. √ √ √ 

A3. Διέλευση μέσα από οικισμούς. √ × × 
Β. Η περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής, που ενδέχεται να θιγεί από 
το έργο ή τη δραστηριότητα. 

   

Β1. Διατήρηση της άγριας ζωής, Διατήρηση και βελτίωση των οικοτόπων και των 
τοπίων. - Διέλευση από περιοχές NATURA 2000 -ΤΙΦΚ -Βιοτόπους (CORINE 
κ.λ.π.) - Δασικές / Αναδασωτέες Εκτάσεις 

√ × × 

Β2. Διατήρηση των ιστορικών και πολιτιστικών πόρων και ανάδειξή τους.- 
Διέλευση από Αρχαιολογικές περιοχές 

√ ××× √ 

B3. Προστασία ακτών, θαλασσών και περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών. √ √ √ 
Β4. Διατήρηση και προστασία περιοχών προστατευόμενων καλλιεργειών. × × ×× 
C. Χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων σημαντικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, όπως το μέγεθος, η πολυπλοκότητα, η ένταση και η έκταση 
τους, ο διασυνοριακός χαρακτήρας τους, η διάρκεια, η συχνότητα και η 
ανα-στρεψιμότητά τους. 

   

C1. Ατμοσφαιρική ρύπανση √ √ √ 
C2. Θόρυβος √ √ √ 
C3. Ρύπανση Υπογείων & Επιφ. Υδάτων √ √ √ 
C4. Στερεά Απόβλητα √ √ √ 
C5. Αστάθεια & ρύπανση εδαφών / διάθεση εκσκαφών √ ×× × 
C6. Επίδραση σε πανίδα και χλωρίδα √ √ √ 
C7. Αποφυγή οπτικής υποβάθμισης √ √ √ 
C8. Επηρεασμός του θαλάσσιου Φυσικού Περιβάλλοντος √ √ √ 
D. Oφέλη για την εθνική οικονομία, την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία 
και η εξυπηρέτηση άλλων λόγων δημόσιου συμφέροντος. 

   

D1. Αποδεκτό κόστος κατασκευής √ √ √ 
D2. Γενικότερες επιπτώσεις στις οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες της 
Πελοποννήσου 

√ √ √ 

D3. Έμμεσο όφελος στη Δημ. Υγεία από τη χρήση φυς. Αερίου για την 
ηλεκτροπαραγωγή και τη μείωση της ατμ. Ρύπανσης. 

√ √ √ 

Ε. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον σε μία 
ευρύτερη περιοχή από εκείνη που επηρεάζεται άμεσα από το έργο ή τη 
δραστηριότητα. 

   

Ε1. Ελαχιστοποίηση χρήσης Ρυπογόνων μη ανανεώσιμων πόρων (Λιγνίτης). √ √ √ 
Ε2. Κοινωνική αποδοχή έργου √ √ √ 
Ε3. Αξία γης × × ×× 
F. Σχεδιασμός και επιχειρησιακοί στόχοι του έργου    
F1. Διέλευση σε μικρή σχετικά απόσταση από τις πόλεις √ √ × 
F2. Ασφάλεια √ × ×× 
F3. Γεωμετρία- Ανάγλυφο. Αποφυγή ασταθών εδαφών και ενεργών ρηγμάτων √ ×× × 
F4. Προστασία πρανών √ × × 
F5. Διασταυρώσεις √ √ √ 
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5.4.5.6 Αξιολόγηση – Προτεινόμενη Λύση 

 
Από την ανάλυση που προηγήθηκε και την πινακοποιημένη παρουσίαση των 
κριτηρίων είναι φανερά τα παρακάτω : 
 Και οι τρεις λύσεις έχουν συμβατότητα με την εθνική ενεργειακή πολιτική 

καθώς και με τις γενικές και ειδικές κατευθύνσεις χωροταξικής πολιτικής. Η 
ALT1-P έχει το πλεονέκτημα της μη διέλευσης μέσα από οικισμούς (με 
εξαίρεση το Καλαμάκι). 

 Όσον αφορά τη Διατήρηση της άγριας ζωής, Διατήρηση και βελτίωση των 
οικοτόπων και των τοπίων η ALT1-P παρουσιάζει ως πλεονέκτημα τη μικρή 
σχετικά διέλευση από δασικές εκτάσεις. Όλες οι λύσεις δεν διέρχονται από 
προστατευόμενες περιοχές. 

 Οι λύσεις ALT1-P και ALT3 αποφεύγουν τη διέλευση από αρχαιολογικές 
περιοχές απολύτου προστασίας, προστατεύοντας έτσι το πολιτιστικό 
περιβάλλον. Αντίθετα η λύση ALT2 διέρχεται μέσα από περιοχές απολύτου 
προστασίας σε δύο σημεία, στην Ακροκόρινθο και τα Αρχαία Λατομεία 
(Ζώνες Α).  

 Σχετικά με την Προστασία ακτών, θαλασσών και περιβαλλοντικά ευαίσθητων 
περιοχών οι τρεις λύσεις είναι ισοδύναμες καθόσον δεν επηρεάζουν το 
θαλάσσιο περιβάλλον. Ακόμη και η διέλευση από τον Ισθμό γίνεται είτε 
υπόγεια/υποθαλάσσια (ALT1-P & ALT2) είτε εναέρια (ALT3) ώστε η 
επίπτωση να είναι μηδενική. 

 Όσον αφορά τη Διατήρηση και Προστασία περιοχών προστατευόμενων 
καλλιεργειών είναι προφανές ότι το έργο έχει ανεξαρτήτως λύσης κάποιες 
επιπτώσεις που αφορούν τη ζώνη κατάληψης σε περιοχές με καλλιέργειες 
υψηλής παραγωγικότητας. Και οι τρεις λύσεις παρουσιάζουν πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα που παρουσιάσθηκαν παραπάνω. Εκτιμάται ότι οι ALT1-P 
& ALT2 που παρουσιάζουν το ίδιο περίπου ποσοστό διέλευσης από 
καλλιέργειες υψηλής παραγωγικότητας και μικρότερο από την ALT-3 
πλεονεκτούν αυτής. Σημειώνεται ότι για δασικές εκτάσεις και πολυετείς 
καλλιέργειες η ζώνη εργασίας μειώνεται στα 16m για τη σωληνογραμμή των 
30” και 14m για τη σωληνογραμμή των 24”. 

 Σε σχέση με την ατμοσφαιρική ρύπανση και οι τρεις λύσεις είναι σχεδόν 
ισοδύναμες εφόσον η κατασκευή και λειτουργία του αγωγού, θα οδηγήσει σε 
ελάττωση των συνολικών εκπομπών ρύπων λόγω αλλαγής του καυσίμου. 
Εκτιμάται ότι οι ALT1-P & ΑLT2 υπερτερούν ελαφρώς λόγω της δυνατότητας 
αμεσότερου εφοδιασμού των πόλεων με Φ.Α. λόγω των μικρών 
αποστάσεων από τις οποίες διέρχεται από όλες. 

 Σχετικά με τις επιπτώσεις από το θόρυβο, τη ρύπανση επιφανειακών και 
υπογείων υδάτων και την παραγωγή στερεών αποβλήτων οι λύσεις είναι 
ισοδύναμες καθώς δεν επηρεάζουν άμεσα τις περιβαλλοντικές αυτές 
παραμέτρους. 

 Το ίδιο ισχύει και για την επίδραση στην πανίδα και τη χλωρίδα, την πιθανή 
οπτική υποβάθμιση και τον επηρεασμό του θαλάσσιου φυσικού 
περιβάλλοντος. 

 Σχετικά με την αστάθεια εδαφών η ALT1-P υπερτερεί ως προς την ευστάθεια 
των εδαφών από τα οποία διέρχεται. Η ALT2 παρουσιάζει σημαντικά 
προβλήματα σε αρκετά σημεία που αναπτύχθηκαν παραπάνω. Οι ALT1-P & 
ALT2 υπερτερούν ως προς την διάθεση των εκσκαφών της ALT3 λόγω του 
μικρότερου συνολικού μήκους αλλά και του  μικρότερου μήκους 
σωληνογραμμής των 30” που έχει μεγαλύτερο σκάμμα. Οι τρεις λύσεις είναι 
ισοδύναμες ως προς τη ρύπανση των εδαφών καθόσον η διακίνηση Φ.Α. δεν 
ενέχει κινδύνους ρύπανσης των εδαφών 
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 Και οι τρεις λύσεις εμφανίζουν περίπου ίδιο κόστος κατασκευής με το 
μεγαλύτερο μήκος της ALT3 να ισοσταθμίζεται από την απλούστερη 
διέλευση του Ισθμού της Κορίνθου. 

 Και οι τρεις λύσεις είναι ισοδύναμες όσον αφορά τις γενικότερες θετικές 
οικονομικές και παραγωγικές επιπτώσεις καθώς και στις θετικές επιπτώσεις 
στη δημόσια υγεία από την αντικατάσταση ρυπογόνων καυσίμων με Φ.Α. 
Εκτιμάται ότι οι ALT1-P & ΑLT2 υπερτερούν ελαφρώς λόγω της δυνατότητας 
αμεσότερου εφοδιασμού των πόλεων με Φ.Α. λόγω των μικρών 
αποστάσεων από τις οποίες διέρχεται από όλες. 

 Όσον αφορά την Ελαχιστοποίηση χρήσης Ρυπογόνων μη ανανεώσιμων 
πόρων (Λιγνίτης) και οι τρεις λύσεις είναι ισοδύναμες καθώς επιφέρουν τη 
μείωση της χρήσης των πόρων αυτών. 

 Και οι τρεις λύσεις εμφανίζονται ισοδύναμες όσον αφορά τη συνολική 
κοινωνική αποδοχή του έργου από τις τοπικές κοινωνίες εφόσον πρόκειται 
για ένα έργο με σαφή περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό προορισμό. 

 Σχετικά με την αξία της γης είναι φανερό ότι θα υπάρξουν μικρές περιοχές σε 
άμεση γειτνίαση με τον αγωγό στις οποίες η αξία θα ελαττωθεί αλλά η 
αύξηση της αξίας στις περιοχές που θα εφοδιαστούν με Φ.Α. (αστικές και 
βιομηχανικές) εξαλείφει τη μικρή αυτή αρνητική επίπτωση. Εκτιμάται ότι οι 
ALT1-P & ΑLT2 υπερτερούν ελαφρώς λόγω της δυνατότητας αμεσότερου 
εφοδιασμού των πόλεων με Φ.Α. λόγω των μικρών αποστάσεων από τις 
οποίες διέρχεται από όλες. 

 Η Διέλευση σε μικρή σχετικά απόσταση από όλες τις πόλεις ενδιαφέροντος 
που εμφανίζουν οι ALT1-P & ALT2 τις κάνουν να υπερτερούν έναντι της 
ALT3. 

 Η εναέρια διέλευση του Ισθμού έχει σοβαρή επίπτωση στην Ασφάλεια του 
αγωγού στην περίπτωση της ALT3 ενώ οι παραλληλίες με ενεργά σεισμικά 
ρήγματα επιβαρύνουν την ALT2 και έτσι η ALT1-P υπερτερεί σημαντικά 
έναντι αυτών στον τομέα της Ασφάλειας. 

 Όσον αφορά τη συνολική Γεωμετρία, το Ανάγλυφο καθώς και την Αποφυγή 
ασταθών εδαφών και ενεργών ρηγμάτων η ALT1-P υπερτερεί έναντι όλων 
των άλλων λύσεων. 

 Το ίδιο ισχύει και σε σχέση με την Προστασία των πρανών. Η ALT1-P 
υπερτερεί εφόσον οι ALT2 & ALT3 παρουσιάζουν συχνά διελεύσεις 
παράλληλες με τις ισοϋψείς σε εδάφη με αστάθεια. 

 Σχετικά με τις Διασταυρώσεις, όλες οι λύσεις παρουσιάζονται περίπου 
ισοδύναμες. 

 
 
Εξετάζοντας όλα τα ανωτέρω στοιχεία επιλέγεται η Λύση  ALT1-P. 
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5.4.6 Εναλλακτικές Τεχνικές Διέλευσης του Ισθμού της Κορίνθου 

 
5.4.6.1 Μέθοδος ΜΙΚΡΟΣΗΡΑΓΓΑΣ (MICROTUNNELLING) 

 
Περιγραφή 
Κατά την μέθοδο MICROTUNNELLING, κατασκευάζονται δύο κατακόρυφα 
φρεάτια σε μεγάλο βάθος, τέτοιο ώστε η οροφή της οριζόντιας ένωσης των 
φρεατίων με μικροσήραγγα ύψους 1,80μ. να ευρίσκεται 10 μέτρα κάτω από το 
βαθύτερο σημείο του πυθμένα της Διώρυγας στο σημείο του περάσματος. 
 
ΣΧΗΜΑ 5.5 Τυπικός σχεδιασμός κατακόρυφου φρεατίου. 

 
 
ΣΧΗΜΑ 5.6 Μέθοδος Μικροσήραγγας. 

 
 
Το φρεάτιο «αναχώρησης» και καταβίβασης των σωλήνων που είναι και το 
μεγαλύτερο θα έχει διάμετρο 15m και θα ευρίσκεται στο σημείο C4 σε βάθος 30 
μέτρων περίπου. Το φρεάτιο «άφιξης» από το οποίο και θα εξαχθεί το μηχάνημα 
διάτρησης ΤΒΜ θα έχει διάμετρο 7m και θα ευρίσκεται στο σημείο C3 σε βάθος 30 
μέτρων περίπου. 
 
Η σήραγγα θα είναι επισκέψιμη και ο αγωγός θα στηριχθεί έτσι ώστε να είναι 
σεισμικά προστατευμένος. Η οποιαδήποτε ανάγκη συντήρησης του θα είναι εφικτή 
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και αν χρειαστεί στο μέλλον η προσθήκη δεύτερου αγωγού και αυτή θα είναι 
δυνατή. 
 
Το οριζόντιο μήκος του αγωγού στην μικροσήραγγα θα είναι 213 μέτρα περίπου. 
 
Κατασκευή 
 
Μετά την κατασκευή των φρεατίων, στο φρεάτιο «αναχώρησης» θα καταβιβασθεί 
Σύστημα διάτρησης σήραγγας (Tunnel Boring Machine - TBM) το οποίο θα 
διανοίγει τη σήραγγα σταδιακά ενώ πίσω του ειδικός γρύλος θα πιέζει 
προκατασκευασμένα τμήματα (δαχτυλίδια) από οπλισμένο σκυρόδεμα που θα 
αποτελούν το τοίχωμα της έτοιμης σήραγγας. Τα δαχτυλίδια καταβιβάζονται με 
γερανό στο φρεάτιο «αναχώρησης» 
 
Η κεφαλή του TBM αποτελείται από περιστρεφόμενο κοπτικό τμήμα και διάτρητη 
ασπίδα πίσω του από όπου περνούν οι μικρότερες πέτρες και τμήματα. Εκεί 
τεμαχίζονται σε μικρότερα κομμάτια. Η περιστροφή γίνεται με ρυθμό 1-9rpm.  
 
ΣΧΗΜΑ 5.7 Κεφαλή διάτρησης ΤΒΜ 

 
 
Το υγρό διάτρησης θα είναι μείγμα νερού (γλυκού και όχι θαλασσινού διότι αυτό 
αντιδρά με τον μπεντονίτη) και μπεντονίτη. 
 
Η λάσπη αυτή θα απομονώνει το μέτωπο διάνοιξης κρατώντας το στεγανό και 
ταυτόχρονα θα απομακρύνει τα προϊόντα της διάνοιξης. Μετά από καθαρισμό της 
η λάσπη μπεντονίτη θα ανακυκλώνεται στην κεφαλή ΤΒΜ. Αναμένεται η 
παραγωγή εκσκαφών της τάξης των 8.000 m3 που θα διατεθούν σε χώρο που θα 
υποδειχθεί από τις τοπικές αρχές. 
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Εκτός από το σύστημα ΤΒΜ θα απαιτηθεί εργοτάξιο με 
 Καμπίνα Ελέγχου 
 Γερανό 
 Απόθεμα σωλήνων από σκυρόδεμα (δαχτυλίδια)  
 Γεννήτρια  
 Συγκρότημα παραγωγής Μπεντονίτη  
 Σύστημα καθαρισμού και ανακύκλωσης Μπεντονίτη 
 Δεξαμενή νερού  
 Container Γραφείου διοίκησης εργοταξίου  
 Container για το προσωπικό. 
 Εκσκαφέα 20 tonne  
 Γεννήτριες για το εργοτάξιο 
 Δεξαμενές καυσίμων  
 Δοχεία απορριμμάτων, μηχανές συγκόλλησης. 

 
ΣΧΗΜΑ 5.8 Εργοτάξιο κατασκευής Μικρο-Σήραγγας 
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ΣΧΗΜΑ 5.9 Καταβίβαση κεφαλής ΤΒΜ στο φρεάτιο «αναχώρησης» 

 
 
 
ΣΧΗΜΑ 5.10 Τμήματα προκατασκευασμένου σωλήνα από σκυρόδεμα ωθούνται 
από υδραυλικό γρύλο πίσω από την κεφαλή TBM στο φρεάτιο «αναχώρησης» 
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ΣΧΗΜΑ 5.11 Κινητό συγκρότημα παραγωγής λάσπης μπεντονίτη. 

 
 
Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα 
 
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι: 
 Το μικρό μήκος ανάπτυξης του αγωγού 
 Η δυνατότητα οπτικού ελέγχου ( 1.8m) 
 Η επισκεψιμότητα του αγωγού για επισκευές ( 1.8m) 
 Αξιόπιστη μέθοδος διάτρησης σήραγγας 
 Το σημείο C3 είναι εκτός υφιστάμενου οικισμού 
 Το σημείο C4 είναι σε Οικοδομικό Τετράγωνο του Οικισμού των Ισθμίων που 

είναι χαρακτηρισμένο ως κοινόχρηστο. 
 
Στα μειονεκτήματα της μεθόδου συμπεριλαμβάνονται: 
 
 Απαίτηση για εργασία σε περιορισμένο χώρο κάτω από το επίπεδο της 

θάλασσας. 
 Κολλήσεις σε περιορισμένο χώρο 
 Απαιτείται μόνιμο σύστημα απομάκρυνσης τυχόν εισερχόμενου νερού 
 Μεγάλο κόστος 3-4 φορές το κόστος της HDD 
 Τα μεγάλα βάθη των φρεατίων υπαγορεύουν κόστος ανεξάρτητα του μήκους 

της σήραγγας 
 Η στήριξη των φρεατίων 
 Απαιτούνται μόνιμοι δρόμοι προσέγγισης και αγορά οικοπέδων για την 

κατασκευή των φρεατίων. 
 Απαίτηση αδειών κατασκευής σε ζώνη απαγορευμένης δόμησης εκατέρωθεν 

του Ισθμού. 
 



ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
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ΣΧΗΜΑ 5.12  
Ενδεικτική 
Εφαρμογή Μεθόδου 
Μικροσήραγγας 
- Microtunneling 

C3 

C4
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5.4.6.2 Μέθοδος Οριζόντιας Κατευθυνόμενης Διάτρησης (H.D.D.) – Προτεινόμενη. 

 
Περιγραφή 
Η Μέθοδος Οριζόντιας Κατευθυνόμενης Διάτρησης (H.D.D.) είναι μια διαδικασία 
με τρία βήματα : 
 Αρχικά γίνεται διάνοιξη μιας μικρής πιλοτικής οπής κατά μήκος της 

προτεινόμενης χάραξης 
 Ακολουθεί η αύξηση της διαμέτρου της πιλοτικής οπής ώστε να φθάσει τη 

διάμετρο του σωλήνα από ατσάλι που θα τοποθετηθεί σε αυτή. 
 Τέλος ο σωλήνας σύρεται σταδιακά μέσα στη μεγάλη οπή που έχει 

διανοιχτεί. 
 
ΣΧΗΜΑ 5.13 Διαδικασία Οριζόντιας Κατευθυνόμενης Διάτρησης (H.D.D.) 

 
 

Κατασκευή 
 
Θα χρησιμοποιηθεί συγκρότημα Οριζόντιας Κατευθυνόμενης Διάτρησης το οποίο 
θα τοποθετηθεί σε προσωρινό εργοτάξιο διαστάσεων 50x50m στη θέση C1 από 
την οποία και θα αρχίσει η διάνοιξη. Η διάτρηση αφού περάσει κάτω από τη 
διώρυγα σε βάθος 10 μέτρων θα βγαίνει στην επιφάνεια στο σημείο C2. Η 
οδήγηση (steering) θα γίνεται μέσω γυροσκοπικής πυξίδας. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη : 
α. Τις μέγιστες γωνίες εισόδου (15°) και εξόδου (10°) της μεθόδου 
κατευθυνόμενης οριζόντιας διάτρησης (H.D.D.). 
β. Την ελάχιστη απαιτούμενη ακτίνα καμπυλότητας τόσο οριζόντια όσο και 
κατακόρυφα για χαλύβδινο αγωγό 30" που είναι R=1.000D, όπου D η εξωτερική 
διάμετρος του αγωγού σε χιλιοστά. 
γ. Τους πέριξ της Διώρυγας υφιστάμενους οικισμούς και την όσο το δυνατόν 
λιγότερη όχληση τους. 
δ. Τον χώρο που χρειάζεται το μηχάνημα της διάτρησης (40-50μ.). 
ε.  Τον χώρο εισόδου (περίπου 5 στρέμματα) για κατασκευή μπετονίτη και 
στ. Τον χώρο εξόδου όπου θα πρέπει να απλωθεί το μήκος του αγωγού, 
μετά από πολλές δοκιμές βλέπουμε ότι η μόνη δυνατή λύση είναι η οριζόμενη από 
τα σημεία C1 και C2 χάραξη  
Ο χώρος που χρειάζεται στο σημείο C1 υπάρχει και είναι επιπεδοποιημένος και 
ελεύθερος 
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Το μήκος των σωλήνων που πρέπει να αναπτυχθεί στο σημείο C2, θα αναπτυχθεί 
κατά μήκος της επαρχιακής οδού Ισθμίων Κορίνθου. 
 
Το εργοτάξιο θα περιλαμβάνει : 
 εξέδρα Γεωτρύπανου  
 μονάδα ισχύος Γεωτρύπανου 
 μονάδα ανάμειξης υγρού Διάτρησης  
 Ντιζελοκίνητη αντλία υψηλής πίεσης  
 Αντλίες μεταφοράς ρευστών  
 μονάδα ανακύκλωσης υγρού Διάτρησης  
 εκσκαφέα 20tonne  
 Γεννήτριες για το εργοτάξιο 
 Δεξαμενές καυσίμων  
 Δοχεία απορριμμάτων, μηχανές συγκόλλησης, γραφεία, τουαλέτες  

 
Δύο μικρές στεγανές «λίμνες» περίπου 300m3 συνολικά μπορεί να απαιτηθούν για 
να καλύψουν τις ανάγκες αποθήκευσης λάσπης.  
Θα απαιτηθεί προμήθεια «γλυκού» νερού περίπου 50 - 75 m3/hr για την 
αναπλήρωση της απώλειας νερού κατά τη διάτρηση. Η περιοχή θα πρέπει να έχει 
πρόσβαση για τα βαρέα φορτηγά οχήματα, με βαρύτερο, την εξέδρα του 
γεωτρύπανου, της τάξης των 45 - 65 tn μήκους μέχρι 17m. 
 
Το υλικό που θα προκύπτει από τη διάτρηση θα συλλέγεται και θα οδηγείται σε 
χώρο διάθεσης που θα υποδειχθεί από τις τοπικές αρχές. Ο όγκος του αναμένεται 
να είναι της τάξης των 500-600 m3 για μήκος διάτρησης 520m. 
 
Το υγρό διάτρησης θα είναι μείγμα νερού (γλυκού και όχι θαλασσινού διότι αυτό 
αντιδρά με τον μπεντονίτη) και μπεντονίτη. Η λάσπη αυτή που θα εισπιέζεται με 
μεγάλη πίεση θα προσδίδει ισχύ στην κεφαλή του γεωτρύπανου και θα επιστρέφει 
τα κομμάτια εδάφους στην επιφάνεια. Εκεί καθαρίζεται σε ειδική συσκευή και 
ανακυκλώνεται στο τρυπάνι.  
 

ΣΧΗΜΑ 5.14 Αυτοκινούμενο συγκρότημα Οριζόντιας Κατευθυνόμενης Διάτρησης 

 
 
Μετά την αρχική διάτρηση και το άνοιγμα της διαμέτρου στο επιθυμητό μέγεθος ο 
τελικός σωλήνας θα δημιουργηθεί με τη συγκόλληση των τμημάτων του και θα 
απλωθεί πίσω από τη δημιουργηθείσα έξοδο σε μήκος περίπου 500m 
αξιοποιώντας υφιστάμενο δρόμο (που θα πρέπει να μείνει κλειστός για 4-6 
εβδομάδες). Από εκεί θα τραβηχτεί μέσα από τη διάτρηση για να φθάσει στο 
σημείο εισόδου, στην άλλη πλευρά της διώρυγας, εκεί που βρίσκεται το 
γεωτρύπανο. 
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Για προστασία ο μεταλλικός σωλήνας θα περιβάλλεται από 3-4 στρώματα 
επικάλυψης από πολυαιθυλένιο. 
 

ΣΧΗΜΑ 5.15 Συγκρότημα Οριζόντιας Κατευθυνόμενης Διάτρησης 

 
 

Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα 
 
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου H.D.D. είναι: 
 Ακρίβεια στη χάραξη της διάτρησης 
 Καθιερωμένη τεχνολογία 
 Είναι δυνατή η καθοδική προστασία 
 Ελάχιστη όχληση κατά την κατασκευή 
 Απαίτηση μόνον προσωρινής ενοικίασης χώρων κατά την κατασκευή 
 Πλήρως θαμμένη κατασκευή 
 Κόστος BP 1300/m για παρόμοιες γεωλογικές συνθήκες. 

 
Τα μειονεκτήματα της μεθόδου H.D.D. είναι: 
 
 Η απαιτούμενη γεωτεχνική έρευνα μπορεί να αποκλείσει τη μέθοδο αν 

υπάρχουν μεγάλα ραγίσματα στο βράχο. 
 Το τρύπημα βράχου απαιτεί ακριβό εξοπλισμό 
 Απαιτείται μεγάλου μήκους γεωτρύπανο. 
  Απαιτείται κατασκευή σημείου αγκύρωσης πριν από το τράβηγμα του μεγάλου 

μήκους αγωγού. 
 Προσωρινό Κλείσιμο του δρόμου στον οποίο θα απλωθεί ο σωλήνας. 
 Δεν υπάρχουν κατάλληλα γεωτρύπανα στην Ελλάδα και θα αιτηθεί μετακίνηση 

εξοπλισμού (π.χ. από την Ολλανδία) με σημαντικό επιπλέον κόστος. 
 Αγορά οικοπέδου περίπου 1.200τ.μ. λόγω απαξίωσης  
  Απαξίωση ζώνης 10+10μ. πλάτους σε μήκος 300μ. Στο μήκος αυτό ο αγωγός 

διέρχεται κάτω από Οικοδομικά Τετράγωνα του Οικισμού και παρά το βάθος 
στο οποίο κινείται δεν υπάρχει νομικό καθεστώς που να αποτρέπει την 
απαξίωση της υπερκείμενης περιοχής λόγω της απαγόρευσης δόμησης. Αυτό 
ακολουθείται από την οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του ΔΕΣΦΑ 
(απαλλοτριώσεις, αγορά οικοπέδων κλπ). 
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ΣΧΗΜΑ 5.16  
Ενδεικτική 
Εφαρμογή Μεθόδου 
Κατευθυν. Διάτρησης 
HDD 

C1

C2 
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5.4.6.3 Επιλογή Βέλτιστης Μεθόδου 
 
Η διέλευση της Διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου θα γίνει με τη Μέθοδο της 
Οριζόντιας Κατευθυνόμενης Διάτρησης (HDD), όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο 5.3.6.2 ανωτέρω, μετά από γεωτεχνική έρευνα που θα 
επιβεβαιώσουν την καταλληλότητα των εδαφών. 
 
Μόνο στην περίπτωση που οι γεωτεχνικές μελέτες αποκαλύψουν προβλήματα 
σταθερότητας του υπεδάφους που καθιστούν τη μέθοδο HDD ανεφάρμοστη, θα 
εφαρμοσθεί η μέθοδος Micro tunneling (βλ. παράγραφο 5.3.6.1 ανωτέρω).   
 
Οι δύο λύσεις θεωρούνται περιβαλλοντικά ισοδύναμες. 
 

5.4.7 Εναλλακτικές θέσεις Σταθμών Βαλβιδοστασίων – Ξεστροπαγίδων  
 

5.4.7.1 Κριτήρια Χωροθέτησης Σταθμών 
 
Η επιλογή και χωροθέτηση των Σταθμών Βαλβιδοστασίων, Ξέστρων και των 
Μετρητικών Σταθμών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, 
προσδιορίζονται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των τοπογραφικών / γεωλογικών 
εργασιών υπαίθρου και αφού ληφθούν υπόψη μία σειρά κριτηρίων, επιλέγεται η 
καταλληλότερη θέση, βάσει των γεωμετρικών στοιχείων της οποίας 
πραγματοποιείται ο σχεδιασμός των σταθμών σε μεταγενέστερη φάση του έργου. 
Τα κριτήρια αυτά είναι: 
 
Κριτήρια Απαγορευτικά 

 Η έκταση για την εγκατάσταση πρέπει να είναι επαρκής. Απαιτείται 
έγκριση χωροθέτησης από το ΥΠΕΚΑ. 

 Ο χώρος πρέπει να είναι ελεύθερος από την αρχαιολογική Υπηρεσία. 
 Ο χώρος να είναι εκτός σχεδιασμού επέκτασης σχεδίου πόλεως. 
 Δεν πρέπει να υπάρχουν περιοριστικές διατάξεις Αεροδρομίων. Ειδάλλως 

απαιτείται έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
 Δεν πρέπει να υπάρχουν πυλώνες ή Γραμμές Μεταφοράς 150 kV της ΔΕΗ 

σε απόσταση μικρότερη των 20 μ. και από γραμμές Γραμμές Μεταφοράς 
400 kV σε απόσταση μικρότερη των 25 μ. 

 Πρέπει ο χώρος να είναι εκτός της ζώνης απαλλοτρίωσης των εθνικών 
οδών ή των γραμμών ΟΣΕ. 

 Να μην υπάρχει πρόβλημα κυκλοφοριακής πρόσβασης. 
 Να μην υπάρχουν άλλες περιοριστικές διατάξεις από τρίτους. 

 
Κριτήρια Πιθανών Παρεκκλίσεων 

 Οι όροι δόμησης να μην είναι περιοριστικοί για την εγκατάσταση. 
 Πρέπει   η   χρήση   του   οικοπέδου   να   είναι   επιτρεπτή   για   την 

εγκατάσταση. 
 Έγκριση κατά παρέκκλιση αρτιότητας του γηπέδου. 
 Να μην υπάρχουν άλλοι πιθανοί περιορισμοί 

 
Κριτήρια Ασφαλείας 

 Να μην υπάρχουν αεροδρόμια σε απόσταση μικρότερη από μερικές 
εκατοντάδες μέτρα. 

 Να μην υπάρχει γειτνίαση με στρατηγικούς / στρατιωτικούς στόχους. 
 Δεν πρέπει να υπάρχουν πηγές ανάφλεξης σε απόσταση μικρότερη των 

30 μ. από τα όρια του οικοπέδου. 
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 Να   μην   υπάρχει   σχέδιο   για   πιθανή    μελλοντική   στρατιωτική 
εγκατάσταση στην περιοχή. 

 Να μην υπάρχουν κοντά λατομεία και ορυχεία. 
 Δεν πρέπει να υπάρξει αυξημένος κίνδυνος πυρκαϊας. 
 Να μην υπάρχει κίνδυνος από πλημμύρες. 

 
Κριτήρια Γενικά 

 Πρέπει να γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα της περιοχής. 
 Πρέπει να γίνεται αναφορά στα μειονεκτήματα της περιοχής. 
 Να αναφέρεται ο μέσος χρόνος μετάβασης από τις πλησιέστερες πόλεις. 
 Κριτήρια Λειτουργίας 
 Πρέπει να υπάρχει κοντά δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτρισμού. 
 Πρέπει να υπάρχει τηλεφωνικό δίκτυο. 
 Ο χώρος να επιτρέπει μελλοντική επέκταση των εγκαταστάσεων. 
 Να υπάρχει κοντινός δρόμος, σχετικά ταχεία κυκλοφορίας, με τον οποίο 

να είναι δυνατή η σύνδεση. 
 Να υπάρχει έτοιμος δρόμος προς το οικόπεδο. 
 Να είναι δυνατή η σύνδεση των γραμμών μεσαίας πίεσης στο σταθμό, 

χωρίς εμπόδιο. 
 
Κριτήρια Πιθανών Προβλημάτων 

 Πιθανόν πρόβλημα με την ιδιοκτησιακή κατάσταση του οικοπέδου. 
Αναφορά στον συντελεστή εμπορικότητας της περιοχής και στην αξία γης 

 Αν υπάρχει σχέδιο πιθανής μελλοντικής εγκατάστασης γραμμών 
μεταφοράς ΔΕΗ. 

 Πρόβλημα μπορεί να ανακύψει από τον Σχεδιασμό και την κατασκευή 
έργων οδοποιίας στον χώρο από τις Διευθύνσεις Συγκοινωνιακών έργων. 

 Προβλήματα από άμεση αλλαγή στο υπάρχον καθεστώς της περιοχής. 
 Επιπλοκές από αρδευτικά έργα στο γύρω χώρο. 
 Πρόβλημα από πιθανή μελλοντική βιομηχανική εγκατάσταση ή εμπλοκή 

του χώρου σε έργα των Δήμων (ύδρευση - αποχέτευση, οδοποιία). 
 Επιπλοκές από σχεδιασμό για εγγειοβελτιωτικά έργα ή αναδασμούς στο 

γύρω χώρο. 
 Πρόβλημα από αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής. 
 Πρόβλημα από την μορφολογία του εδάφους. 

 
Κριτήρια Περιβαλλοντικά 

 Να μην βρίσκονται σε δασική περιοχή, εκτός της περίπτωσης που δεν 
υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. 

 Να μην γίνεται παρενόχληση αγρίων ή κατοικίδιων ζώων. 
 Να μην υπάρχουν άμεσοι περιβαλλοντικοί περιορισμοί λόγω διαφυγής 

αερίου. 
 Να μην επηρεάζεται η αισθητική του τοπίου. 

 
Κριτήρια Χωροθέτησης Σταθμού Τηλεπικοινωνιών - (RCC) 

 Η απόσταση από κατοικίες να είναι μεγαλύτερη των 250 μ. όταν υπάρχει 
ραδιοϊστός αναμεταδότης. 

 Να    μην    υπάρχουν    εμπόδια    προς    τους    αναμεταδότες    της 
Ραδιοκάλυψης. 

 Η απόσταση από εγκατάσταση RADAR να είναι μεγαλύτερη από 5 Χλμ. 
 Να μην υπάρχουν πομποί τρίτων σε απόσταση μικρότερη των 5 χλμ. 
 Να  μην  υπάρχουν  εργοστάσια  /  εργοτάξια   με   βαριά   ηλεκτρικά 

μηχανήματα σε απόσταση μικρότερη των 500 μ. 
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Εναλλακτικές θέσεις 
 
Για κάθε μία απο τις εγκαταστάσεις Σταθμών Βαλβιδοστασίων, Ξέστρων, 
Μέτρησης / Ρύμισης κ.λ.π που αναφέρονται παρακάτω προτείνονται τρείς 
εναλλακτικές θέσεις για την εγκατάσταση αυτών. Όλες οι θέσεις αυτές 
παρουσιάζονται παρουσιάζονται παρακάτω στον Πίνακα 5.2 καθως και  στους 
χάρτες κλίμακας 1: 5.000 στο Παράρτημα Γ. 
 
Σταθμοί Βαλβιδοστασίων, Ξέστρων, Μέτρησης / Ρύθμισης κ.λ.π 
 
 ΘΕΣΗ KALAMAKI - LVS 
 ΘΕΣΗ KORINTHOS - LVS 
 ΘΕΣΗ EXAMILIA - SCR(L) - SCR(R) - M/R station 
 ΘΕΣΗ DERVENAKIA - LVS 
 ΘΕΣΗ ARGOS - LVS - M/R station 
 ΘΕΣΗ AHLADOKAMPOS - LVS 
 ΘΕΣΗ TRIPOLI - LVS - M/R station 
 ΘΕΣΗ MEGALOPOLI - LVS - M/R station 
 ΘΕΣΗ TRIPOTAMOS - LVS 
 ΘΕΣΗ PPC MEGALOPOLΙ - SCR(R) - M station 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 Προτεινόμενες και Εναλλακτικές θέσεις Σταθμών της προτεινόμενης 
λύσης 
 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

A/A 

U-Nr ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙ-
ΓΡΑΦΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 
1:5.000 

ΑΠΟΣΤΑ-
ΣΗ ΑΠ' 
ΑΡΧΗΣ  

(m) 

ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΑ 

1 U-7040 
ΑΓ. 

ΘΕΟΔΩΡΟΙ 
LVS 

80102/PL/04/003 
(φύλλο 1 από 47) 

41500 K136 + 0.00 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

                

2 U-7050 ΚΑΛΑΜΑΚΙ LVS 
80102/PL/04/003 
(φύλλο 2 από 47) 

45167 K154 + 97.24 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΘΕΣΗ 

2A U-7050 ΚΑΛΑΜΑΚΙ LVS 
80102/PL/04/003 
(φύλλο 2 από 47) 

45349 K155 + 138.12 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΘΕΣΗ 

2B U-7050 ΚΑΛΑΜΑΚΙ LVS 
80102/PL/04/003 
(φύλλο 2 από 47) 

45615 K156 + 49.15 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΘΕΣΗ 

                

3 U-7060 ΚΟΡΙΝΘΟΣ LVS 
80102/PL/04/003 
(φύλλο 4 από 47) 

49948 K184 + 71.79 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΘΕΣΗ 

3Α U-7060 ΚΟΡΙΝΘΟΣ LVS 
80102/PL/04/003 
(φύλλο 4 από 47) 

50363 K186 + 171.40 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΘΕΣΗ 

3Β U-7060 ΚΟΡΙΝΘΟΣ LVS 
80102/PL/04/003 
(φύλλο 4 από 47) 

50677 K186 + 484.45 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΘΕΣΗ 

                

4 
U-7080 
U-7210 
U-7090 

ΕΞΑΜΙΛΙΑ 
SCR (R)  
SCR (L) 
M/R S 

80102/PL/04/003 
(φύλλο 5 από 47) 

56868 K213 + 156.86 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΘΕΣΗ 

4A 
U-7080 
U-7210 
U-7090 

ΕΞΑΜΙΛΙΑ 
SCR (R)  
SCR (L) 
M/R S 

80102/PL/04/003 
(φύλλο 5 από 47) 

- - 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΘΕΣΗ 

4B 
U-7080 
U-7210 
U-7090 

ΕΞΑΜΙΛΙΑ 
SCR (R)  
SCR (L) 
M/R S 

80102/PL/04/003 
(φύλλο 5 από 47) 

57056 K214 + 87.74 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΘΕΣΗ 

 



 
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 
 

 
Doc Ref : 80102-RPT-EV-003 Σελ. 199 

Consortium 

 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

A/A 

U-Nr ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙ-
ΓΡΑΦΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 1:5.000 

ΑΠΟΣΤΑ-
ΣΗ ΑΠ' 
ΑΡΧΗΣ  

(m) 

ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΑ 

4C 
U-7080 
U-7210 
U-7090 

ΕΞΑΜΙΛΙΑ 
SCR (R)  
SCR (L) 
M/R S 

80102/PL/04/003 
(φύλλο 5 από 47) 

0 K1 + 0.00 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΘΕΣΗ 

4D 
U-7080 
U-7210 
U-7090 

ΕΞΑΜΙΛΙΑ 
SCR (R)  
SCR (L) 
M/R S 

80102/PL/04/003 
(φύλλο 5 από 47) 

374 K3 + 38.98 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΘΕΣΗ 

4E 
U-7080 
U-7210 
U-7090 

ΕΞΑΜΙΛΙΑ 
SCR (R)  
SCR (L) 
M/R S 

80102/PL/04/003 
(φύλλο 5 από 47) 

- - 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΘΕΣΗ 

                

5 U-7220 ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ LVS 
80102/PL/04/003 

(φύλλο 13 από 47) 
22031 K101 + 23.10 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΘΕΣΗ 

5A U-7220 ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ LVS 
80102/PL/04/003 

(φύλλο 13 από 47) 
22151 K101 + 143.70 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΘΕΣΗ 

5B U-7220 ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ LVS 
80102/PL/04/003 

(φύλλο 13 από 47) 
22209 K101 + 201.10 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ 

                

6 
U-7230 
U-7240 

ΑΡΓΟΣ 
LVS 

M/R S 
80102/PL/04/003 

(φύλλο 20 από 47) 
44149 K162 + 158.85 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΘΕΣΗ 

6A 
U-7230 
U-7240 

ΑΡΓΟΣ 
LVS 

M/R S 
80102/PL/04/003 

(φύλλο 20 από 47) 
44334 K163 + 59.29 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ 

6B 
U-7230 
U-7240 

ΑΡΓΟΣ 
LVS 

M/R S 
80102/PL/04/003 

(φύλλο 20 από 47) 
44387 K163 + 112.35 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΘΕΣΗ 

                

7 U-7250 
ΑΧΛΑΔΟ-
ΚΑΜΠΟΣ 

LVS 
80102/PL/04/003 

(φύλλο 28 από 47) 
76854 K293 + 14.96 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΘΕΣΗ 

7A U-7250 
ΑΧΛΑΔΟ-
ΚΑΜΠΟΣ 

LVS 
80102/PL/04/003 

(φύλλο 28 από 47) 
76923 K293 + 83.70 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ 

7B U-7250 
ΑΧΛΑΔΟ-
ΚΑΜΠΟΣ 

LVS 
80102/PL/04/003 

(φύλλο 28 από 47) 
77169 K294 + 131.64 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΘΕΣΗ 

                

8 
U-7260 
U-7270 

ΤΡΙΠΟΛΗ 
LVS 

M/R S 
80102/PL/04/003 

(φύλλο 33 από 47) 
93787 K309 + 201.08 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΘΕΣΗ 

8A 
U-7260 
U-7270 

ΤΡΙΠΟΛΗ 
LVS 

M/R S 
80102/PL/04/003 

(φύλλο 33 από 47) 
94142 K309 + 555.91 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ 

8B 
U-7260 
U-7270 

ΤΡΙΠΟΛΗ 
LVS 

M/R S 
80102/PL/04/003 

(φύλλο 33 από 47) 
94237 K310 + 40.69 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΘΕΣΗ 

                

9 
U-7280 
U-7285 

ΜΕΓΑΛΟ-
ΠΟΛΗ 

LVS 
M/R S 

80102/PL/04/003 
(φύλλο 42 από 47) 

126707 K390 + 356.68 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΘΕΣΗ 

9A 
U-7280 
U-7285 

ΜΕΓΑΛΟ-
ΠΟΛΗ 

LVS 
M/R S 

80102/PL/04/003 
(φύλλο 42 από 47) 

126778 K390 + 427.86 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΘΕΣΗ 

9B 
U-7280 
U-7285 

ΜΕΓΑΛΟ-
ΠΟΛΗ 

LVS 
M/R S 

80102/PL/04/003 
(φύλλο 42 από 47) 

127181 K391 + 235.06 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΘΕΣΗ 

                

10 U-7290 
ΤΡΙΠΟ-
ΤΑΜΟΣ 

LVS 
80102/PL/04/003 

(φύλλο 44 από 47) 
135692 K415 + 190.62 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΘΕΣΗ 

10A U-7290 
ΤΡΙΠΟ-
ΤΑΜΟΣ 

LVS 
80102/PL/04/003 

(φύλλο 44 από 47) 
135869 K415 + 367.88 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΘΕΣΗ 

10B U-7290 
ΤΡΙΠΟ-
ΤΑΜΟΣ 

LVS 
80102/PL/04/003 

(φύλλο 44 από 47) 
135990 K416 + 93.21 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ 

 



 
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 
 

 
Doc Ref : 80102-RPT-EV-003 Σελ. 200 

Consortium 

 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

A/A 

U-Nr ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙ-
ΓΡΑΦΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 
1:5.000 

ΑΠΟΣΤΑ-
ΣΗ ΑΠ' 
ΑΡΧΗΣ  

(m) 

ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΑ 

11 U-7290 
ΤΡΙΠΟ- 
ΤΑΜΟΣ 

LVS 
80102/PL/04/003 

(φύλλο 44 από 47) 
- - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 

11A U-7290 
ΤΡΙΠΟ- 
ΤΑΜΟΣ 

LVS 
80102/PL/04/003 

(φύλλο 44 από 47) 
- - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 

11B U-7290 
ΤΡΙΠΟ- 
ΤΑΜΟΣ 

LVS 
80102/PL/04/003 

(φύλλο 44 από 47) 
0 K1 + 0.00 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ 

12 
U-7310 
U-7320 

ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟ-
ΠΟΛΗΣ 

SCR (R) 
M S 

80102/PL/04/003 
(φύλλο 47 από 47) 

7273 K29 + 45.34 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΛΑΔΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ – ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΓΡΑΜΜΟΣΚΙΑΣΗ 

 
5.5 Περιγραφή προτεινόμενης χάραξης 

 
5.5.1 Γενική Χάραξη Προτεινόμενης Λύσης 

 
Ο αγωγός θα αρχίζει από την θέση Α (περιοχή Αγίων Θεοδώρων), όπου καταλήγει 
ο υπό κατασκευήν αγωγός 30 ιντσών από Μέγαρα προς Αγίους Θεοδώρους. 
Θα γίνει εγκατάσταση αγωγού 30 ιντσών συνολικού μήκους 15,56 χιλιομέτρων 
από την θέση Α (περιοχή Αγίων Θεοδώρων) μέχρι την θέση E (περιοχή 
Εξαμιλίων). 
Από την θέση Ε (περιοχή Εξαμιλίων) θα αναχωρεί αγωγός 24 ιντσών συνολικού 
μήκους 143,38 χιλιομέτρων μέχρι την θέση L (περιοχή εγκαταστάσεων της ΔΕΗ 
Μεγαλόπολης). 
 
Η περιγραφή της προτεινόμενης χάραξης του αγωγού (ALT1-P) έγινε αναλυτικά 
στις προηγούμενες παραγράφους. 
 

5.5.2 Περιγραφή Σταθμών Βαλβιδοστασίων, Ξέστρων, Μέτρησης / Ρύθμισης 
Προτεινόμενης Λύσης 
 
Οι απαιτούμενοι Σταθμοί βαλβιδοστασίων αγωγού (Line Valve Stations), οι 
Σταθμoί αποστολής/παραλαβής ξέστρου (Scraper Launcher/Receiver Stations) 
καθώς και οι σταθμοί Μέτρησης/Ρύθμισης κατά μήκος της χάραξης του αγωγού 
έχουν ως εξής : 
 
Στην θέση Α (περιοχή Αγίων Θεοδώρων) θα γίνει : 
- αποξήλωση της ξεστροπαγίδας υποδοχής ξέστρου 30 ιντσών του αγωγού 

Μέγαρα -Άγιοι Θεόδωροι και ο σταθμός υποδοχής ξέστρου 30 ιντσών θα 
μετατραπεί σε βαλβιδοστάσιο αγωγού (Line Valve Station Aghii Theodori, 
Unit No 7040) 30 ιντσών. Η αποξηλωθείσα ξεστροπαγίδα υποδοχής ξέστρου 
30 ιντσών θα μεταφερθεί και θα εγκατασταθεί στην θέση Ε (περιοχή 
Εξαμιλίων) και η βάνα 30 ιντσών του βαλβιδοστασίου ξέστρου θα παραμείνει 
στην θέση της ως βάνα του εκ μετατροπής βαλβιδοστασίου αγωγού. 

 
Στην θέση Β (περιοχή Καλαμακίου) σε κατάλληλη οικοπεδική έκταση θα γίνει: 
- εγκατάσταση βαλβιδοστασίου αγωγού (Line Valve Station Kalamaki, Unit 

No 7050) 30 ιντσών, για την απομόνωση του τμήματος διασταύρωσης του 
Ισθμού από το υπόλοιπο σύστημα μεταφοράς, εάν παραστεί ανάγκη. 

 
Στην θέση D (περιοχή Κορίνθου) σε κατάλληλη οικοπεδική έκταση θα γίνει: 
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- εγκατάσταση βαλβιδοστασίου αγωγού (Line Valve Station Korinthos, Unit 
No 7060) 30 ιντσών, για την απομόνωση του τμήματος διασταύρωσης του 
Ισθμού από το υπόλοιπο σύστημα μεταφοράς, εάν παραστεί ανάγκη. 

 
Στην θέση E (περιοχή Εξαμιλίων) σε κατάλληλη οικοπεδική έκταση θα γίνει: 
- εγκατάσταση σταθμού υποδοχής ξέστρου (Scraper Receiver Station 

Examilia, Unit No 7080) 30 ιντσών με ξεστροπαγίδα και με βαλβιδοστάσιο 
ξέστρου. Η ξεστροπαγίδα που θα εγκατασταθεί θα είναι εκείνη που θα 
αποξηλωθεί από την περιοχή Α (περιοχή Αγίων Θεοδώρων). 

- αναμονή (stub out) 30 ιντσών για την μελλοντική εγκατάσταση αγωγού 
μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στην περιοχή της Πάτρας (θα γίνει 
κατάλληλη πρόβλεψη στο μέγεθος της οικοπεδικής έκτασης στην θέση E για 
την μελλοντική εγκατάσταση σταθμού αποστολής ξέστρου για τον αγωγό 
μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στην περιοχή της Πάτρας). 

- εγκατάσταση Σταθμού Μέτρησης και Ρύθμισης (Metering & Regulating 
Station Examilia Unit No 7090) που θα αφορά στην τροδοφότηση με φυσικό 
αέριο της περιοχής Κορίνθου.  

- εγκατάσταση σταθμού αποστολής ξέστρου (Scraper Launcher Station 
Examilia, Unit No 7210) 24 ιντσών με ξεστροπαγίδα και με βαλβιδοστάσιο 
ξέστρου για τον αγωγό 24 ιντσών προς Μεγαλόπολη. 

 
Στην θέση F (περιοχή Δερβενακίων) σε κατάλληλη οικοπεδική έκταση θα γίνει: 
- εγκατάσταση βαλβιδοστασίου αγωγού (Line Valve Station Dervenakia, Unit 

No 7220) 24 ιντσών. 
 
Στην θέση G (περιοχή Άργους) σε κατάλληλη οικοπεδική έκταση θα γίνει: 
- εγκατάσταση βαλβιδοστασίου αγωγού (Line Valve Station Argos, Unit No 

7230) 24 ιντσών. Παράλληλα θα γίνει εγκατάσταση Σταθμού Μέτρησης και 
Ρύθμισης (Metering & Regulating Station Argos Unit No 7240) που θα 
αφορά στην τροδοφότηση με φυσικό αέριο της περιοχής Άργους - Ναυπλίου. 

 
Στην θέση H (περιοχή Αχλαδόκαμπου) σε κατάλληλη οικοπεδική έκταση θα γίνει: 
- εγκατάσταση βαλβιδοστασίου αγωγού (Line Valve Station Achladokampos, 

Unit No 7250) 24 ιντσών. 
 
Στην θέση I (περιοχή Τρίπολης) σε κατάλληλη οικοπεδική έκταση θα γίνει: 
- εγκατάσταση βαλβιδοστασίου αγωγού (Line Valve Station Tripoli, Unit No 

7260) 24 ιντσών. 
- αναμονή (stub out) 10 ιντσών για την μελλοντική εγκατάσταση αγωγού 

μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στην περιοχή της Σπάρτης (θα 
γίνει κατάλληλη πρόβλεψη στο μέγεθος της οικοπεδικής έκτασης στην θέση I 
για την μελλοντική εγκατάσταση σταθμού αποστολής ξέστρου  10 ιντσών για 
τον αγωγό/μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στην περιοχή της 
Σπάρτης). 

- εγκατάσταση Σταθμού Μέτρησης και Ρύθμισης (Metering & Regulating 
Station Tripoli Unit No 7270) που θα αφορά στην τροδοφότηση με φυσικό 
αέριο της περιοχής Τρίπολης. 

 
Στην θέση J (περιοχή Μεγαλόπολης) σε κατάλληλη οικοπεδική έκταση θα γίνει: 
- εγκατάσταση βαλβιδοστασίου αγωγού (Line Valve Station Megalopoli, Unit 

No 7280) 24 ιντσών, 
- εγκατάσταση Σταθμού Μέτρησης και Ρύθμισης (Metering & Regulating 

Station Megalopoli Unit No 7285) που θα αφορά στην τροδοφότηση με 
φυσικό αέριο της περιοχής Μεγαλόπολης. 

 
Στην θέση K (περιοχή Τριποτάμου) σε κατάλληλη οικοπεδική έκταση θα γίνει 
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- εγκατάσταση βαλβιδοστασίου αγωγού (Line Valve Station Tripotamos, Unit 
No 7290) 24 ιντσών, 

- αναμονή (stub out) 24 ιντσών για την μελλοντική εγκατάσταση αγωγού 
μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στην περιοχή της Καλαμάτας (θα 
γίνει κατάλληλη πρόβλεψη στο μέγεθος της οικοπεδικής έκτασης στην θέση K 
για την μελλοντική εγκατάσταση σταθμού αποστολής ξέστρου 10 ιντσών για 
τον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στην περιοχή της 
Καλαμάτας). 

 
Στην θέση L (περιοχή εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Μεγαλόπολης) σε κατάλληλη 
οικοπεδική έκταση θα γίνει: 
- εγκατάσταση σταθμού υποδοχής ξέστρου (Scraper Receiver Station 

Megalopoli, Unit No 7310) 24 ιντσών με ξεστροπαγίδα και με 
βαλβιδοσττάσιο ξέστρου 

- εγκατάσταση Σταθμού Μέτρησης (Metering Station PPC Megalopoli, Unit 
No 7320) συνδεόμενου με αγωγό 20 ιντσών και με δυναμικότητα ικανή να 
καλύψει την προβλεπόμενη κατανάλωση των δύο εργοστασίων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. 

 
Συνολικά ανά κλάδο θα εγκατασταθούν: 
 
Κλάδος Κορίνθου 
Τρία (3) βαλβιδοστάσια αγωγού (Line Valve Stations) 30” (Aghii Theodori-
Kalamaki-Korinthos) 
Ένας σταθμός υποδοχής ξέστρου (scraper station-receiver) 30” (Examilia) 
Ενας σταθμός Μέτρησης / Ρύθμισης (Examilia) 
 
Κλάδος Τρίπολης 
Έξι (6) βαλβιδοστάσια αγωγού (Line Valve Stations) 24” (Dervenakia-Argos-
Achladokampos-Tripoli-Megalopoli-Tripotamos) 
Ένας σταθμός αποστολής ξέστρου (scraper station-launcher) 24” (Examilia) 
Τρείς σταθμοί Μέτρησης / Ρύθμισης (Argos-Tripoli-Megalopoli) 
 
Κλάδος Μεγαλόπολης 
Ένας σταθμός υποδοχής ξέστρου (scraper station-receiver) 24” (PPC Megalopoli) 
Ένας σταθμός Μέτρησης (PPC Megalopoli) 
 

5.5.3 Περιγραφή Λοιπών Εγκαταστάσεων 
 
Θα γίνει εγκατάσταση συστήματος καθοδικής προστασίας των αγωγών καθ' όλο 
το μήκος της διαδρομής τους. 
 
Οι μονωτικοί σύνδεσμοι (insulating couplings) για την καθοδική προστασία θα 
είναι υπόγειοι θαμμένοι. 
 
Τηλεπικοινωνίες 
 
Κατά μήκος του αγωγού θα τοποθετηθεί ένας πλαστικός αγωγός (σωλήνας από 
HDPE) μέσα στον οποίο θα εγκατασταθεί Καλώδιο Οπτικών Ινών (FOC) για 
τηλεπικοινωνία, για μετάδοση δεδομένων και για μεταφορά εντολών λειτουργίας. 
 
Στους Σταθμούς Βαλβιδοστασίων – Ξεστροπαγίδων όπου θα εγκατασταθούν και  
Σταθμοί Μέτρησης και Σταθμοί Μέτρησης και Ρύθμισης θα εγκατασταθούν 
τερματικές μονάδες (RTU) για το σύστημα τηλεποπτείας, τηλεμετρίας, 
τηλεχειρισμού, τηλελειτουργίας (SCADΑ). 
 
Η Σταθερή Τηλεφωνία (FT System) θα γίνεται μέσω του καλωδίου οπτικών ινών. 
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5.5.4 Κριτήρια βασικού σχεδιασμού σωληναγωγού. 

 
Η μελέτη και η κατασκευή των σωληναγωγών θα γίνει σύμφωνα με τον κώδικα ΕΝ 
1594, με υλικό κατασκευής χάλυβα Grade L450 σύμφωνα με το EN 10208-2 
(ισοδύναμο του API 5L Grade X65), με πίεση σχεδιασμού (Design Pressure) 80 
barg, με μέγιστη πίεση λειτουργίας (Maximum Operating Pressure - MOP) 75 
barg, με περιοχή θερμοκρασιών αερίου από 6°C μέχρι 25°C, με περιοχή 
θερμοκρασίας σχεδιασμού (Design Temperature) μετάλλου του αγωγού από -
20°C μέχρι 50°C για τους υπόγειους θαμμένους σωληναγωγούς και δοχεία και με 
περιοχή θερμοκρασίας σχεδιασμού (Design Temperature) μετάλλου του αγωγού 
από -20°C μέχρι 80°C για τους υπέργειους σωλήνες και τα υπέργεια δοχεία 
 
Οι σωληναγωγοί θα είναι υπόγειοι θαμμένοι σε όλο το μήκος τους και ο 
υπολογισμός του απαιτούμενου πάχους θα γίνει για μηχανικές τάσεις ισοδύναμης 
σύνθετης καταπόνησης κατά την λειτουργία όχι μεγαλύτερης από το 90% της 
μηχανικής αντοχής διαρροής του υλικού του σωληναγωγού και κατά την 
υδροστατική δοκιμή όχι μεγαλύτερες από το 100% της μηχανικής αντοχής 
διαρροής του υλικού του σωληναγωγού.  
 
Οι υπόγειοι θαμμένοι σωληναγωγοί και οι συναρτημένες καμπύλες και βάνες θα 
έχουν εξωτερική αντιδιαβρωτική επικάλυψη πολυαιθυλενίου. Οι σωληναγωγοί και 
οι καμπύλες θα έχουν εσωτερική επικάλυψη με εποξειδική βαφή. 
 
Κατά τον υπολογισμό του απαιτούμενου πάχους των σωληναγωγών δεν θα γίνει 
επιπρόσθεση πάχους για διάβρωση (δηλαδή θα θεωρηθεί corrosion allowance ίσο 
με 0). 
 
Για το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής των αγωγών που είναι σε περιοχή 
χαρακτηρισμένη LOCATION CLASS 1 εφαρμόζεται Design Factor 0,72. 
 
Για όλες τις λοιπές περιοχές και θέσεις στην διαδρομή των αγωγών εφαρμόζεται ο 
μέγιστος Design Factor ο επιτρεπόμενος από τον κώδικα ASME B31.8. 
 
Για τους σταθμούς μέτρησης, για τους σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης, για τα 
βαλβιδοστάσια αγωγού και για τους σταθμούς ξέστρου που είναι σε περιοχή 
χαρακτηρισμένη LOCATION CLASS 1 ή LOCATION CLASS 2 εφαρμόζεται 
Design Factor 0,50. 
 
Για τους σταθμούς μέτρησης, για τους σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης, για τα 
βαλβιδοστάσια αγωγού και για τους σταθμούς ξέστρου που είναι σε περιοχή 
χαρακτηρισμένη LOCATION CLASS 3 ή LOCATION CLASS 4 εφαρμόζεται 
Design Factor 0,40. 
 
Οι εγκατεστημένοι αγωγοί θα δοκιμασθούν με υδροστατική δοκιμή σε πίεση κατ' 
ελάχιστον 
- 1,25 x MOP = 1,25 x 75 = 93,75 barg για περιοχές LOCATION CLASS 1 & 2  
- 1,40 x MOP = 1,40 Χ 75 = 105 barg για περιοχές LOCATION CLASS 3 & 4 
μετρούμενη στο σημείο με το μέγιστο υψόμετρο στο δοκιμαζόμενο τμήμα του 
αγωγού. 
 
Ο αγωγός θα έχει το απαιτούμενο πάχος τοιχώματος να αντέχει την, κατά την 
υδροστατική δοκιμή, επιπρόσθετη πίεση από υδροστατική στήλη ίση με το 
πραγματικό διαφορικό ύψος μεταξύ του σημείου με το μέγιστο υψόμετρο και του 
σημείου με το ελάχιστο υψόμετρο στο δοκιμαζόμενο τμήμα του αγωγού, το οποίο 
δεν θα είναι μικρότερο από 100 μέτρα και δεν θα υπάρχουν εξωτερικά φορτία 
(οχήματα, μηχανήματα κλπ) επί του δοκιμαζόμενου τμήματος του αγωγού σε όλη 
την διάρκεια της υδροστατικής δοκιμής. 
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Η ακτίνα καμπυλότητας των ελαστικών καμπύλων του αγωγού δεν θα είναι 
μικρότερη από 1000D (χίλιες φορές την εξωτερική διάμετρο του αγωγού). 
 
Ο σχεδιασμός των αγωγών φαίνεται σχηματικά στο Απλοποιημένο Διάγραμμα 
Ροής Αγωγού προς Μεγαλόπολη που παρουσιάζεται παρακάτω. 

 
5.5.5 Περιγραφή Διασταυρώσεων Αγωγού 

 
5.5.5.1 Διέλευση της Διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου 

 
Η διέλευση της Διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου θα γίνει με τη Μέθοδο της 
Οριζόντιας Κατευθυνόμενης Διάτρησης (HDD), όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο 5.3.6.2 ανωτέρω, μετά τη διενέργεια γεωτεχνικής έρευνας που θα 
επιβεβαιώσει την καταλληλότητα των εδαφών. 
 
Μόνο στην περίπτωση που η γεωτεχνική έρευνα αποκαλύψει προβλήματα 
σταθερότητας του υπεδάφους που καθιστούν τη μέθοδο HDD ανεφάρμοστη, θα 
εφαρμοσθεί η μέθοδος Micro tunneling (βλ. παράγραφο 5.4.6.1 ανωτέρω). 
 

5.5.5.2 Διασταυρώσεις με Ε.Ο και με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο 
 
Η πλειοψηφία των ασφαλτοδρόμων που διασταυρώνει η προτεινόμενη χάραξη 
είναι πλάτους 8-12μ. και δεν χρίζουν ιδιαίτερης μελέτης εφόσον ελήφθη μέριμνα να 
διασταυρωθούν κάθετα και σε ισόπεδες κλίσεις. 
 
Οι Διασταυρώσεις του αγωγού με τις Ν.Ε.Ο. και τις παλαιές Ε.Ο. θα γίνουν κάθετα 
με boring σε επιλεγμένο σημείο που το boring να είναι εφικτό. 
 
Όλες οι διασταυρώσεις του αγωγού με το οδικό δίκτυο είναι καταχωρημένες στους 
Πίνακες Διασταυρώσεων του Αγωγού. 
 

5.5.5.3 Διασταυρώσεις με σιδηροδρομικό δίκτυο 
 
Όλες οι διασταυρώσεις του αγωγού με το σιδηροδρομικό δίκτυο θα γίνουν με 
boring σε σημεία που αυτό είναι εφικτό. 
 
Υπάρχουν τρία περάσματα σιδηροδρομικών γραμμών που χρίζουν ιδιαίτερης 
μελέτης: 
α. Προαστιακός Σιδηρόδρομος (χ.θ. 45+314.55 του Κλάδου Κορίνθου). Η 
γραμμή είναι διπλή, είναι Ηλεκτρική και Υψηλών Ταχυτήτων και πρέπει να γίνει 
ιδιαίτερη μελέτη καθοδικής προστασίας του αγωγού. 
β. Δύο περάσματα σε μεγάλη κλίση εδάφους σε ορεινούς όγκους του Κλάδου 
Τρίπολης, χρίζουν ιδιαίτερης μελέτης. 
Όλα τα λοιπά περάσματα σιδηροδρομικών γραμμών είναι συνήθους βαθμού 
δυσκολίας. 
 

5.5.5.4 Διασταυρώσεις με ποταμούς και ρέματα 
 
Καθ' όλο το μήκος από Αγίους Θεοδώρους μέχρι Μεγαλόπολη δεν συναντώνται 
ιδιαίτερα μεγάλα ποτάμια με εξαίρεση τον ποταμό Ίναχο στο Άργος και τον 
Ποταμό Ελισσώνα στη Μεγαλόπολη. 
 
Η διασταύρωση των ποταμών θα γίνει με μέθοδο που θα αποφασισθεί κατα την 
κατασκευή του έργου λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες που θα 
επικρατούν την εποχή εκείνη. 
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Όσον αφορά τα ρέματα, η διέλευση τους δεν παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα 
κατά την κατασκευή. Αντίθετα τα ρέματα των ορεινών όγκων όπως επίσης τα 
ρέματα της περιοχής από Σολωμό μέχρι Σπαθοβούνι Κορινθίας, χρήζουν 
ιδιαίτερης προσοχής λόγω του σοβαρού ανάγλυφου του εδάφους. 
 
Όλα τα ποτάμια και τα ρέματα κατεγράφησαν και  καταχωρήθηκαν ανά κλάδο 
στους πίνακες που ακολουθούν. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 Θέσεις Διασταυρώσεων με την Προτεινόμενη Χάραξη - Κλάδος 
Κορίνθου 
 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ A/A ΘΕΣΗ  Χ.Θ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΛΑΤΟΣ 

80102/PL/04/003 (sheet 2 of 47) C17 K155 + 74.34 45 + 284.89 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 10 

80102/PL/04/003 (sheet 2 of 47) C20 Κ157 + 34.15 45 + 731.64 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 4 of 47) C25 Κ172 + 62.03 48 + 135.7 Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

35 

80102/PL/04/003 (sheet 4 of 47) C26 Κ172 + 123.71 48 + 197.38 Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

13 

80102/PL/04/003 (sheet 4 of 47) C27 Κ173 + 162.06 48 + 407.88 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 7 

80102/PL/04/003 (sheet 4 of 47) C30 K173 +529.21 48 + 775.03 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 8 

80102/PL/04/003 (sheet 4 of 47) C31 K178 + 30.41 48 + 805.44 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

14 

80102/PL/04/003 (sheet 4 of 47) C33 K185 + 127.41 50 + 175.10 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 4 of 47) C36 K188 + 72.16 50 + 911.5 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΚΥΡΑΣ ΤΗΣ 
ΒΡΥΣΗΣ 

10 

80102/PL/04/003 (sheet 4 of 47) C40 K194 + 7.45 52 + 763.97 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 5 of 47) C41 K196 + 126.92 53 + 438.21 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 5 of 47) C44 K198 + 84.92 53 + 979.93 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 5 of 47) C45 K199 + 428.83 54 + 523.3 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 5 of 47) C53 K208 + 29.17 56 + 93.48 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ - 
ΕΞΑΜΙΛΛΙΩΝ 

7 

80102/PL/04/003 (sheet 1 of 47) C1 K136 + 31.33 41 + 531.33 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 1 of 47) C3 K137 + 238.26 41 + 906.02 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 2 of 47) C5 K139 + 185.56 42 + 270.78 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 2 of 47) C6 K140 + 116.16 42 + 545.58 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 2 of 47) C7 K141 + 48.66 42 + 662.08 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 2 of 47) C8 K142 + 94.71 42 + 836.15 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 2 of 47) C9 K142 + 137.81 42 + 848.1 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 2 of 47) C11 K150+ 115.24 44 + 309.53 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 2 of 47) C12 K151 + 78.24 44 + 451.86 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 2 of 47) C14 K152 + 0.99 44 + 623.63 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 2 of 47) C19 K155 + 113.58 45 + 324.13 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 9 

80102/PL/04/003 (sheet 4 of 47) C28 K173 + 215.59 48 + 461.41 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 8.7 

80102/PL/04/003 (sheet 4 of 47) C32 K178 + 81.23 48 + 856.26 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 4 of 47) C35 K186 + 135.61 50 + 327.8 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 4 of 47) C37 K191 + 98.37 51 + 314.18 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 4 of 47) C38 K191 + 374.12 51 + 589.93 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 4 of 47) C39 K191 + 486.81 51 + 702.62 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 5 of 47) C42 K196 + 210.89 53 + 522.18 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 5 of 47) C43 K198 + 12.58 53 + 907.59 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 5 of 47) C46 K201 + 79.63 55 + 21.06 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 5 of 47) C47 K202 + 162.89 55 + 271.99 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 5 of 47) C49 K203 + 116.91 55 + 422.04 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 5 of 47) C50 K204 + 44.31 55 + 589.6 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 
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80102/PL/04/003 (sheet 5 of 47) C51 K204 + 182.41 55 + 727.7 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 5 of 47) C52 K206 + 51.90 55 + 915.65 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 5 of 47) C54 K210 + 100.08 56 + 303.51 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 5 of 47) C55 K211 + 188.26 56 + 601.64 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 5 of 47) C56 K213 + 239.32 56 + 950.77 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 5 of 47) C57 K214 + 30.94 56 + 999.66 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 2 of 47) C22 Κ165 + 10.65 46 + 804.31 ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ 7 

80102/PL/04/003 (sheet 2 of 47) C23 Κ168 + 72.81 47 + 260.24 ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ 7 

80102/PL/04/003 (sheet 4 of 47) C24 Κ170 + 89.11 47 + 884.44 ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ 7 

80102/PL/04/003 (sheet 2 of 47) C18 Κ155 + 104.00 45 + 314.55 ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ 16 

80102/PL/04/003 (sheet 2 of 47) C10 Κ144 + 106.66 43 + 262.37 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV  

80102/PL/04/003 (sheet 2 of 47) C21 Κ157 + 172.25 45 + 869.74 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV  

80102/PL/04/003 (sheet 5 of 47) C48 K203 + 27.06 55 + 332.19 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV  

80102/PL/04/003 (sheet 1 of 47) C2 K136 + 100.10 41 + 600.1 ΡΕΜΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

80102/PL/04/003 (sheet 2 of 47) C4 Κ138 + 71.13 42 + 42.01 ΡΕΜΑ  

80102/PL/04/003 (sheet 2 of 47) C13 Κ151 + 167.66 44 + 541.28 ΡΕΜΑ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  

80102/PL/04/003 (sheet 2 of 47) C15 Κ153 + 224.11 44 + 918.55 ΡΕΜΑ  

80102/PL/04/003 (sheet 2 of 47) C16 Κ154 + 31.68 45 + 101.26 ΡΕΜΑ  

80102/PL/04/003 (sheet 4 of 47) C29 K173 + 271.50 48 + 517.32 ΙΣΘΜΟΣ 32 

80102/PL/04/003 (sheet 4 of 47) C34 K186 + 108.02 50 + 300.21 ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟ ΤΕΙΧΟΣ  

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 Θέσεις Διασταυρώσεων με την Προτεινόμενη Χάραξη - Κλάδος 
Τριπόλεως 
 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ A/A ΘΕΣΗ  Χ.Θ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΛΑΤΟΣ 

80102/PL/04/003 (sheet 5 of 47) C3 Κ5 + 1.62 0 +949.5 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣ ΕΞΑΜΙΛΙΑ 

6 

80102/PL/04/003 (sheet 8A of 47) C25 Κ32 + 14.19 6 + 345.33 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΝΕΜΕΑΣ 

11 

80102/PL/04/003 (sheet 9 of 47) C36 Κ59 + 54.85 11 + 941.56 Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - 
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 

30 

80102/PL/04/003 (sheet 11 of 47) C48 Κ77+ 255.29 15 + 266.27 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - 
ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ 

6 

80102/PL/04/003 (sheet 12 of 47) C54 Κ90 + 56.62 17 + 842.12 Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - 
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 

22 

80102/PL/04/003 (sheet 12 of 47) C56 Κ93 + 11.93 18 + 454.16 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 7 

80102/PL/04/003 (sheet 12 of 47) C59 Κ96 + 1093.13 19 + 908.02 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ - 
ΚΟΝΤΟΣΤΑΒΛΟ 

6 

80102/PL/04/003 (sheet 14 of 47) C70 Κ105 + 200.91 23 + 102.23 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
Π.Ε.Ο. 

10 

80102/PL/04/003 (sheet 15 of 47) C80 Κ132 + 357.42 29 + 829.97 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ 
Π.Ε.Ο. ΠΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ 

14 

80102/PL/04/003 (sheet 17 of 47) C87 Κ142 + 
1077.91 

33 + 757.33 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΜΥΚΗΝΕΣ- ΦΙΧΤΙΟ 

8 

80102/PL/04/003 (sheet 18 of 47) C92 Κ146 + 16.58 36 + 288.37 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ 
ΤΡΙΣΤΑΤΟ ΠΡΟΣ Π.Ε.Ο 

ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ  

6 

80102/PL/04/003 (sheet 18 of 47) C94 Κ147 + 
1262.64 

37 + 618.05 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ 
ΤΡΙΣΤΑΤΟ ΠΡΟΣ Π.Ε.Ο 

ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ  

6 

80102/PL/04/003 (sheet 19 of 47) C96 Κ148 + 11.53 39 + 63.57 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ - ΙΝΑΧΟΣ 

5 

80102/PL/04/003 (sheet 19 of 47) C98 Κ148 + 704.62 39 + 756.66 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ 
ΗΡΑ ΠΡΟΣ Π.Ε.Ο. 

5 

80102/PL/04/003 (sheet 19 of 47) C101 Κ151 + 208.12 40 + 421.3 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ 
ΑΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΣΤΑΤΟ 

5 

80102/PL/04/003 (sheet 19 of 47) C102 Κ154 + 263.51 41 + 245.37 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ 
ΑΡΓΟΣ  ΠΡΟΣ ΙΝΑΧΟ 

9 
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80102/PL/04/003 (sheet 19 of 47) C103 Κ155 + 28.14 41 + 947.33 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ ΗΡΑ - 
ΑΡΓΟΣ 

5 

80102/PL/04/003 (sheet 19 of 47) C104 Κ157 + 213.19 42 + 622.15 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ ΗΡΑ - 
ΑΡΓΟΣ 

6 

80102/PL/04/003 (sheet 20 of 47) C106 Κ159 + 245.78 43 + 366.94 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ  ΑΠΟ 
ΑΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΚΟΥΡΤΑΚΙ 

- ΑΝΥΦΙΟ/  

7 

80102/PL/04/003 (sheet 20 of 47) C107 Κ163 + 101.29 44 + 376.32 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ 
ΑΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΠΥΡΓΕΛΛΑ 

7 

80102/PL/04/003 (sheet 20 of 47) C108 Κ165 + 89.89 44 + 868.03 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 20 of 47) C109 Κ167 + 7.16 45 + 178.16 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ Ε.Ο. 
ΑΠΟ ΑΡΓΟΣ ΠΡΟΣ 

ΝΑΥΠΛΙΟ 

15 

80102/PL/04/003 (sheet 21 of 47) C111 Κ168 + 156.11 45 + 454.27 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣ ΑΡΓΟΣ 

7 

80102/PL/04/003 (sheet 21 of 47) C112 Κ168 + 854.46 46 + 152.62 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 21 of 47) C113 Κ169 + 539.78 46 + 867.38 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 21 of 47) C119 Κ173 + 105.81 48 + 225.9 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΑΡΓΟΣ - ΝΕΑ ΚΙΟΣ 

5 

80102/PL/04/003 (sheet 21 of 47) C122 Κ179 + 74.18 49 + 196.33 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΟΔΟΥ 
ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ-ΑΡΓΟΥΣ 

20 

80102/PL/04/003 (sheet 23Α of 47) C133 Κ192 + 169.29 51 + 833.35 Π.Ε.Ο. ΑΡΓΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ 10 

80102/PL/04/003 (sheet 23Α of 47) C140 Κ200 + 99.55 53 + 32.33 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ 
ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΠΡΟΣ 

ΔΙΧΑΛΙΑ 

6 

80102/PL/04/003 (sheet 24 of 47) C154 Κ211 + 1.93 54 + 981.42 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ  
ΔΙΧΑΛΙΑ - ΣΚΑΦΙΔΑΚΙ 

7 

80102/PL/04/003 (sheet 24 of 47) C156 Κ216 + 105.89 55 + 880.99 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΑΛΜΥΡΟΣ - ΣΚΑΦΙΔΑΚΙ 

6 

80102/PL/04/003 (sheet 25 of 47) C167 Κ231 + 195.03 59 + 900.86 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙ 

6 

80102/PL/04/003 (sheet 25 of 47) C172 Κ233 + 315.32 60 + 792.07 Π.Ε.Ο. ΑΡΓΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ  9 

80102/PL/04/003 (sheet 26 of 47) C186 Κ242 + 172.68 64 + 458.38 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 8 

80102/PL/04/003 (sheet 31 of 47) C214 Κ302 + 
1206.40 

84 + 874.79 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟ - 

ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΑ  

6 

80102/PL/04/003 (sheet 31 of 47) C215 Κ302 + 
1384.51 

85 + 52.90 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟ - 

ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΑ  

5 

80102/PL/04/003 (sheet 32 of 47) C231 Κ305 + 747.54 89 + 321.82 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 8 

80102/PL/04/003 (sheet 32 of 47) C234 Κ306 + 85.45 89 + 902.56 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ   ΟΔΟΥ 
ΣΤΕΝΟΣ - ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΑ 

8 

80102/PL/04/003 (sheet 32 of 47) C238 Κ307 + 667.58 90 + 985.11 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 7 

80102/PL/04/003 (sheet 33 of 47) C254 Κ314 + 7.76 95 + 224.4 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. 

ΣΩΣΤΗ - ΤΡΙΠΟΛΗ 

15 

80102/PL/04/003 (sheet 33 of 47) C256 Κ315 + 414.24 96 + 175.85 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
Π.Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ - 

ΣΠΑΡΤΗ 

10 

80102/PL/04/003 (sheet 33 of 47) C261 Κ317 + 7.22 97 + 408.48 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 34 of 47) C263 Κ317 + 662.16 98 + 63.42 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 

ΠΡΟΣ ΘΑΝΑ-
ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ 

10 

80102/PL/04/003 (sheet 34 of 47) C264 Κ319 + 663.76 99 + 616.79 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ-

ΠΑΛΛΑΝΤΙΟ 

10 

80102/PL/04/003 (sheet 34 of 47) C265 Κ320 + 80.83 99 + 864.05 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 35 of 47) C270 Κ324 + 234.35 101 + 280.78 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣ ΠΑΛΛΑΝΤΙΟ - 

ΕΥΑΝΔΡΟ 

8 

80102/PL/04/003 (sheet 38 of 47) C295 K346 + 201.38 107 + 516.2 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΝΑΡΗ 

ΚΑΙ ΟΙΚ. ΔΟΡΙΖΑ 

5 

80102/PL/04/003 (sheet 39 of 47) C307 K352 + 264.20 111 + 607.25 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 8 
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ΠΡΟΣ ΑΣΕΑ 

80102/PL/04/003 (sheet 39 of 47) C310 K359 + 62.23 113 + 789.29 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ  
ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΑΦΝΗ - 

ΠΑΠΑΡΗ 

8 

80102/PL/04/003 (sheet 40 of 47) C320 K366 + 23.86 118 + 34.83 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΑ 

6 

80102/PL/04/003 (sheet 41 of 47) C331 K379 + 157.62 122 + 973.17 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ  
ΠΡΟΣ ΡΑΨΟΜΑΤΗ 

6 

80102/PL/04/003 (sheet 42 of 47) C346 K388 + 243.05 125 + 972.25 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ 

6 

80102/PL/04/003 (sheet 42 of 47) C350 K391 + 198.55 127 + 144.87 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ 

7 

80102/PL/04/003 (sheet 42 of 47) C353 K393 + 411.37 128 + 40.89 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ  
ΠΡΟΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ 

6 

80102/PL/04/003 (sheet 42 of 47) C355 K395 + 107.68 128 + 580.87 Π.Ε.Ο. 10 

80102/PL/04/003 (sheet 43 of 47) C363 K400 + 360.51 130 + 700.92 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 8 

80102/PL/04/003 (sheet 44 of 47) C375 K413 + 13.69 134 + 653.39 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ 

4 

80102/PL/04/003 (sheet 44 of 47) C378 K415 + 273.83 135 + 774.99 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ  
ΠΡΟΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ  

10 

80102/PL/04/003 (sheet 44 of 47) C379 K416 + 49.02 136 + 39.00 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣ ΧΩΡΕΜΗ ΑΠΙΔΙΤΣΑ 

10 

80102/PL/04/003 (sheet 5 of 47) C1 Κ1 + 178.55 0 +178.55 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 5 of 47) C2 Κ3 + 31.99 0 +367.09 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 7 of 47) C7 Κ7 + 289.90 1 + 899.04 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 7 of 47) C10 Κ12 + 4.8 3 + 70.74 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 7 of 47) C12 Κ16 + 2.53 3 + 853.52 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 7 of 47) C17 Κ22 + 17.38 4 +730.94 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 7 of 47) C20 Κ24 + 43.17 5 +060.57 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 8A of 47) C21 Κ27 + 105.34 5 + 577.71 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 8A of 47) C24 Κ30 + 5.27 5 + 969.03 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 8A of 47) C29 Κ35 + 115.10 6 + 672.18 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 8A of 47) C30 Κ37 + 22.92 7 + 188.7 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 8A of 47) C31 Κ38 + 82.13 7 + 461.98 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 8A of 47) C32 Κ41 + 107.36 7 + 885.27 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 8A of 47) C33 Κ41 + 229.79 8 + 7.70 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 9 of 47) C34 Κ49 + 23.70 10 + 45.89 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 9 of 47) C35 Κ56 + 189.26 11 + 421.94 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 9 of 47) C37 Κ62 + 110.06 12 + 703.90 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 9 of 47) C38 Κ62 + 277.55 12 + 871.39 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 9 of 47) C39 Κ65 + 114.93 13 + 476.73 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 9 of 47) C41 Κ67 + 56.36 13 + 771.81 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 10 of 47) C42 Κ68 + 41.76 13 + 874.44 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 10 of 47) C43 Κ70 + 24.75 14 + 064.72 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 11 of 47) C46 Κ73 + 109.10 14 + 442.40 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 11 of 47) C52 Κ85 + 227.24 16 + 595.35 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 11 of 47) C53 Κ89 + 300.38 17 + 648.28 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 12 of 47) C55 Κ91 + 345.32 18 + 228.48 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 12 of 47) C57 Κ95 + 21 18 + 648.25 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 12 of 47) C58 Κ96 + 567.52 19 + 382.41 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 12 of 47) C60 Κ97 + 244.96 20 + 497.13 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 12 of 47) C61 Κ97 + 442.45 20 + 694.62 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 12 of 47) C62 Κ97 + 752.84 21 + 5.01 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 12 of 47) C63 Κ98 + 2.88 21 + 130.29 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2.5 

80102/PL/04/003 (sheet 12 of 47) C64 Κ98 + 10.36 21 + 137.77 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 12 of 47) C65 Κ100 + 23.11 21 + 300.05 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 13 of 47) C66 Κ100 + 516.10 21 + 793.04 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 13 of 47) C67 Κ100 + 537.18 21 + 814.12 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 13 of 47) C69 Κ101+ 193.89 22 + 201.94 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 
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80102/PL/04/003 (sheet 14 of 47) C73 Κ110 + 253.16 24 + 222.33 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 15 of 47) C74 Κ125 + 33.19 27 + 498.38 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 15 of 47) C75 Κ128 + 110.63 28 + 345.76 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 15 of 47) C76 Κ128 + 321.28 28 + 556.41 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 15 of 47) C77 Κ128 + 451.15 28 + 686.28 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 15 of 47) C79 Κ129 + 58.62 28  + 801.77 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 16 of 47) C83 Κ138 + 126.04 31 + 556.43 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 17 of 47) C86 Κ142 + 
1045.32 

33 + 724.74 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 17 of 47) C88 Κ144 + 584.72 34 + 840.54 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 17 of 47) C89 Κ144 + 947.02 35 + 202.84 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 17 of 47) C90 Κ144 + 
1200.80 

35 + 456.62 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 17 of 47) C91 Κ145 + 489.61 35 + 956.06 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 18 of 47) C93 Κ147 + 531.20 36 + 886.61 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 18 of 47) C95 Κ147 + 
2115.59 

38 + 471.00 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 21 of 47) C114 Κ169 + 982.45 47 + 310.05 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 21 of 47) C115 Κ169 + 
1306.53 

47 + 634.13 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 21 of 47) C120 Κ175 + 159.23 48 + 541.9 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 21 of 47) C121 Κ179 + 30.87 49 + 153.02 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 22 of 47) C123 Κ180 + 205.47 49 + 450.51 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 22 of 47) C124 Κ181 + 86.51 49 + 633.85 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 22 of 47) C125 Κ185 + 0.00 50 + 189.09 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 22 of 47) C126 Κ185 + 99.18 50 + 288.27 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 23Α of 47) C128 Κ187 + 1.20 50 + 668.58 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 23Α of 47) C129 Κ188 + 1.75 50 + 900.95 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 23Α of 47) C131 Κ188 + 462.69 51 + 361.89 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 23Α of 47) C134 Κ193 + 449.43 52 + 286.35 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 23Α of 47) C142 Κ200 + 255.15 53 + 187.93 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 23Α of 47) C143 Κ202 + 66.95 53 + 328.39 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 23Α of 47) C144 Κ203 + 95.42 53 + 500.34 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 7 

80102/PL/04/003 (sheet 23Α of 47) C145 Κ205 + 8.54 53 + 752.72 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 23Α of 47) C147 Κ206 + 0.00 53 + 966.21 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 23Α of 47) C148 Κ206 +355.71 54 + 321.92 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 23Α of 47) C149 Κ207 +117.84 54 + 443.64 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 23Α of 47) C150 Κ208 +0.00 54 + 556.12 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 23Α of 47) C151 Κ208 +139.46 54 + 695.58 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 24 of 47) C152 Κ210 +39.29 54 + 885.45 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 24 of 47) C155 Κ211 +185.98 55 + 165.47 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 24 of 47) C157 Κ221 + 76.68 56 + 448.13 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 24 of 47) C159 Κ222 + 24.86 56 + 490.83 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 25 of 47) C164 Κ230 + 34.18 59 + 559.71 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 25 of 47) C166 Κ231 + 28.56 59 + 734.39 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 25 of 47) C169 Κ233 + 4.60 60 + 481.35 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 7 

80102/PL/04/003 (sheet 25 of 47) C173 Κ235 + 13.78 61 + 395.12 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 26 of 47) C175 Κ236 + 343.46 61 + 806.13 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 26 of 47) C178 Κ239 + 6.69 62 + 821.68 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 26 of 47) C179 Κ239 + 66.26 62 + 881.25 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 26 of 47) C180 Κ239 + 176.59 62 + 991.58 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 7 

80102/PL/04/003 (sheet 26 of 47) C181 Κ240 + 99.66 63 + 129.8 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 26 of 47) C182 Κ240 + 239.18 63 + 269.98 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 26 of 47) C183 Κ240 + 373.10 63 + 403.24 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 26 of 47) C184 Κ240 + 909.54 63 + 939.68 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 27 of 47) C187 Κ251 + 329.58 68 + 624.57 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 
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80102/PL/04/003 (sheet 27 of 47) C188 Κ253 + 53.4 68 + 878.77 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 27 of 47) C189 Κ253 + 126.81 68 + 952.18 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 27 of 47) C190 Κ257 + 316.10 69 + 939.58 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 27 of 47) C191 Κ258 + 0.00 70 + 9.34 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 27 of 47) C192 Κ259 + 11.91 70 + 139.33 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 27Α of 47) C193 Κ270 + 46.45 72 + 423.76 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 7 

80102/PL/04/003 (sheet 28Α of 47) C194 Κ278 + 199.79 74 + 287.77 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 28Α of 47) C195 Κ279 + 5.28 74 + 401.15 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 28Α of 47) C196 Κ280 + 50.42 74 + 727.00 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 28Α of 47) C197 Κ280 + 66.83 74 + 743.41 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 28Α of 47) C198 Κ287 + 96.44 75 + 663.42 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 28Α of 47) C199 Κ288 + 463.79 76 + 199.46 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 28Α of 47) C200 Κ289 + 185.34 76 + 478.65 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 28 of 47) C201 Κ293 + 75.82 76 + 914.72 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 28 of 47) C202 Κ294 + 182.68 77 + 219.93 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 28 of 47) C204 Κ296 + 82.77 77 + 541.56 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 8 

80102/PL/04/003 (sheet 28 of 47) C205 Κ297 + 462.19 78 + 35.43 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 29 of 47) C206 Κ297 + 
1174.77 

78 + 748.01 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 30 of 47) C208 Κ300 + 849.07 82 + 194.16 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 30 of 47) C209 Κ301 + 150.89 82 + 562.87 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 30 of 47) C210 Κ302 + 172.14 83 + 840.53 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 30 of 47) C211 Κ302 + 402.19 84 + 70.58 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 30 of 47) C212 Κ302 + 568.25 84 + 236.64 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 31 of 47) C213 Κ302 + 991.90 84 + 660.29 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 31 of 47) C217 Κ303 + 729.07 86 + 138.27 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 31 of 47) C218 Κ303 + 
1003.48 

86 + 412.68 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 31 of 47) C219 Κ303 + 
1090.32 

86 + 499.52 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 31 of 47) C220 Κ303 + 
1158.78 

86 + 567.98 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 31 of 47) C222 Κ303 + 
1160.01 

86 + 569.21 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 31 of 47) C223 Κ303 + 
1708.48 

87 + 117.68 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 31 of 47) C224 Κ303 + 
2464.92 

87 + 874.12 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 31 of 47) C225 Κ303 + 
2475.57 

87 + 884.77 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 31 of 47) C227 Κ305 + 51.75 88 + 626.03 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 31 of 47) C228 Κ305 + 257.38 88 + 831.66 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 32 of 47) C229 Κ305 + 456.65 89 + 30.93 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 32 of 47) C230 Κ305 + 502.34 89 + 76.62 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 32 of 47) C232 Κ305 + 988.72 89 + 563.00 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 32 of 47) C233 Κ305 + 
1119.97 

89 + 694.25 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 32 of 47) C236 Κ307 + 87.90 90 + 405.43 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 32 of 47) C237 Κ307 + 624.76 90 + 942.29 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 32 of 47) C239 Κ307 + 
1071.60 

91 + 389.13 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 32 of 47) C240 Κ307 + 
1169.83 

91 + 487.36 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 32 of 47) C242 Κ308 + 8.10 92 + 740.09 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 32 of 47) C243 Κ308 + 140.07 92 + 872.06 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 32 of 47) C244 Κ308 + 239.17 92 + 971.16 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 32 of 47) C245 Κ308 + 448.09 93 + 180.08 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 32 of 47) C246 Κ308 + 526.59 93 + 258.58 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 33 of 47) C247 Κ308 + 852.96 93 + 584.95 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 
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80102/PL/04/003 (sheet 33 of 47) C248 Κ309 + 192.92 93 + 778.73 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 33 of 47) C249 Κ309 + 542.19 94 + 128.00 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 33 of 47) C250 Κ310 + 31.57 94 + 227.64 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 33 of 47) C251 Κ310 + 246.74 94 + 442.81 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 33 of 47) C252 Κ310 + 335.22 94 + 531.29 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 33 of 47) C253 Κ311 + 130.61 94 + 662.2 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 33 of 47) C255 Κ315 + 1.04 95 + 762.65 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 33 of 47) C259 Κ316 + 876.23 97 + 213.7 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 34 of 47) C266 Κ322 + 64.02 100 + 67.06 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 34 of 47) C267 Κ323 + 196.80 100 + 446.88 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 35 of 47) C268 Κ323 + 504.17 100 + 754.25 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 35 of 47) C269 Κ323 + 682.57 100 + 932.65 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 35 of 47) C271 Κ324 + 279.46 101 + 325.89 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 35 of 47) C272 Κ324 + 454.03 101 + 500.46 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 35 of 47) C273 Κ324 + 669.62 101 + 716.05 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2.5 

80102/PL/04/003 (sheet 35 of 47) C274 Κ324 + 924.54 101 + 970.97 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 36 of 47) C275 Κ324 + 
1473.44 

102 + 519.87 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 36 of 47) C276 Κ325 + 32.49 102 + 939.91 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 36 of 47) C277 Κ325 + 130.35 103 + 37.77 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 36 of 47) C279 Κ327 + 90.74 103 + 669.68 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 36 of 47) C280 Κ327 + 154.31 103 + 733.25 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 36 of 47) C281 Κ327 + 168.15 103 + 747.09 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 36 of 47) C282 Κ328 + 42.92 103 + 841.00 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 36 of 47) C283 Κ328 + 171.41 103 + 969.49 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 36 of 47) C284 Κ328 + 188.37 103 + 986.45 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 36 of 47) C285 Κ328 + 273.29 104 + 71.37 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 36 of 47) C286 Κ335 + 46.27 104 + 745.37 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 36 of 47) C287 Κ337 + 56.52 104 + 911.08 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 36 of 47) C288 Κ337 + 71.76 104 + 926.32 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 36 of 47) C289 Κ337 + 94.43 104 + 948.99 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 36 of 47) C290 Κ338 + 76.78 105 + 34.7 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 36 of 47) C291 Κ338 + 99.52 105 + 57.44 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 36 of 47) C292 Κ338 + 110.62 105 + 68.54 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 38 of 47) C296 K346 + 
1266.19 

108 + 581.01 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 38 of 47) C297 K346 + 
1823.44 

109 + 138.26 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 38 of 47) C298 Κ346 + 
2219.46 

109 + 534.28 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 38 of 47) C299 Κ348 + 49.46 109 + 996.31 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 38 of 47) C300 Κ348 + 148.20 110 + 95.05 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 38 of 47) C301 K349 + 2.21 110 + 376.74 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2.5 

80102/PL/04/003 (sheet 38 of 47) C304 K350 + 468.56 111 + 53.93 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 38 of 47) C305 K351 + 58.18 111 + 195.54 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 39 of 47) C306 K352 + 90.82 111 + 433.87 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 39 of 47) C308 K353 + 269.03 112 + 121.45 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 39 of 47) C309 K354 + 130.20 112 + 409.26 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 39 of 47) C312 Κ360 + 285.79 114 + 117.82 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 39 of 47) C313 Κ361 + 72.33 114 + 235.54 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 40 of 47) C314 K361 + 
1176.17 

115 + 339.38 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 40 of 47) C315 K361 + 
1205.28 

115 + 368.49 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 40 of 47) C316 K362 + 78.48 115 + 576.97 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 40 of 47) C317 K362 + 
1034.97 

116 + 533.46 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 40 of 47) C319 K364 + 134.52 116 + 813.23 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 
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80102/PL/04/003 (sheet 40 of 47) C321 K367 + 92.19 118 + 880.46 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 41 of 47) C324 K372 + 264.46 120 + 116.1 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 41 of 47) C325 K374 + 59.93 120 + 903.5 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 41 of 47) C326 K375 + 796.47 121 + 930.26 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 41 of 47) C327 K377 + 7.21 122 + 127.28 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 41 of 47) C328 K377 + 13.65 122 + 133.72 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 41 of 47) C329 K377 + 80.34 122 + 200.41 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 41 of 47) C330 K378 + 354.46 122 + 612.53 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 41 of 47) C332 K380 + 105.70 123 + 125.83 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 41 of 47) C333 K381 + 181.84 123 + 476.57 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 41 of 47) C334 K381 + 194.96 123 + 489.69 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 41 of 47) C335 K381 + 242.46 123 + 537.19 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 41 of 47) C336 K382 + 221.14 123 + 770.58 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 41 of 47) C337 K382 + 432.88 123 + 982.32 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 41 of 47) C338 K382 + 492.44 124 + 41.88 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2.5 

80102/PL/04/003 (sheet 41 of 47) C339 K382 + 651.86 124 + 201.3 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 41 of 47) C341 K383 + 252.49 124 + 623.56 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2.5 

80102/PL/04/003 (sheet 41 of 47) C343 K384 + 320.72 124 + 966.8 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 41 of 47) C344 K386 + 204.80 125 + 243.89 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 42 of 47) C345 K388 + 150.14 125 + 879.34 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2.5 

80102/PL/04/003 (sheet 42 of 47) C349 K390 + 420.19 126 + 770.27 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 42 of 47) C351 K392 + 176.72 127 + 473.93 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 42 of 47) C352 K393 + 109.19 127 + 738.71 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 43 of 47) C360 K399 + 133.10 129 + 789.44 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 

80102/PL/04/003 (sheet 43 of 47) C362 K399 + 638.50 130 + 294.84 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2.5 

80102/PL/04/003 (sheet 43 of 47) C365 K402 + 391.72 131 + 513.1 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2.5 

80102/PL/04/003 (sheet 43 of 47) C366 K403 + 2.37 131 + 911.04 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 43 of 47) C367 K403+ 194.23 132 + 102.9 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 43 of 47) C368 K404 + 71.61 132 + 256.77 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 43 of 47) C369 K405 + 2.71 132 + 517.16 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 5 

80102/PL/04/003 (sheet 44 of 47) C372 K409 + 253.38 133 + 940.35 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2.5 

80102/PL/04/003 (sheet 44 of 47) C373 K411 + 78.28 134 + 302.85 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 15 of 47) C78 Κ128 + 458.86 28 + 693.99 Ε.Ο. ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

80102/PL/04/003 (sheet 33 of 47) C257 Κ315 + 534.19 96 + 295.8 Ν.Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΠΑΡΤΗ ΥΠΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

80102/PL/04/003 (sheet 37 of 47) C294 Κ345 + 68.30 107 + 226.92 Ν.Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΠΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

80102/PL/04/003 (sheet 39 of 47) C311 Κ360 + 157.9 113 + 989.93 Ν.Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΠΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

80102/PL/04/003 (sheet 40 of 47) C323 Κ368 + 33.10 119 + 35.63 Ν.Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΠΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

80102/PL/04/003 (sheet 41 of 47) C342 Κ384 + 206.71 124 + 852.79 Ν.Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΠΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

80102/PL/04/003 (sheet 42 of 47) C348 Κ390 + 157.44 126 + 350.08 Ν.Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΠΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

80102/PL/04/003 (sheet 7 of 47) C6 Κ8 + 63.26 1 + 974.32 ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ  

80102/PL/04/003 (sheet 7 of 47) C11 Κ15 + 54.50 3 + 810.79 ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ  

80102/PL/04/003 (sheet 8A of 47) C28 Κ34 + 24.13 6 + 492.15 ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ  

80102/PL/04/003 (sheet 14 of 47) C72 Κ108 + 147.92 23 + 818.2 ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ  

80102/PL/04/003 (sheet 23Α of 47) C132 Κ192 + 74.97 51 + 739.03 ΜΟΝΗ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ  

80102/PL/04/003 (sheet 26 of 47) C174 Κ236 + 305.01 61 + 767.68 ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ  

80102/PL/04/003 (sheet 26 of 47) C185 Κ241 + 81.06 64 + 111.86 ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ  

80102/PL/04/003 (sheet 28 of 47) C203 Κ295 + 173.36 77 + 409.6 ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ  

80102/PL/04/003 (sheet 29 of 47) C207 Κ299 + 38.21 80 + 145.71 ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ  

80102/PL/04/003 (sheet 31 of 47) C226 Κ304 + 109.05 88 + 440.32 ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ 7 

80102/PL/04/003 (sheet 36 of 47) C293 Κ342 + 101.13 106 + 279.57 ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ 7 

80102/PL/04/003 (sheet 38 of 47) C302 K350 + 57.13 110 + 642.5 ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ 7 



 
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
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Consortium 

80102/PL/04/003 (sheet 40 of 47) C318 K363 + 11.96 116 + 622.00 ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ 7 

80102/PL/04/003 (sheet 43 of 47) C364 K401 + 225.34 131 + 101.83 ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ 7 

80102/PL/04/003 (sheet 44 of 47) C370 K406 + 111.53 133 + 56.14 ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ 7 

80102/PL/04/003 (sheet 7 of 47) C4 Κ8 + 11.97 1 + 923.03 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 7 of 47) C5 Κ8 + 33.78 1 + 944.84 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 7 of 47) C15 Κ19 + 85.12 4 + 328.54 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 7 of 47) C16 Κ19 + 140.68 4 + 384.1 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 7 of 47) C18 Κ23 + 129.33 4 +983.96 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 7 of 47) C19 Κ24 + 25.77 5 + 043.17 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 8A of 47) C22 Κ29 + 107.85 5 + 924.42 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 8A of 47) C23 Κ29 + 131.08 5 + 947.65 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 9 of 47) C40 Κ66 + 124.57 13 + 650.90 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 11 of 47) C45 Κ72 + 98.94 14 + 331.98 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 11 of 47) C50 Κ82 + 0.00 15 + 825.31 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 19 of 47) C99 Κ151 + 66.66 40 + 279.84 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 19 of 47) C100 Κ151 + 89.51 40 + 302.69 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 21 of 47) C116 Κ170 + 100.50 47 + 883.31 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 21 of 47) C118 Κ173 + 99.57 48 + 219.66 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 23Α of 47) C130 Κ188 + 99.31 50 + 998.51 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 23Α of 47) C136 Κ193 + 317.23 52 + 154.15 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 23Α of 47) C137 Κ193 + 384.63 52 + 221.55 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 23Α of 47) C139 Κ198 + 38.22 52 + 683.77 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 25 of 47) C161 Κ228 + 652.92 59 + 62.53 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 25 of 47) C163 Κ229 + 69.05 59 + 280.54 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 25 of 47) C168 Κ232 + 367.91 60 + 438.82 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 31 of 47) C221 Κ303 + 
1291.83 

86 + 701.03 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 33 of 47) C260 Κ316 + 
1014.50 

97 + 351.97 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 42 of 47) C356 Κ396 + 0.00 128 + 676.25 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 42 of 47) C358 Κ396 + 377.49 129 + 53.74 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 42 of 47) C359 Κ397 + 65.93 129 + 135.89 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 44 of 47) C376 K413 + 227.74 134 + 867.44 ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 150 KV   

80102/PL/04/003 (sheet 21 of 47) C117 Κ172 + 55.08 48 + 11.16 ΠΟΤΑΜΟΣ ΙΝΑΧΟΣ 49.5 

80102/PL/04/003 (sheet 22 of 47) C127 Κ185 + 109.54 50 + 298.63 ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΡΑΣΙΝΟΣ 15 

80102/PL/04/003 (sheet 20 of 47) C105 K158 + 177.78 42 + 883.33 ΤΑΦΡΟΣ 12 

80102/PL/04/003 (sheet 23Α of 47) C138 Κ195 + 38.81 52 + 479.24 ΤΑΦΡΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 24 of 47) C158 Κ222 + 8.37 56 + 474.34 ΤΑΦΡΟΣ 8 

80102/PL/04/003 (sheet 7 of 47) C8 Κ9 + 24.25 2 + 144.85 ΡΕΜΑ 15 

80102/PL/04/003 (sheet 7 of 47) C9 Κ10 + 102.54 2 + 850.92 ΡΕΜΑ 25 

80102/PL/04/003 (sheet 7 of 47) C13 Κ17 + 29.17 3 + 985.4 ΡΕΜΑ  

80102/PL/04/003 (sheet 7 of 47) C14 Κ18 + 156.47 4 + 223.43 ΡΕΜΑ 11 

80102/PL/04/003 (sheet 8A of 47) C26 Κ32 + 76.63 6 + 407.77 ΡΕΜΑ 15 

80102/PL/04/003 (sheet 8A of 47) C27 Κ33 + 22.46 6 + 448.74 ΡΕΜΑ 16 

80102/PL/04/003 (sheet 11 of 47) C44 Κ72 + 28.69 14 + 261.73 ΡΕΜΑ  

80102/PL/04/003 (sheet 11 of 47) C47 Κ75 + 44.62 14 + 745.18 ΡΕΜΑ  

80102/PL/04/003 (sheet 11 of 47) C49 Κ78+ 93.07 15 + 365.49 ΡΕΜΑ  

80102/PL/04/003 (sheet 11 of 47) C51 Κ84+ 67.03 16 + 251.37 ΡΕΜΑ  

80102/PL/04/003 (sheet 13 of 47) C68 Κ101+ 119.67 22 + 127.72 ΡΕΜΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ 20 

80102/PL/04/003 (sheet 14 of 47) C71 Κ106 + 130.76 23 + 333.5 ΡΕΜΑ  

80102/PL/04/003 (sheet 15 of 47) C81 Κ133 + 127.16 30 + 307.6 ΡΕΜΑ 10 

80102/PL/04/003 (sheet 16 of 47) C82 Κ137 + 21.98 31 + 350.44 ΡΕΜΑ 7 

80102/PL/04/003 (sheet 16 of 47) C84 Κ138+ 136.05 31 + 566.44 ΡΕΜΑ  

80102/PL/04/003 (sheet 16 of 47) C85 Κ141 + 33 32 + 659.55 ΡΕΜΑ  

80102/PL/04/003 (sheet 19 of 47) C97 Κ148 + 218.05 39 + 270.09 ΡΕΜΑ 10 
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80102/PL/04/003 (sheet 23Α of 47) C141 Κ200 + 244.67 53 + 177.45 ΡΕΜΑ 8 

80102/PL/04/003 (sheet 23Α of 47) C146 Κ205 + 134.28 53 + 878.46 ΡΕΜΑ  

80102/PL/04/003 (sheet 24 of 47) C153 Κ210 + 45.50 54 + 891.66 ΡΕΜΑ 8 

80102/PL/04/003 (sheet 25 of 47) C160 Κ228 + 528.23 58 + 937.84 ΡΕΜΑ  

80102/PL/04/003 (sheet 25 of 47) C162 Κ228 + 735.91 59 + 145.52 ΡΕΜΑ  

80102/PL/04/003 (sheet 25 of 47) C165 Κ230 + 39.94 59 + 565.47 ΡΕΜΑ 10 

80102/PL/04/003 (sheet 25 of 47) C171 Κ233 + 89.61 60 + 566.36 ΡΕΜΑ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 26 of 47) C176 Κ237 + 225.55 62 + 207.61 ΡΕΜΑ  

80102/PL/04/003 (sheet 26 of 47) C177 Κ238 + 67.85 62 + 751.07 ΡΕΜΑ  

80102/PL/04/003 (sheet 31 of 47) C216 Κ302 + 
1689.90 

85 + 358.29 ΡΕΜΑ  

80102/PL/04/003 (sheet 32 of 47) C241 Κ307 + 
1305.26 

91 + 622.79 ΡΕΜΑ 8 

80102/PL/04/003 (sheet 33 of 47) C258 Κ316 + 191.92 96 + 529.39 ΡΕΜΑ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 34 of 47) C262 Κ317 + 215.16 97 + 616.42 ΡΕΜΑ 10 

80102/PL/04/003 (sheet 36 of 47) C278 Κ326 + 291.92 103 + 383.66 ΡΕΜΑ  

80102/PL/04/003 (sheet 38 of 47) C303 K350 + 282.60 110 + 867.97 ΡΕΜΑ 20 

80102/PL/04/003 (sheet 40 of 47) C322 K367 + 184.21 118 + 972.48 ΡΕΜΑ 17 

80102/PL/04/003 (sheet 41 of 47) C340 K382 + 730.41 124 + 279.85 ΡΕΜΑ 30 

80102/PL/04/003 (sheet 42 of 47) C347 K389 + 108.14 126 + 259.4 ΡΕΜΑ 10 

80102/PL/04/003 (sheet 43 of 47) C361 K399 + 401.73 130 + 58.07 ΡΕΜΑ  

80102/PL/04/003 (sheet 44 of 47) C371 K407 + 101.99 133 + 227.83 ΡΕΜΑ 8 

80102/PL/04/003 (sheet 44 of 47) C374 K411 + 208.33 134 + 432.9 ΡΕΜΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 30 

80102/PL/04/003 (sheet 42 of 47) C354 K394 + 31.26 128 + 224.02 ΡΕΜΑ ΖΑΡΓΑΚΙ 10 

80102/PL/04/003 (sheet 42 of 47) C357 K396 + 245.39 128 + 921.64 ΡΕΜΑ ΖΑΡΓΑΚΙ 10 

80102/PL/04/003 (sheet 25 of 47) C170 Κ233 + 51.44 60 + 528.19 ΡΕΜΑ ΞΕΡΙΑΣ 15.3 

80102/PL/04/003 (sheet 32 of 47) C235 Κ306 + 405.48 90 + 222.59 ΡΕΜΑ ΞΕΡΙΑΣ 23 

80102/PL/04/003 (sheet 44 of 47) C377 K414 + 42.60 135 + 39.95 ΡΕΜΑ ΠΑΡΑΣΠΟ 15 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 Διασταυρώσεων με την Προτεινόμενη Χάραξη - Κλάδος 
Μεγαλόπολης 
 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ A/A ΘΕΣΗ  Χ.Θ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΛΑΤΟΣ 

80102/PL/04/003 (sheet 44 of 47) C2 Κ1 + 183.52 0 + 183.522 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ 

7 

80102/PL/04/003 (sheet 45 of 47) C10 K13 + 132.24 3 + 334.95 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣ ΧΩΡΕΜΗ ΚΑΙ 

ΑΠΙΔΙΤΣΑ 

6 

80102/PL/04/003 (sheet 45 of 47) C16 K19 + 95.80 4 + 654.9 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 45 of 47) C17 K19 + 118.33 4 + 677.43 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 9 

80102/PL/04/003 (sheet 46 of 47) C21 K26 + 552.04 6 + 929.10 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ 10 

80102/PL/04/003 (sheet 44 of 47) C4 K5 + 251.31 1 + 599.08 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 45 of 47) C5 K7 + 171.72 2 + 116.74 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 45 of 47) C6 K8 + 122.27 2 + 349.47 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2.5 

80102/PL/04/003 (sheet 45 of 47) C7 K12 + 5.78 3 +  24.08 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2.5 

80102/PL/04/003 (sheet 45 of 47) C8 K12 + 32.62 3 +  50.92 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2.5 

80102/PL/04/003 (sheet 45 of 47) C11 K16 + 68.68 3 + 642.22 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 6 

80102/PL/04/003 (sheet 45 of 47) C12 K16 + 314.75 3 + 888.09 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 45 of 47) C14 K19 + 42.13 4 + 601.23 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 46 of 47) C18 K22 + 239.74 5 + 652.82 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 46 of 47) C19 K22 + 248.41 5 + 661.49 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 46 of 47) C20 K26 + 193.75 6 + 570.81 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 4 

80102/PL/04/003 (sheet 46 of 47) C22 K27 + 48.82 6 + 989.60 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2.5 

80102/PL/04/003 (sheet 46 of 47) C23 K28 + 34.51 7 + 110.36 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2.5 

80102/PL/04/003 (sheet 47 of 47) C24 K30 + 57.92 7 + 452.74 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2 
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80102/PL/04/003 (sheet 44 of 47) C1 K1 + 130.82 0 + 130.82 ΡΕΜΑ  ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 15 

80102/PL/04/003 (sheet 44 of 47) C3 K5 + 46.92 1 + 394.69 ΡΕΜΑ  ΦΤΕΛΙΑ 10 

80102/PL/04/003 (sheet 45 of 47) C9 K13 + 227.03 3 + 429.74 ΡΕΜΑ ΠΙΣΣΑ 3 

80102/PL/04/003 (sheet 45 of 47) C13 K16 + 645.47 4 + 218.81 ΡΕΜΑ  

80102/PL/04/003 (sheet 45 of 47) C15 K19 + 53.53 4 + 612.63 ΡΕΜΑ  

 
 

5.6 Φάση Κατασκευής 
 

5.6.1 Κατασκευή αγωγού 
 
5.6.1.1 Πρότυπα – Βασικός Σχεδιασμός 

 
Η μελέτη του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Αγ. Θεόδωροι - 
Μεγαλόπολη έχει εκπονηθεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και κανονισμούς, με 
σκοπό την υλοποίηση ενός ασφαλούς, σύγχρονου και τεχνολογικά προηγμένου 
έργου. Οι κώδικες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι ίδιοι όπως και στο υπόλοιπο 
Σύστημα Υψηλής Πίεσης του ΔΕΣΦΑ: 
 
-ΕΝ European Norms 
-ANSI/ASME - Β31.8 Guide for Gas Transmission and Distribution Piping 
Systems. 
-ASTM American Standards for Testing and Materials. 
-API-5L American Petroleum Institute 
-ISO International Standard Organization 
-BS British Standards Γερμανικοί Κανονισμοί DIN Πρότυπα ΕΛΟΤ 
-Κώδικες IEEE 
-Κώδικας NFPA 
-Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, 
 
Οι παράμετροι βασικού σχεδιασμού του σωληναγωγού που επιλέχθηκαν 
σύμφωνα με τους προαναφερθέντες κώδικες, είναι: 
Ονομαστική (εξωτερική) 
διάμετρος αγωγού                       : 30 – 24 (inches / ίντσες) 
Πίεση σχεδιασμού                       : 80 bargs 
Κατηγορία υλικού                        : Θα μελετηθεί 
Πάχος τοιχώματος αγωγών          : Θα μελετηθεί 
Συντελεστές σχεδιασμού 
αγωγών                                      : 0,72, 0,6, 0,5 και 0,4 
Κατηγορία Ζώνης: 1, 2, 3 και 4 (παραδοχή πληθυσμιακής πυκνότητας  κατά  ANSI  
/  ASME  -Β31.8). 
 
Η σωληνογραμμή εγκαθίσταται υπογείως σε ειδικές τάφρους υποδοχής και 
αποτελείται από χαλυβδοσωλήνες μήκους 16,5 m. 
 

5.6.1.2 Μελέτες Υποδομής του Έργου 
 
Στα πλαίσια του λεπτομερούς σχεδιασμού θα εκτελεσθούν υποστηρικτικές 
μελέτες, με σκοπό την πληρότητα και το σχεδιασμό ενός τεχνολογικά προηγμένου 
και ασφαλούς συστήματος ανάλογα με τους υφιστάμενους αγωγούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α. Οι μελέτες αυτές είναι: 
•   Μελέτη Σωληνώσεων 
•   Γεωλογικές / Γεωτεχνικές Μελέτες 
•   Η Μελέτη Ανάλυσης Τάσεων 
•   Ηλεκτρολογικές Μελέτες / Μελέτες Αντιδιαβρωτικής Προστασίας 
•   Μελέτες Ασφάλειας και Κινδύνων Λειτουργίας 
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Για τον αγωγό εκπονείται ειδική μελέτη ασφάλειας (Risk Analysis) βάσει της 
οποίας διερευνώνται οι κίνδυνοι ατυχηματικού περιστατικού κατά μήκος της 
Χάραξης και οι πιθανές συνέπειες στον πληθυσμό και την ακίνητη περιουσία. Τα 
συμπεράσματα τους συνεκτιμώνται στη βελτίωση του σχεδιασμού των επί μέρους 
μηχανολογικών διατάξεων και στη διαστασιολόγηση του εξοπλισμού, όταν αυτό 
απαιτείται. 

 
5.6.1.3 Γενική Περιγραφή 

 
Η κατασκευή πρόκειται να ανατεθεί σε εργοληπτικές επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση συστημάτων αγωγών φυσικού αερίου 
ή/και πετρελαιοειδών, ύστερα από σχετική αξιολόγηση και επιλογή του ΔΕΣΦΑ. 
 
Οι εργασίες θα ακολουθήσουν τη λογική «της γραμμής παραγωγής» 
(προετοιμασία ζώνης διέλευσης, παράταξη αγωγών, εκσκαφές, συγκολλήσεις, 
έλεγχοι, επιχώσεις, αποκατάσταση, κλπ), με μέσες ημερήσιες ταχύτητες της τάξης 
των 0,2 - 0,5 χλμ. ανά δραστηριότητα, ανάλογα με το είδος των κατασκευαστικών 
τεχνικών που επιβάλλεται να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση. 
 
Εκτός από τις ομάδες που εργάζονται στο μέτωπο, άλλες ομάδες κατασκευής 
αναλαμβάνουν ειδικότερες δραστηριότητες όπως οι αδειοδοτήσεις, διασταυρώσεις 
με ασφαλτόδρομους, ποτάμια, ρέματα, σιδηροδρομικές γραμμές κλπ., έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται οικονομία σε χρόνο και χρήμα και να ενημερώνονται οι τοπικές 
αρχές. 
 

5.6.1.4 Προετοιμασία της ζώνης διέλευσης του έργου 
 
Η ζώνη διέλευσης αποτελεί τη λωρίδα γης πάνω στην οποία πραγματοποιούνται 
όλες οι εργασίες της κατασκευής (εκσκαφές, συγκολλήσεις, επιχώσεις, 
συναρμογές, κλπ.). Το εύρος της κατανέμεται ασύμμετρα εκατέρωθεν του άξονα 
της Χάραξης και έχει σχέση με τη φορά κατασκευής. Στην περίπτωση του 
συγκεκριμένου έργου, η ζώνη εργασίας δεν προβλέπεται να υπερβεί τα 26 m., 
αφού προηγουμένως ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της 
διακίνησης πεζών και οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή του έργου. 
 
Η κατασκευή του έργου διεξάγεται πάνω σε συγκεκριμένη ζώνη εργασίας 26 
μέτρων για τη σωληνογραμμή των 30” και 20m για τη σωληνογραμμή των 24”, 
μέσα στην οποία πασσαλώνεται ο γεωμετρικός άξονας, διανοίγεται η τάφρος 
υποδοχής, εκτελούνται οι συγκολλήσεις των αγωγών, οι επιχώσεις, ο 
καταβιβασμός και οι επιθεωρήσεις των προς εγκατάσταση τμημάτων της 
σωληνογραμμής. Ειδικότερα για δασικές εκτάσεις και πολυετείς καλλιέργειες η 
ζώνη εργασίας μειώνεται στα 16 μέτρα για τη σωληνογραμμή των 30” και 14m για 
τη σωληνογραμμή των 24”. Η διάνοιξη της ζώνης εργασίας υλοποιείται με 
διενέργεια σύστασης δουλείας κατά μήκος της χάραξης με δεδομένο το πλάτος της 
ζώνης εργασίας, βάσει κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων. 
 
Η ζώνη εργασίας σηματοδοτείται κατάλληλα καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου με 
έγχρωμη ταινία ή / και φωτεινή σήμανση. Κατά τη διάνοιξη της, επιδιώκεται η κατά 
το δυνατό πλήρης αποφυγή προσβολής των παρόδιων ιδιοκτησιών. Όπου αυτό 
είναι αναπόφευκτο για λόγους τεχνικούς ή αντικειμενικούς που σχετίζονται με 
έλλειψη διαθέσιμου χώρου, οι ιδιοκτήτες αποζημιώνονται κατά περίπτωση, με 
βάση τα κτηματολογικά διαγράμματα, από τα οποία υπολογίζεται η 
αποζημιούμενη κατά περίπτωση έκταση. 
 
Στις Φωτογραφίες που ακολουθούν παρουσιάζονται τυπικές φάσεις κατασκευής 
καθώς και σχηματικά η τυπική διατομή της ζώνης εργασίας που εφαρμόζεται σε 
έργα κατασκευής Αγωγών Φυσικού Αερίου. 
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Φωτ. 5.1 & 5.2 Καταβιβασμός αγωγού στο σκάμμα 
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Φωτ. 5.3 – 5.4 & 5.5 Συγκόλληση αγωγού, εκσκαφή, καταβιβασμός 
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ΣΧΗΜΑ 5.17 Τυπική Διάταξη διαμόρφωσης ζώνης εργασίας 

 
 
 
 
 

5.6.1.5 Εκσκαφές 
Οι εκσκαφές της τάφρου υποδοχής γίνονται κατά μήκος του άξονα της Χάραξης 
και εντός της ζώνης διέλευσης με μηχανικά μέσα. Η τυπική διατομή της τάφρου 
είναι ορθογωνική ή / και ελαφρώς τραπεζοειδής. 
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Η ελάχιστη κάλυψη του καταβιβασμένου αγωγού είναι 1,00 μ. ενώ σε ειδικές 
περιπτώσεις φτάνει και το 1,50 μ. Για τις επιχώσεις χρησιμοποιείται άμμος 
ποταμού και επιλεγμένο υλικό εκσκαφής. Το υλικό εκσκαφής φυλάσσεται 
ξεχωριστά από το επιφανειακό έδαφος και εξυγιαίνεται με την απομάκρυνση 
μεγάλων λίθων ή άλλων άχρηστων φυτικών ή εργοταξιακών αντικειμένων. 
 
Με βάση όσα αναφέρθηκαν στη γεωλογική θεώρηση, δίνουμε ενδεικτικά στον 
Πίνακα παρακάτω, τον χαρακτηρισμό και τις πιο πρόσφορες μεθόδους εκσκαφής 
των σχηματισμών που συναντώνται κατά μήκος της Χάραξης του αγωγού : 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 : Χαρακτηρισμός Εκσκαφών 
 

Περιγραφή Γεωλογικών 
Μονάδων 

Χαρακτηρισμός Μέθοδος Εκσκαφής 

1. Ασβεστόλιθοι / 
Σχιστόλιθοι 

Βράχος Εκρηκτικές ύλες – σε περιοχές αρχαιολογ. 
Ενδιαφεροντος σε συνεννόηση με 
Αρχαιολογικές Υπηρεσίες.  

2. Νεογενή (στο σύνολο της 

μάζας τους) 

Ημιβραχώδη έως 

γαιώδη 

Ripper ή μηχανικός εκσκαφέας 

3. Κροκαλοπαγή 

(συνεκτικά) μέλη των 

Πλειστοκαινικών και 

Ημιβραχώδη έως 

βραχώδη 

Ripper ή μηχανικός εκσκαφέας 

4. Άργιλοι, μάργες, 

άμμοι, μέλη των 

Πλειστοκαινικών

Γαιώδη Μηχανικός εκσκαφέας 

5. Σύγχρονες προσχώσεις 

πλευρικά κορήματα, 

παράκτιες αποθέσεις 

Γαιώδη Μηχανικός εκσκαφέας 

 
Στον Πίνακα που ακολουθεί, δίδονται οι ενδεδειγμένες, βάσει γεωλογικών και 
εδαφοτεχνικών στοιχείων, κλίσεις πρανών κατά κατηγορία γεωλογικού στρώματος 
καθώς και τα μέγιστα μήκη πρανών που είναι δυνατόν να εφαρμοστούν για 
μελλοντικές εκσκαφές. 
 
Στην περίπτωση κατά την οποία, η κλίση πρανούς που υποδεικνύεται και η 
γεωμορφολογία της κλιτύος οδηγούν σε πρανές μήκους μεγαλύτερου από το 
επιτρεπόμενο που υποδεικνύεται στον Πίνακα, είναι απαραίτητο να 
παρεμβάλλεται αναβαθμός πλάτους 1,00 - 1,50 μέτρων με κλίση φυσικής 
απορροής 1% και με στραγγιστήριο όρυγμα στο εσωτερικό της βαθμίδας. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6: Ενδεδειγμένες κλίσεις & Επιτρεπόμενα Μέγιστα Μήκη Πρανών 
 

Περιγραφή Γεωλογικών Μονάδων 
Κλίση Πρανών 
(ενδεικνυόμενη) 

Μέγιστο Μήκος 
Πρανούς σε μέτρα 

1. Ασβεστόλιθοι 1:2 - 1:3 15 - 25 

2. Νεογενή (στο σύνολο της μάζας τους) 1:1  - 2:1 15 

3. Κροκαλοπαγή (συνεκτικά) μέλη των 
Πλειστοκαινικών σχηματισμών 

1:2 -1:3 15 -  25 

4. Αργιλοι, μάργες, άμμοι, μέλη των 
Πλειστοκαινικών σχηματισμών 

1:1 - 3:2 12 - 15 

5. Σύγχρονες προσχώσεις πλευρικά 
κορήματα, παράκτιες αποθέσεις 

1:1  - 3:2 10 -  15 

 
Σημείωση 1 : Η σχέση 1:2 σημαίνει 1 οριζόντιο : 2 κάθετο. 
Σημείωση 2 : Στην περίπτωση υψηλής υδροφορίας, ομόρροπων κλίσεων των στρωμάτων με το 
πρανές, έντονη παρουσία ρηγμάτων και κατακερματισμό της μάζας του πετρώματος, μειώνονται τα 
εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά των σχηματισμών και κατά συνέπεια κρίνεται σκόπιμο να μειώνονται οι 
κλίσεις και τα μήκη των πρανών. 
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5.6.1.6 Συγκολλήσεις - Καταβιβασμός Αγωγού 

Οι σωλήνες μεταφέρονται επενδεδυμένοι από τους αποθηκευτικούς χώρους στη 
ζώνη εργασίας και παρατάσσονται μέσα στη ζώνη εργασίας γραμμικά, παράλληλα 
και σε ασφαλή, αλλά όχι μακρινή θέση από την τάφρο υποδοχής πάνω σε ειδικά 
ξύλινα υποστηρίγματα (τάκους). Στην συνέχεια συγκολλούνται από ειδικευμένα 
συνεργεία, έτσι ώστε να σχηματίζουν μεγάλα τμήματα σωληνογραμμής, προς 
καταβιβασμό (καλάμια). Οι συγκολλήσεις ελέγχονται και επιθεωρούνται με 
αυστηρότητα βάσει διεθνών προδιαγραφών ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη 
δυνατή ασφάλεια. Όπου διαπιστωθούν φαινόμενα αστοχίας τότε οι εργασίες 
επαναλαμβάνονται μέχρις ότου να ικανοποιηθούν όλα τα κριτήρια αποδοχής της 
ποιότητας των συγκολλήσεων. 
 
Στη συνέχεια τα έτοιμα τμήματα (καλάμια) της σωληνογραμμής ανασηκώνονται και 
τοποθετούνται με προσοχή στον κατάλληλα διαμορφωμένο πυθμένα της τάφρου. 
Στις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται διελεύσεις από βραχώδεις σχηματισμούς 
στο εσωτερικό της τάφρου, τοποθετούνται αμμόσακκοι σε αποστάσεις ανά 5 - 7 μ. 
Τα εκτεταμένα τμήματα της σωληνογραμμής που έχουν ήδη καταβιβασθεί, 
συγκολλούνται μέσα στην τάφρο, με ειδικά φρεάτια που διανοίγονται γι' αυτό το 
σκοπό (μορτάντζες). 
 

5.6.1.7 Επιχώσεις 
Μετά την ολοκλήρωση του καταβιβασμού εκτεταμένων τμημάτων της 
σωληνογραμμής και την εκπόνηση των συγκολλήσεων εντός της τάφρου 
υποδοχής, ακολουθεί η πλήρωση με άμμο μέχρι την επιφάνεια του αγωγού, η 
τοποθέτηση του καλωδίου υποδοχής των οπτικών ινών (HDPE) και στη συνέχεια 
ακολουθεί η πλήρωση με άμμο μέχρι και 0,20 μ. πάνω από την επιφάνεια αγωγού, 
η τοποθέτηση της αναγνωριστικής ταινίας και τέλος η οριστική επίχωση με το 
επιλεγμένο υλικό εκσκαφής που έχει φυλαχτεί. 
 
Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών, τηρείται αυστηρή παρακολούθηση προς 
αποφυγή επίχωσης με ακατάλληλα υλικά που ενδεχομένως να δημιουργήσουν 
πρόβλημα στην επένδυση ή/και το μεταλλικό υλικό των αγώνων. 
 
Στις περιπτώσεις όπου πραγματοποιείται διάνοιξη διαμορφωμένων 
οδοστρωμάτων, οι επιχώσεις ακολουθούν τις προδιαγραφές της οδοποιίας, ώστε 
η ανώτερη επιφάνεια του προβαλλόμενου οδοστρώματος να αποκαθίσταται 
σύμφωνα με τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές (ΠΤΠ) της ελληνικής τεχνικής 
νομοθεσίας. 
 

5.6.1.8 Διασταυρώσεις 
Ιδιαίτερο τεχνικό και κατασκευαστικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διασταυρώσεις 
με φυσικά / τεχνικά εμπόδια που παρεμβάλλονται κατά μήκος της Χάραξης. Στις 
περιπτώσεις αυτές ο αγωγός τοποθετείται κάτω από τα παρεμβαλλόμενα εμπόδια 
(αγωγοί, καλώδια, οχετοί, κλπ.) και σε ελάχιστη απόσταση 0,30 μ. Όπου 
υπάρχουν ειδικότερες απαιτήσεις προστασίας που ενδεχομένως επιβάλλονται 
από τις ιδιοκτήτριες εταιρείες / φορείς, τότε ο αγωγός κατασκευάζεται αναλόγως 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τυπικά σχέδια και σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
προστασίας των υπογείων δικτύων. 
 
Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε πέρα από την 
προστασία του αγωγού φυσικού αερίου σε περιπτώσεις συντήρησης των 
διασταυρώσεων δικτύων πρέπει να αποφευχθούν επιρροές στο σύστημα 
καθοδικής προστασίας και βλάβες στη μόνωση του αγωγού. 
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5.6.1.9 Υδραυλική Δοκιμή 
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού πραγματοποιείται η υδραυλική 
δοκιμή. Η δοκιμή αυτή αφορά την πλήρωση του αγωγού με νερό και την 
δημιουργία εσωτερικής πίεσης σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. 
 

5.6.2 Κατασκευή Σταθμών Ξεστροπαγίδας και Βαλβιδοστασίων  
 

5.6.2.1 Σταθμοί Ξεστροπαγίδας (Scraper Stations) 
Υπέργειες εγκαταστάσεις που χρησιμεύουν στον καθαρισμό και τον έλεγχο των 
αγωγών Φ.Α. Τα υπέργεια τμήματα είναι η ξεστροπαγίδα με την βάση της, το 
εξαεριστικό και τα τιμόνια των βαλβίδων. Βρίσκονται στην αρχή και το τέλος των 
αγωγών με μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ τους, τα 100 χλμ. 
Λειτουργούν με την πίεση και την ροή του αερίου όπου με κατάλληλους χειρισμούς 
των βαλβίδων, το τοποθετημένο ξέστρο εκτοξεύεται προς την ροή του αερίου και 
συλλέγεται στον αντίστοιχο σταθμό στο τέλος του αγωγού. 
 
Όπως προαναφέρεται, με τις συσκευές αυτές γίνεται καθαρισμός του 
σωληναγωγού, ενώ με την τοποθέτηση ειδικών ξέστρων λαμβάνονται 
πληροφορίες σχετικά με το πάχος του αγωγού, την γεωμετρία αυτού, ελέγχεται η 
ποιότητα της μόνωσης των συγκολλήσεων κλπ. (βλ. Σχήματα παρακάτω). 
 

5.6.2.2 Σταθμοί Βαλβιδοστασίων (Line Valve Stations) 
Υπόγειες εγκαταστάσεις με ελάχιστα υπέργεια τμήματα (τιμόνια βαλβίδων και το 
εξαεριστικό) όπου χρησιμεύουν στην διακλάδευση των αγωγών και για θέματα 
ασφαλείας. 
 
Τα βαλβιδοστάσια (όπως και σταθμοί ξέστρων) διαθέτουν σύστημα εξαέρωσης το 
οποίο με κατάλληλους χειρισμούς μπορεί να λειτουργήσει με στόχο την εκκένωση 
ενός τμήματος του αγωγού σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης. Για τον λόγο αυτό, οι 
σταθμοί έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα αποκοπτώμενα τμήματα να 
είναι μικρότερα σε περιοχές με μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού. 
 

5.6.2.3 Οικίσκοι και Κεραίες Τηλεπικοινωνιών (RCC Buildings) 
Σε ορισμένους από τους παραπάνω σταθμούς θα εγκατασταθούν μικροί οικίσκοι 
ελέγχου που χρησιμοποιούνται από το σύστημα τηλεμετρίας - τηλεχειρισμού. 
 
 

5.6.3 Κατασκευή Σταθμών Μέτρησης / Ρύθμισης (M/R) 
  
5.6.3.1 Σταθμός Μέτρησης ΔΕΗ Μεγαλόπολης 

 
Γενική Περιγραφή 
 
Ο Μετρητικός Σταθμός ( Μ/Σ) Φυσικού Αερίου, δυναμικότητας 160.000 Νm3/h και 
πίεσης σχεδιασμού 80 bar, με την ονομασία ‘ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ’  και αριθμό 
μονάδας U- 7320, σκοπό έχει την μέτρηση της ποσότητας και της ποιότητας του 
φυσικού αερίου με το οποίο θα τροφοδοτείται ο νέος Θερμοηλεκτρικός Σταθμός 
(ΘΗΣ) δυναμικότητας 800 MW της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 
που βρίσκεται σε φάση κατασκευής.  
 
Ο Μ/Σ θα εγκατασταθεί στην περιοχή της Μεγαλόπολης και θα κατασκευαστεί 
μέσα στον χώρο του παραπάνω Θερμοηλεκτρικού Σταθμού όπου θα 
εγκατασταθούν επίσης σταθμός ξεστροπαγίδας και κτίριο παρακολούθησης και 
ελέγχου πληροφοριών (RCC building) του κλάδου  υψηλής πίεσης Μεγαλόπολης.  
 
Ο Σταθμός Μέτρησης περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις, δρόμους, 
πλατφόρμα ελιγμών οχημάτων, παροχετευτικό αγωγό, αγωγό εξόδου, 
ασφαλιστικές δικλείδες καθώς και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (σωληνώσεις, 
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συστήματα καθοδικής προστασίας, βάνες, εξαεριστικά, σύστημα γειώσεων και 
αντικεραυνικής προστασίας κλπ.).  
 
 
Κτιριακές εγκαταστάσεις   
 
      Ο Σταθμός Μέτρησης αποτελείται από τα  ακόλουθα κτιριακά τμήματα: 
 
Α. Κτίριο ελέγχου και βοηθητικών εγκαταστάσεων. 
Ισόγειο κτίριο μεταλλικής κατασκευής, επιφανείας 70τ.μ. περίπου (10,50 μ.Χ7,00 
μ.) και μέγιστου ύψους 3,55 μ., όπου θα φιλοξενηθούν βοηθητικές εγκαταστάσεις.  
Το κτίριο αποτελείται από 4 δωμάτια, διάδρομο και WC.  
 
Συγκεκριμένα: 
- Δωμάτιο όπου θα εγκατασταθεί η ηλεκτρογεννήτρια πετρελαίου έκτακτης 
ανάγκης (E.D.G-Emergency Diesel Generator).  Εκτός από την γεννήτρια 
φιλοξενεί και την δεξαμενή πετρελαίου, που θα είναι υπέργεια, πάνω σε βάση από 
σκυρόδεμα. 
- Δωμάτιο συστήματος  αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (U.P.S – Uninterrupted 
Power Supply)  και μπαταριών. 
- Δωμάτιο ελέγχου: περιλαμβάνει τον πίνακα ελέγχου οργάνων, 
ηλεκτρολογικούς πίνακες, τους υπολογιστές ροής (flow computers) και τον 
υπολογιστή τηλεμετρίας SCADA. 
- Δωμάτιο βοηθητικών εγκαταστάσεων, όπου είναι εγκατεστημένο το κεντρικό 
ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης και το σύστημα κατάσβεσης φωτιάς. 
 
 
Β. Μεταλλικό στέγαστρο 
Έχει επιφάνεια 300 τ.μ. περίπου (30,00 μ.Χ10,00 μ.) και μέγιστου ύψους 6,00 μ., 
κάτω από το οποίο θα εγκατασταθούν δύο (2) μετρητικές διατάξεις (metering 
runs), Φ 16 in, εκ των οποίων η μια θα είναι σε  λειτουργία και η άλλη εφεδρική. 
 
 Κάθε μετρητική διάταξη περιλαμβάνει:  
- Μία αυτόματη  βάνα αποκοπής (PSD), Φ 16 in, στην είσοδο του μετρητικού 
συστήματος, η οποία ενεργοποιείται  μέσω συστήματος ενεργοποίησης που 
λειτουργεί με αέριο (gas actuation unit). 
- Ένα κάθετο φίλτρο στερεών κατάντι της αυτόματης βάνας εισόδου για την 
συγκράτηση μικρών ποσοτήτων σκόνης ή άλλων ξένων σωματιδίων. 
- Έναν πολλαπλών αισθητήρων (multi-path) μετρητή αερίου υπερήχων 
(ultrasonic flow meter).  
- Μία αντεπίστροφη (check) βάνα που θα εμποδίζει την επιστροφή του αερίου 
στο ρεύμα. 
- Μία χειροκίνητη βάνα αποκοπής Φ 16 in, στην έξοδο του ρεύματος.  
 
Ένα κοινό σύστημα ενεργοποίησης των PSD βανών (actuation gas system) των 
δυο ρευμάτων που περιλαμβάνει ξηραντή αερίου, φίλτρο, ρυθμιστή πίεσης, 
αντεπίστροφη βάνα, ασφαλιστικές διατάξεις (slam-shut & relief βάνες)  και δοχείο 
εξισορρόπησης ροής (buffer vessel) εγκαθίστανται επίσης κάτω από το μεταλλικό 
στέγαστρο. 
 
Κάθε άκρη αυτού του στεγάστρου πρέπει να έχει απόσταση τουλάχιστον 15 
μέτρων από τις ESD (Emergency Shut Down Valve) βάνες εισόδου και εξόδου 
Φ20 in. και Φ 16 in. αντίστοιχα, καθώς και από το κτίριο παρακολούθησης και 
ελέγχου πληροφοριών (RCC building). 
 
 Αυτό το στέγαστρο επίσης πρέπει να υπερκαλύπτει κατά τουλάχιστον 0,5 μ. όλες 
τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται κάτω από αυτό για διευκόλυνση της 
συντήρησης του εξοπλισμού.   
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Γ. Κτίριο ανάλυσης σύστασης αερίου. 
Κτίριο ανάλυσης σύστασης αερίου μεταλλικό, επιφανείας 19τ.μ. περίπου (4,10 
μ.Χ4,60 μ.) και μέγιστου ύψους 3,55μ., όπου θα εγκατασταθούν δύο 
χρωματογράφοι (ένας σε λειτουργία και ένας εφεδρικός), οι μονάδες υπολογισμού 
των αναλυτών χρωματογραφίας και τρεις συσκευές ανάλυσης αερίου: αναλυτής 
οξυγόνου – μετρητής σημείου δρόσου νερού – μετρητής σημείου δρόσου 
υδρογονανθράκων.  
 
Διαμόρφωση χώρου εγκατάστασης σταθμού 
 
Ο χώρος εγκατάστασης του Σταθμού Μέτρησης ‘ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ’ θα 
περιφραχθεί περιλαμβάνοντας και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του κλάδου 
Μεγαλόπολης.  
 
Ο Σταθμός θα πρέπει να απέχει 20 μέτρα τουλάχιστον από υπέργεια γυμνά 
καλώδια ηλεκτρικής παροχής.  
 
Ο περιφραγμένος χώρος θα εξυγιανθεί   σε βάθος 20 εκ. και θα καθαριστεί από τα 
φυτά. Όλη η επιφάνεια του σταθμού θα διαστρωθεί με χαλίκι σε βάθος 20 εκ. 
  
Όλη η μεταλλική περίφραξη γειώνεται και γειώνεται στην κοινή γείωση της 
εγκατάστασης. 
 
Η κεντρική πύλη του οικοπέδου που εξυπηρετεί τον σταθμό αποτελείται από 2 
ανοίγματα, ένα για τα αυτοκίνητα με πόρτα 2 τμημάτων των 3μ. και ένα άνοιγμα 
του 1μ. που εξυπηρετεί το προσωπικό του σταθμού. 
 
Επιπλέον για λόγους ασφαλείας τοποθετείται μια θύρα προσωπικού σε 
αντιδιαμετρικό σημείο της κεντρικής πύλης του χώρου 
 
Οι κλίσεις του εδάφους του  οικοπέδου πρέπει να είναι ομαλές γύρω στο 1%-3% 
αφ’ ενός μεν για να μην λιμνάζουν τα νερά της βροχής, αφ’ ετέρου δε να μπορούν 
να δημιουργηθούν εύκολα δρόμοι  μικρών κλίσεων διευκολύνοντας βαριά οχήματα 
καθώς επίσης δημιουργώντας λιγότερες εκσκαφές για τις εγκαταστάσεις των 
κτιρίων και του αγωγού φυσικού αερίου. 
 
Όλοι οι δρόμοι του σταθμού είναι είτε ασφαλτοστρωμένοι είτε τσιμενταρισμένοι 
πλάτους όλοι 5μ. και οι κλίσεις τους πρέπει να είναι μικρότερες από 8% για την 
διευκόλυνση της κίνησης βαρέων οχημάτων.  
 
Οι αγωγοί ομβρίων υδάτων διευκολύνουν την πορεία των νερών της βροχής στα 
σημεία εκείνα που αναγκαστικά εγκλωβίζονται λόγω των κλίσεων του εδάφους και 
των κατασκευών των δρόμων και των εγκαταστάσεων. 
Είναι κατασκευασμένοι σε σχήμα  U  από σκυρόδεμα πλάτους 700 χιλ, 
σκεπασμένοι από γαλβανισμένη εσχάρα βαρέως τύπου 50Χ12Χ30 για να 
μπορούν να διέρχονται μεγάλα οχήματα. 
 
Τυπική κάτοψη και όψεις του σταθμού Μέτρησης Μεγαλόπολης παρατίθεται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ. 
 

5.6.3.2 Σταθμοί Μέτρησης / Ρύθμισης (M/R Stations) 
 
Γενική Περιγραφή 

 
Στις θέσεις ΕΞΑΜΙΛΙΑ, ΑΡΓΟΣ, ΤΡΙΠΟΛΗ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ θα εγκατασταθούν 
σταθμοί Μέτρησης / Ρύθμισης. Ειδικότερα πρόκειται τους σταθμούς : 
- ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ   (U-7090) 
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- ΑΡΓΟΥΣ          (U-7240)  
- ΤΡΙΠΟΛΗΣ      (U-7270)                        
- ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (U-7285) 
  
Η εγκατάσταση των ανωτέρω σταθμών, πίεσης σχεδιασμού 80 bar, σκοπό έχει 
την μέτρηση της ποσότητας του φυσικού αερίου και την ρύθμιση της πίεσής του 
έτσι ώστε να τροφοδοτηθούν τα δίκτυα διανομής μέσης πίεσης, 19 bar, των 
αντίστοιχων περιοχών. 
 
Οι σταθμοί  θα εγκατασταθούν μέσα σε ιδιόκτητο χώρο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. όπου θα 
υπάρχουν και Βαλβιδοστάσια ή/και  εγκαταστάσεις Ξεστροπαγίδων και κτίρια 
τηλεπικοινωνίας (RCC ) των κλάδων υψηλής πίεσης  Κορίνθου, και Τρίπολης.  
Στον ίδιο χώρο, αλλά με ξεχωριστή περίφραξη και είσοδο θα κατασκευαστούν και 
οι εγκαταστάσεις μέσης πίεσης.  
 
Κάθε σταθμός Μέτρησης και Ρύθμισης περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις, 
δρόμους, πλατφόρμα ελιγμών οχημάτων, παροχετευτικό αγωγό, αγωγό εξόδου, 
ασφαλιστικές δικλείδες καθώς και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (σωληνώσεις, 
συστήματα καθοδικής προστασίας, βάνες, εξαεριστικά, σύστημα γειώσεων και 
αντικεραυνικής προστασίας κλπ.).  
 
Κτιριακές εγκαταστάσεις   
 
Κάθε Μετρητικός/Ρυθμιστικός Σταθμός (80/19 bar) έχει κτιριακές εγκαταστάσεις 
που ανήκουν στον τύπο I των κτιρίων που φαίνονται στο τυπικό Αρχιτεκτονικό 
Σχέδιο STD-0-47-02, rev0 – Σχέδιο Αρχιτεκτονικών Όψεων και Τομών για Μ/Ρ 
Σταθμούς Τύπου Ι/80. 
 
Συγκεκριμένα οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Σταθμού έχουν ως εξής: 
 
A. Κτίριο ελέγχου και βοηθητικών εγκαταστάσεων. 
Ισόγειο κτίριο μεταλλικής κατασκευής, επιφανείας 137 τ.μ. περίπου (14,70 μ.Χ 
9,30 μ.) και μέγιστου ύψους 3,80 μ., όπου θα φιλοξενηθούν βοηθητικές 
εγκαταστάσεις.  
Το κτίριο αποτελείται από 5 δωμάτια, διάδρομο και WC.  
 
Συγκεκριμένα: 
- Δωμάτιο όπου θα εγκατασταθεί η ηλεκτρογεννήτρια πετρελαίου έκτακτης 
ανάγκης (EDG-Emergency Diesel Generator).  Εκτός από την γεννήτρια φιλοξενεί 
και την δεξαμενή πετρελαίου, που θα είναι υπέργεια, πάνω σε βάση από 
σκυρόδεμα. 
- Δωμάτιο συστήματος  αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (U.P.S – Uninterrupted 
Power Supply)  και μπαταριών. 
- Δωμάτιο ελέγχου: περιλαμβάνει τον πίνακα ελέγχου οργάνων, 
ηλεκτρολογικούς πίνακες, τους υπολογιστές ροής (flow computers), και τον 
επιβλέποντα υπολογιστή μέσω SCADA. 
- Δωμάτιο όπου είναι εγκατεστημένο το κεντρικό σύστημα θέρμανσης που 
περιλαμβάνει 2 (δύο) λέβητες αερίου και το σύστημα κατάσβεσης φωτιάς. 
- Δωμάτιο όπου είναι εγκατεστημένη η μονάδα όσμησης του αερίου, διαδικασία 
απαραίτητη για την εισαγωγή αερίου σε δίκτυα διανομής. 
 
 
B. Μεταλλικό στέγαστρο 
Έχει επιφάνεια 84 τ.μ. περίπου (12,00 μ.Χ 7,00 μ.) και μέγιστου ύψους 7,00 μ., 
κάτω από το οποίο θα εγκατασταθούν οι συλλέκτες εισόδου και εξόδου (inlet/outlet 
manifolds),  δύο (2) μετρητικές /ρυθμιστικές διατάξεις (metering/regulating runs), Φ 
4 in, εκ των οποίων η μια θα είναι σε  λειτουργία και η άλλη εφεδρική. 
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 Κάθε μετρητική/ρυθμιστική διάταξη περιλαμβάνει:  
- Μία αυτόματη  βάνα αποκοπής (PSD), Φ 4 in, στην είσοδο και μία αυτόματη 
βάνα αποκοπής (PSD), Φ 6 in, στην έξοδο του μετρητικού/ρυθμιστικού 
συστήματος, η οποία ενεργοποιείται  μέσω συστήματος ενεργοποίησης που 
λειτουργεί με αέριο (gas actuator). 
- Ένα κάθετο φίλτρο στερεών κατάντι της αυτόματης βάνας εισόδου για την 
συγκράτηση μικρών ποσοτήτων σκόνης ή άλλων ξένων σωματιδίων. 
- Έναν προθερμαντή αερίου.  
- Δύο βάννες ασφαλείας (slam-shut valves), με τις οποίες εξασφαλίζεται ότι η 
πίεση κατάντι του ρυθμιστή δεν θα ξεπεράσει την πίεση σχεδιασμού του 
συστήματος διανομής σε περίπτωση κακής λειτουργίας του ρυθμιστή. 
-     Έναν ρυθμιστή πίεσης που εξασφαλίζει έλεγχο της πίεσης και της ροής σε ένα 
εύρος πιέσεων. 
-     Μία ανακουφιστική βαλβίδα (relief valve). 
- Ένα μετρητή αερίου, τουρμπίνας (turbine meter), με τις κατάλληλες διατάξεις 
προστασίας και ελέγχου.  
-     Μια αντεπίστροφη βάνα. 
  
Ένα κοινό σύστημα ενεργοποίησης των αυτόματων βανών αποκοπής (PSD)  
(actuator gas system) των δυο ρευμάτων που περιλαμβάνει ξηραντή αερίου, 
φίλτρο, ρυθμιστή πίεσης, αντεπίστροφη βάνα, ασφαλιστικές διατάξεις (slam-shut & 
relief βάνες)  και δοχείο εξισορρόπησης ροής (buffer vessel) εγκαθίσταται επίσης 
κάτω από το μεταλλικό στέγαστρο. 
 
Κάθε άκρη αυτού του στεγάστρου πρέπει να έχει απόσταση ασφαλείας 
τουλάχιστον 15 μέτρων από όλες τις  βάνες επείγουσας διακοπής (Emergency 
Shut Down)καθώς και από το τηλεπικοινωνιακό κτίριο (RCC). 
 
Η κάλυψη του στεγάστρου πρέπει να επεκτείνεται τουλάχιστον 0,5 μ. γύρω από 
όλες τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται κάτω από αυτό για διευκόλυνση της 
συντήρησης του εξοπλισμού.   
              
Διαμόρφωση χώρου εγκατάστασης σταθμού 
 
Το οικόπεδο, όπου θα εγκατασταθεί κάθε σταθμός θα είναι περιφραγμένο 
συμπεριλαμβάνοντας και τις  υπόλοιπες εγκαταστάσεις  και το χώρο των 
εγκαταστάσεων μέσης πίεσης. 
 
Κάθε σταθμός θα πρέπει να απέχει 20 μέτρα τουλάχιστον από υπέργεια γυμνά 
καλώδια ηλεκτρικής παροχής.  
 
Ο χώρος γύρω από τον σταθμό  θα εξυγιανθεί   σε βάθος 20 εκ. και θα καθαριστεί 
από τα φυτά. Όλη η ελεύθερη επιφάνεια των σταθμών θα διαστρωθεί με χαλίκι σε 
βάθος 20 εκ. 
  
Κάθε σταθμός εξυπηρετείται από την κεντρική πύλη του οικοπέδου αποτελείται 
από 2 ανοίγματα, ένα για τα αυτοκίνητα με πόρτα 2 τμημάτων των 3μ. και ένα 
άνοιγμα του 1μ. που εξυπηρετεί το προσωπικό του σταθμού. 
 
Επιπλέον για λόγους ασφαλείας τοποθετείται μια θύρα προσωπικού σε 
αντιδιαμετρικό σημείο της κεντρικής πύλης του χώρου 
 
Όλοι οι δρόμοι του σταθμού είναι είτε ασφαλτοστρωμένοι είτε τσιμενταρισμένοι 
πλάτους όλοι 5μ. και οι κλίσεις τους πρέπει να είναι μικρότερες από 8% για την 
διευκόλυνση της κίνησης βαρέων οχημάτων. 
 
Τυπική κάτοψη και όψεις των σταθμών Μέτρησης / Ρύθμισης παρατίθεται στο 
Παράρτημα Γ. 
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ΣΧΗΜΑ 5.18 Εγκατάσταση και επένδυση σταθμού Ξεστροπαγίδας 
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ΣΧΗΜΑ 5.19 Εγκατάσταση Τηλεπικοινωνίας (RCC) Σε Βαλβιδοστάσιο 
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ΣΧΗΜΑ 5.20 Κτίριο Τηλεπικοινωνίας (RCC) με κεραία 
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ΣΧΗΜΑ 5.21 Τυπικό Κτίριο Σταθμού Μέτρησης / Ρύθμισης 
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5.7 Φάση λειτουργίας 
 

5.7.1 Γενικά 
 
Στη φάση της λειτουργίας, ο αγωγός διακινεί ποσότητες Φ.Α. σε υψηλή πίεση που 
φτάνει περίπου τα 66 bars (ατμόσφαιρες). Το αέριο πρόκειται να διακινηθεί σε 
θέσεις υποβιβασμού της πίεσης όπου πρόκειται να τροφοδοτηθούν οι εμπορικές, 
αστικές και βιομηχανικές καταναλώσεις, εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχουν 
μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής / θερμικής ενέργειας και έχουν προδιαγραφές 
απαιτήσεις παραλαβής Φυσικού Αερίου υψηλών πιέσεων. 
 
Η διακίνηση του Φ.Α. ελέγχεται από σύστημα τηλεμετρίας / τηλεχειρισμού όπου 
καταγράφονται οι πιέσεις στα κομβικά σημεία του συστήματος σε 24ωρη βάση. Ο 
έλεγχος αυτός γίνεται σε ειδικές εγκαταστάσεις που είναι τα κτίρια Λειτουργίας και 
Συντήρησης στα οποία υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό και ο εξοπλισμός για 
αποκατάσταση βλαβών και τακτή επιθεώρηση των εγκατεστημένων (υπογείων) 
τμημάτων της σωληνογραμμής. Στην προκειμένη περίπτωση, οι σχετικοί έλεγχοι 
θα πραγματοποιούνται από το κτίριο Λειτουργίας και Συντήρησης του ΔΕΣΦΑ που 
βρίσκεται στο Στρίφι (Πάτημα) της Ελευσίνας. Πρόβλεψη έχει γίνει για τον 
καθορισμό προτεινόμενων και εναλλακτικών περιοχών για την πιθανή μελλοντική 
κατασκευή Κτιρίων Λειτουργίας και Συντήρησης στην περιοχή της Μεγαλόπολης. 

 
5.7.2 Διάγραμμα ροής του αγωγού 

 
Παρακάτω παρατίθεται απλοποιημένο διάγραμμα ροής του αγωγού Φ.Α. 
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ΣΧΗΜΑ 5.22 Απλοποιημένο Σχηματικό Διάγραμμα Ροής του Αγωγού Φ.Α. 

ΕΚΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΠΕ

BRANCH 7100
(MOTOR OIL)

BRANCH 7000
(KORINTHOS)

BRANCH 7200
(TRIPOLI)

BRANCH 7300
(MEGALOPOLI)

KORINTHIA

ARGOLIDA

ARKADIA
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5.8 Συνέργια με άλλα έργα – συσσωρευτική δράση 

 
Το έργο έχει θετική συνέργεια με όλα τα έργα αναβάθμισης του περιβάλλοντος 
στην περιοχή καθώς παρέχει μια «καθαρή» πηγή ενέργειας που εκτοπίζει τα άλλα 
ρυπογόνα καύσιμα. 
 
Επίσης, σε πολλά σημεία η όδευση του αγωγού στην προτεινόμενη λύση 
ακολουθεί υφιστάμενες οδούς ώστε να επιδρά όσον το δυνατό λιγότερο σε 
καλλιεργούμενες ή δασικές εκτάσεις.  
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6. Εκτίμηση και Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

 

6.1 Επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας – Αέρια Απόβλητα 
 

6.1.1 Εισαγωγή – βασικοί ορισμοί 
 
Σαν εκπομπή ρύπανσης αναφέρεται η ποσότητα των ρύπων που διοχετεύεται 
στην ατμόσφαιρα από την έξοδο κάποιας πηγής.  Αντιπροσωπεύει το διαθέσιμο 
δυναμικό ρύπανσης. Είναι μέγεθος παροχής και μετράται σε μονάδες μάζας ανά 
χρόνο.  Υπολογίζεται με βάση την κατανάλωση καυσίμων, τα στοιχεία παραγωγής 
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πηγών.  Συντελεστής εκπομπής ορίζεται η 
ποσότητα ρύπου που δημιουργείται ανά μονάδα καταναλισκόμενου καυσίμου η 
ανά μονάδα παραγομένου έργου η αγαθού.  Εκφράζεται σε μάζα ρύπου ανά 
μονάδα καυσίμου η ανά μονάδα έργου η ανά μονάδα καταναλισκόμενου αγαθού. 
 
Σαν συγκέντρωση ρύπανσης αναφέρεται η ποσότητα ρύπανσης που υπάρχει σε 
δοσμένο σημείο του χώρου. Αντιπροσωπεύει το πραγματικό ποσό ρύπανσης και 
αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση των προβλημάτων. Εκφράζεται σε 
μονάδες πυκνότητας (μάζας ρύπου σε δοσμένο όγκο αέρα), είτε σε μονάδες 
αραίωσης (όγκος ρύπου σε δοσμένο όγκο αέρα). Παράγοντες που συμβάλλουν 
στην αραίωση είναι η διάχυση, η καθίζηση και η μετάλλαξη. 
 
Σαν διασπορά ή διάχυση αναφέρεται η πορεία και η διανομή των ρύπων στο 
χώρο. Τα φαινόμενα της διασποράς επηρεάζονται από ένα πλήθος φυσικών, 
χημικών και τεχνικών παραγόντων από τους οποίους ο σημαντικότερος είναι ο 
χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή της παραγωγής των ρύπων από μια 
συγκεκριμένη πηγή έως τη στιγμή "λήψης" σε συγκεκριμένο αποδέκτη. 
 

6.1.2 Παράμετροι που επηρεάζουν τη ρύπανση 
 
Εκτός από τον χρόνο άλλοι παράμετροι διασποράς των ρύπων είναι ένα πλήθος 
φυσικών, χημικών και τεχνικών παραγόντων, οι κυριότεροι των οποίων είναι η 
φύση του ρύπου,  η θέση και τα λειτουργικά στοιχεία της πηγής, τα μετεωρολογικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής, η τοπογραφία της περιοχής, η ύπαρξη άλλων 
ρύπων και η θέση του αποδέκτη. Πιο αναλυτικά: 
 
• Φύση του ρύπου Η φύση του ρύπου, καθορίζει ουσιαστικά την ικανότητα του 
να διαχέεται, να παραμένει χημικά και φυσικά σταθερός και να αφομοιώνεται στην 
ατμόσφαιρα η το έδαφος. Οι αέριοι ρύποι παρουσιάζουν μακρόχρονη αιώρηση 
(ρυπαίνουν εκτεταμένες περιοχές) και καθιζάνουν αρκετά κοντά στις πηγές από τις 
οποίες προέρχονται ρυπαίνοντας έτσι περιορισμένες περιοχές. Η χημική και 
φυσική σταθερότητα και ικανότητα αφομοίωσης του ρύπου από την ατμόσφαιρα η 
από το έδαφος καθορίζουν τη διάρκεια ζωής του. Γενικά, μικρή διάρκεια ζωής 
παρουσιάζουν τα σωματίδια που καθιζάνουν και απορροφώντας από το έδαφος η 
είναι υδροδιαλυτά από τη βροχή. Η παρουσία ρύπων μεγάλης διάρκειας ζωής 
συνεπάγεται συσσώρευση και μεγαλύτερη ακτίνα επιδράσεων, ενώ τα φαινόμενα 
είναι μικρότερου μεγέθους, όταν οι ρύποι είναι μικρής διάρκειας ζωής. Γενικά, η 
διάρκεια ζωής των αέριων ρύπων παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από είδος σε 
είδος. Για ορισμένους κρατάει λίγες μόνο ώρες, ενώ για άλλους χρόνια (CO2). Η 
καταστροφή ενός ρύπου δεν σημαίνει πάντα οριστική εξυγίανση, γιατί υπάρχει η 
περίπτωση να δημιουργηθεί κάποια άλλη ουσία πιο επικίνδυνη για το περιβάλλον 
(π.χ. οι φωτοχημικοί ρύποι οι οποίοι είναι δευτερογενείς). 
 
• Θέση και λειτουργικά στοιχεία της πηγής Η σχετική θέση πηγής ρύπανσης - 
αποδέκτη είναι μια από τις σοβαρότερες παραμέτρους στη σχέση εκπομπή-
συγκέντρωση (μεγάλη οριζόντια απόσταση σημαίνει μεγαλύτερη διασπορά και 
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μικρότερες συγκεντρώσεις ρύπου). Το ίδιο ισχύει για μεγάλη υψομετρική διαφορά 
ύψους εκπομπής-αποδέκτη.  Η υψομετρική διαφορά επηρεάζεται από την 
τοπογραφία της περιοχής και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της πηγής. Ένας 
άλλος σημαντικός παράγοντας είναι ο προσανατολισμός της πηγής δεδομένου 
αποδέκτη, σε σχέση με την κατεύθυνση των επικρατέστερων ανέμων της 
περιοχής. Στις περιπτώσεις άπνοιας, όπου τον κύριο ρόλο έχουν η υψομετρική 
διαφορά και η σχετική απόσταση αποδέκτη-πηγής. Η απόσταση από τους 
αποδέκτες και τα σχετικά μεγάλα ύψη των καπνοδόχων είναι παράγοντες που 
μειώνουν την επιρροή των βιομηχανικών πηγών. 
 
• Μετεωρολογικές συνθήκες Ο σημαντικότερος παράγοντας απ' αυτές, ο οποίος 
επηρεάζει τη διασπορά της ρύπανσης είναι η οριζόντια ταχύτητα του ανέμου, η 
οποία βρίσκεται σε αντιστρόφως ανάλογη σχέση με τη συγκέντρωση ρύπου για 
δεδομένο χώρο και πηγή ρύπανσης.  από την κατακόρυφη συνιστώσα της 
ταχύτητας του ανέμου ενδιαφέρει βασικά η φορά της.  Ανοδική ταχύτητα διαχέει 
την ρύπανση σε υψηλότερα ατμοσφαιρικά στρώματα και μειώνει τις 
συγκεντρώσεις στο επίπεδο του εδάφους.  Αντίστροφα, επηρεάζει η καθοδική 
ταχύτητα. Σε μεγάλη ατμοσφαιρική κλίμακα, ανοδικές μετακινήσεις αέρα 
παρουσιάζονται με συστήματα χαμηλών βαρομετρικών πιέσεων (κυκλώνες η 
υφέσεις), ενώ καθοδικές μετακινήσεις με ψηλές βαρομετρικές πιέσεις 
(αντικυκλώνες). Σε μικρότερη κλίμακα, η φορά του κατακόρυφου ανέμου έχει 
σχέση με τη διαφορά θερμοκρασίας αέρα - εδάφους και εξαρτιέται κυρίως από τον 
ηλιασμό, άρα από την ώρα της μέρας.  Ειδικά στο περιβάλλον μιας πόλης, τα 
ρεύματα που επικρατούν είναι συνήθως ανοδικά. Βασικό ρόλο στο γεγονός αυτό 
παίζουν οι διαφορές καύσεις που συνοδεύουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες 
(κυκλοφορία αυτοκινήτων, θέρμανση κ.λ.π.) και που κάνουν τον αέρα της πόλης 
θερμότερο από τον αέρα του χώρου έξω και πάνω από αυτή. από τις άλλες 
μετεωρολογικές συνθήκες, η βροχή και η υγρασία συντελούν στην απορρόφηση 
και στην κατακρήμνιση πολλών αέριων και στερεών ρύπων. Έτσι μειώνουν 
μακροπρόθεσμα και στο σύνολο μιας έκτασης τις συγκεντρώσεις ρύπανσης αλλά 
βέβαια, δημιουργούν αιχμές όταν και όπου τελικά θα κάνουν την κατακρήμνιση 
αυτή. Η θερμοκρασία έχει μικρή, σε σχέση με τις άλλες μετεωρολογικές 
παραμέτρους επίδραση στη διασπορά.  Όμως παίζει σημαντικό ρόλο στη 
δημιουργία φωτοχημικών ρύπων και ιδιαίτερα του ΝΟ2 και του όζοντος και 
καθοριστικό ρόλο στα μεγέθη των αστικών εκπομπών μια και από αυτή εξαρτάται 
η χρήση θέρμανσης στην διάρκεια του χειμώνα. Τέλος, η ηλιοφάνεια, ενώ δεν 
επεμβαίνει άμεσα στα φαινόμενα της διασποράς της ρύπανσης, αποτελεί την 
κύρια παράμετρο στην πρόοδο των φωτοχημικών αντιδράσεων και συνεπώς στην 
καταστροφή ορισμένων πρωτογενών ρύπων κατά την διαδρομή τους από τις 
πηγές στους αποδέκτες. 
 
• Τοπογραφία της περιοχής Η τοπογραφία της περιοχής όπου βρίσκονται οι 
πηγές και οι αποδέκτες καθορίζει τις ειδικές τοπικές συνθήκες κίνησης του αέρα 
και παρεμβαίνει στη φυσική διασπορά της ρύπανσης θετικά η αρνητικά. Σε μεγάλη 
γεωγραφική κλίμακα, μια περιοχή που περιορίζεται από βουνά η μια περιοχή με 
διάσπαρτους λόφους και ψηλά κτίρια αποτελεί γενικά πεδίο συσσώρευσης ρύπων. 
Αντίθετα, μια περιοχή ανοιχτή και ελεύθερη ευνοεί την διασπορά.  Πάντως και στις 
δυο περιπτώσεις παίζουν ρόλο τόσο η θέση που έχουν μέσα στην περιοχή οι 
πηγές και οι αποδέκτες όσο και οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν και 
κυρίως η κατεύθυνση των επικρατέστερων ανέμων. Θετικό στοιχείο για την καλή 
διασπορά είναι η ύπαρξη ισχυρών τοπικών ρευμάτων που συνδυάζονται συνήθως 
με φυσικά ανοίγματα της τοπογραφίας (π.χ. κοίτες ποταμών) η γενικά με εδαφικές 
ιδιομορφίες που δημιουργούν τέτοια ρεύματα. Μέσα στην κατοικημένη περιοχή 
μιας πόλης, η διασπορά της ρύπανσης δυσχεραίνεται τόσο από το γεγονός ότι οι 
εκπομπές γίνονται χαμηλά, όσο και από την ύπαρξη ψηλών και σε μεγάλη 
πυκνότητα κτιρίων, και ένα μεγάλο μέρος από τους ρύπους παραμένει ουσιαστικά 
στον τόπο της παραγωγής τους. Η πολεοδομία, σε συνδυασμό και με την 
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μετεωρολογία, είναι βασικός παράγοντας στο να δημιουργεί θύλακες ισχυρής 
ρύπανσης. 
• Ύπαρξη άλλων ρύπων Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες σελίδες, η 
ταυτόχρονη ύπαρξη ρύπων με διαφορετική σύσταση δημιουργεί νέες ποικιλίες με 
ιδιότητες διασποράς, τις πιο πολλές φορές, διαφορετικές από τις ιδιότητες των 
αρχικών συστατικών. Στην περίπτωση ενός αερίου, η συνάντηση του με άλλους 
ρύπους οδηγεί σε φυσικοχημικές αντιδράσεις που, κατά κανόνα, δίνουν σαν 
προϊόντα που παρουσιάζουν μικρότερη ακτίνα διασποράς από όσο οι αρχικοί 
ρύποι, αλλά μεγαλύτερες ενδιάμεσες συγκεντρώσεις.  Η ύπαρξη λοιπόν άλλων 
ρύπων στο χώρο διασποράς ενός αερίου δημιουργεί, λίγο η πολύ, "παγίδευση του 
πλησιέστερα" στην πηγή και μετάλλαξη του σε κάποια άλλη, συνήθως πιο 
επικίνδυνη, φυσική η χημική μορφή. Ανάλογα ισχύουν και για την διασπορά μιας 
ομάδας σωματιδίων που παράγονται από μια δοσμένη πηγή. Τον κύριο ρόλο 
παίζουν εδώ οι φυσικές αλληλοεπιδράσεις τόσο μεταξύ των άλλων ομάδων 
σωματιδίων που πιθανόν να υπάρχουν στον ίδιο χώρο όσο και μεταξύ των μελών 
της ίδιας της ομάδας. Οι αλληλοεπιδράσεις αυτές είναι η διάλυση των διαλυτών 
στερεών στα υγρά σωματίδια και οι πλαστικές συγκρούσεις μεταξύ τους που 
οδηγούν σε αλλεπάλληλες συγχωνεύσεις. Τα προϊόντα, είτε των διαλύσεων είτε 
των συγχωνεύσεων, είναι σωματίδια με μεγαλύτερες διαστάσεις και βάρος.  Και 
εδώ λοιπόν δημιουργείται "μπλοκάρισμα" κοντά στην πηγή που, αργά η γρήγορα, 
οδηγεί στην κατακρήμνιση όσων σωματιδίων υπερβαίνουν τα οριακά μεγέθη 
(διαστάσεις, πυκνότητα, χρόνο) για την αιώρηση.  Η ρύπανση που διαμορφώνεται 
πάντως μπορεί να έχει μικρότερη σημασία, μια και τα σωματίδια που φτάνουν 
τελικά στο επίπεδο του εδάφους έχουν μέγεθος αρκετά μεγάλο, έτσι που να μην 
είναι αναπνεύσιμα. 
 
• Θέση του αποδέκτη Η θέση του αποδέκτη αξιολογείται σε σχέση με την 
διασπορά της ρύπανσης που παράγεται από ένα σύνολο πηγών. Όταν σε μια 
επίπεδη περιοχή υπάρχει μόνο μια σημειακή πηγή, τότε, για δοσμένη διεύθυνση 
και ταχύτητα του ανέμου, ρύπανση δημιουργείται μόνο στα σημεία του χώρου από 
όπου περνάει το νέφος από τα καπναέρια που στην πιο απλή περίπτωση, έχει 
σταθερή, κωνική, μορφή. Για περισσότερες από μια σημειακές η για εμβαδικές και 
γραμμικές πηγές η ρύπανση που δέχεται ένας αποδέκτης ισούται με το άθροισμα 
των επί μέρους ποσών ρύπανσης που δέχεται από την κάθε πηγή.  Ο κανόνας 
αυτός, της "διατήρησης της ρύπανσης", δεν ισχύει όταν η ποιότητα της ρύπανσης 
των πηγών που συμβάλλουν είναι τέτοια που με την ανάμιξη των ρύπων η και με 
την συμμετοχή των φυσικών συστατικών του αέρα να γίνονται δευτερογενείς 
αντιδράσεις που σημαίνουν απώλεια η πρόσθεση υλικού ρύπανσης. 
 

6.1.3 Όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας 
 
Σαν όριο ποιότητας της ρύπανσης από ένα ρύπο καθορίζεται γενικά η τιμή εκείνη 
που δεν πρέπει να ξεπερνιέται σε μια χρονική περίοδο ποτέ, η να ξεπερνιέται 
λιγότερο από μια καθορισμένη συχνότητα υπέρβασης. Η θέσπιση ενός ορίου 
κατοχυρώνεται με ειδική νομοθεσία που προβλέπει συγχρόνως και την μέθοδο 
δειγματοληψίας, τον χρόνο αναφοράς της, τον τρόπο της εργαστηριακής 
ανάλυσης των δειγμάτων και την μορφή της στατιστικής επεξεργασίας και 
παρουσίασης των αποτελεσμάτων.  
Πρέπει να τονισθεί πάντως ότι οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην 
ανθρώπινη υγειά είναι εξαιρετικά σύνθετο και συνεχώς εξελισσόμενο από πλευράς 
ιατρικής έρευνας φαινόμενο.  Η θνησιμότητα και η νοσηρότητα αντιπροσωπεύουν 
το ακραίο μόνο τμήμα ενός ευρύτερου φάσματος παθολογικών αντιδράσεων. 
Επιπλέον ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην 
επιδείνωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Τέτοιες ομάδες είναι τα πολύ 
νέα και πολύ ηλικιωμένα άτομα, οι πνευμονοπαθείς και καρδιοπαθείς, ασθενείς με 
ορισμένες ενζυματικές διαταραχές, η ακόμη άτομα που από τη φύση της 
επαγγελματικής τους απασχόλησης η το τρόπο ζωής τους είναι εκτεθειμένοι και σε 
άλλους τοξικούς παράγοντες η ερεθίσματα. 
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Κάτω από αυτό το πρίσμα θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι οδηγίες αποτελούν 
απλά μια πρώτη προσέγγιση. Επομένως η προστασία της υγείας του πληθυσμού 
στο σύνολο του δεν είναι δυνατό να εξασφαλίζει και την προστασία κάθε 
ξεχωριστού και ενδεχομένως ιδιαίτερα ευαίσθητου ατόμου. 
Τα όρια ποιότητας που υπάρχουν σήμερα σε όλο τον κόσμο αφορούν τις 
συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων για χρονικές περιόδους συνήθως ενός χρόνου, 
μιας μέρας και μιας ώρας. Στην πράξη στην τελική διαμόρφωση των ορίων 
συνεκτιμούνται και άλλοι παράμετροι όπως η οικονομική κατάσταση, η 
βιομηχανική και ενεργειακή προοπτική και, σε ορισμένες περιπτώσεις, και η γενική 
πολιτική της κάθε χώρας. Το γεγονός αυτό κάνει ώστε τα όρια που ισχύουν 
σήμερα σε όλο τον κόσμο να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Η Ε.Ε. έχει 
θεσπίσει όρια που ισχύουν υποχρεωτικά, για λόγους ίσης ανταγωνιστικότητας, σε 
όλα τα κράτη της και, συνεπώς, και στην Ελλάδα. Τα σχετικά όρια παρουσιάζονται 
στους πίνακες που ακολουθούν. 
Τα όρια ποιότητας αποτελούν στην ουσία τους επιζητούμενους στόχους ώστε η 
ατμοσφαιρική ρύπανση να μην προκαλεί σε κανέναν άνθρωπο και σε καμία θέση 
την παραμικρή ενόχληση.  Στην πραγματικότητα υπάρχει, σε όλες τις χώρες του 
κόσμου, κάποια μικρή η μεγάλη υπέρβαση που γίνεται εκ των πραγμάτων δεκτή. 
Όμως όταν οι τιμές της ρύπανσης αυξηθούν τόσο που να δημιουργείται άμεσος 
κίνδυνος για την υγεία, όταν δηλαδή πάει να δημιουργηθεί επεισόδιο ρύπανσης, 
επιβάλλεται μια άμεση αντιμετώπιση με σειρά μέτρων που αποβλέπουν κυρίως 
στην μείωση των εκπομπών με περιορισμένες επεμβάσεις στην λειτουργία των 
πηγών. 
Η κινητοποίηση αρχίζει όταν οι τιμές προσεγγίζουν κάποια όρια που αναφέρονται 
σαν όρια επιφυλακής η επαγρύπνησης. Σε κάποιες άλλες τιμές που έχουν 
θεσμοθετηθεί σαν "όρια έκτακτων μέτρων" και υπάρχει συγχρόνως και πρόβλεψη 
για συνέχιση των συνθηκών που συντελούν στην συσσώρευση ρύπανσης, τότε 
λαμβάνονται τα περιοριστικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά κλιμακώνονται στον 
περιορισμό της δραστηριότητας των διαφόρων πηγών ανάλογα με τον ρύπο που 
παρουσιάζει το πρόβλημα. 
 
Στη χώρα μας ισχύουν νομοθετημένα όρια για τους ρύπους διοξείδιο του θείου, 
καπνό, αιωρούμενα σωματίδια, διοξείδιο του αζώτου, μόλυβδο, όζον, μονοξείδιο 
του άνθρακα, βενζόλιο, σύμφωνα με τα όρια ποιότητας ατμόσφαιρας που έχουν 
καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Με μία σειρά από νέες οδηγίες (Οδηγία Πλαίσιο για την Ποιότητα του Αέρα 
1996/62/ΕΚ και των Θυγατρικών Οδηγιών) σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, 
θεσπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν των άλλων, νέα όρια για τους 
διάφορους ατμοσφαιρικούς ρύπους λόγω της εφαρμογής της. Τα όρια αυτά 
αναφέρονται τόσο στην προστασία της ανθρώπινης υγείας όσο και των 
οικοσυστημάτων. Οι οδηγίες που έχουν εκδοθεί μέχρι τέλους του 2004 και 
αφορούν στα νέα όρια είναι: 
• Οδηγία 1996/62/ΕΚ για την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας του αέρα 
του περιβάλλοντος (ΚΥΑ 3277/209/2000, ΦΕΚ 180/Β/17-2-2000). 
• Οδηγία 1999/30/ΕΚ για τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, οξειδίων του 
αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος  
(ΠΥΣ 34/30.5.2002, ΦΕΚ125/Α/ 5-6-02). 
• Οδηγία 2000/69/ΕΚ για τις οριακές τιμές βενζολίου και μονοξειδίου του 
άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος (ΚΥΑ 9238/332, ΦΕΚ 405Β/27.2.05). 
• Οδηγία 2002/3/ΕΚ σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα. 
• Οδηγία 2004/107/ΕΚ σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το 
νικέλιο και τους πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα. 
Με τις οδηγίες αυτές για κάθε ρύπο ορίζεται μία οριακή τιμή για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας, με το αντίστοιχο έτος έναρξης ισχύος της. Παράλληλα δίνεται 
και ένα περιθώριο ανοχής, το οποίο αθροίζεται στην οριακή τιμή, δίνοντας έτσι την 
ενδεικτική οριακή τιμή, η οποία ισχύει στο μεσοδιάστημα έως την θέση σε ισχύ της 
οριακής τιμής.  
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Το περιθώριο ανοχής κάθε χρόνο μειώνεται, έτσι ώστε στην ημερομηνία ισχύος 
του νέου ορίου να μηδενιστεί. Επιπρόσθετα, τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονούν 
και να υλοποιούν σχέδια δράσης για την προετοιμασία τους όσον αφορά στην 
επίτευξη και τήρηση των ορίων. 
 
Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα όρια που προδιαγράφουν αυτές οι 
οδηγίες αναφέροντας και τα σχετικά περιθώρια ανοχής (που ξεκίνησαν να 
μειώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2001 και ανάλογα τον ρύπο φτάνουν στη τελική 
τιμή το 2005 ή το 2010. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1: Οριακές τιμές για τα Οξείδια του Αζώτου (Οδηγία 1999/30/ΕΚ)  

1. ΜΕΣΗ ΩΡΙΑΙΑ οριακή τιμή για την προστασία της ανθρώπινης υγείας:  

 200 μg/m3 (NO2) 

 Προθεσμία συμμόρφωσης προς την οριακή τιμή:                        1η Ιαν. 2010 

 Δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 18 φορές ανά 
ημερολογιακό έτος 

Έτος Ισχύος 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Περιθώρια 
ανοχής  

260 250 240 230 220 210 200 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2: Οριακές τιμές για το Διοξείδιο του Θείου (Οδηγία 1999/30/ΕΚ)  

1. ΜΕΣΗ ΩΡΙΑΙΑ οριακή τιμή για την προστασία της ανθρώπινης υγείας:  

 350 μg/m3 (SO2) 

 Προθεσμία συμμόρφωσης προς την οριακή τιμή:                        1η Ιαν. 2005 

 Δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 18 φορές ανά 
ημερολογιακό έτος 

Έτος Ισχύος 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Περιθώρια 
ανοχής  

380 350 350 350 350 350 350 

Σημείωση: Η μέτρηση του όγκου (αφορά και τους δύο ρύπους) πρέπει να ανάγεται σε 
θερμοκρασία 293 Κ και σε πίεση 101.3 KPa. 
 
Όριο συναγερμού για το διοξείδιο του αζώτου ΝΟ2 :  400 μg/m3 
Όριο συναγερμού για το διοξείδιο του θείου     SO2 : 500 μg/m3  
μετρούμενα επί τρεις συνεχείς ώρες σε αντιπροσωπευτικές για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα θέσεις σε περιοχή έκτασης τουλάχιστον 100 Km2 ή σε 
ολόκληρη ζώνη ή οικισμό ανάλογα με το ποια είναι η μικρότερη σε έκταση. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3: Οριακές τιμές για τα Αιωρούμενα Σωματίδια (Οδηγία 1999/30/ΕΚ)  

1. ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ οριακή τιμή για την προστασία της ανθρώπινης υγείας:  

 50 μg/m3 (ΑΣ10) 

 Προθεσμία συμμόρφωσης προς την οριακή τιμή:1η Ιαν. 2005 

Έτος Ισχύος 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Περιθώρια 
ανοχής  

55 50 50 50 50 50 50 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4 : Οριακές τιμές για το Μόλυβδο (Οδηγία 1999/30/ΕΚ)  
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1. ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ οριακή τιμή για την προστασία της ανθρώπινης υγείας:  

 0,5 μg/m3 (Pb) 

 Προθεσμία συμμόρφωσης προς την οριακή τιμή: 1η Ιαν. 2005 

Έτος Ισχύος 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Περιθώρια 
ανοχής  

0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Σημείωση: Η οριακή τιμή αρχίζει να ισχύει το έτος 2010 για τη περίπτωση του άμεσου 
περιβάλλοντος συγκεκριμένων βιομηχανικών πηγών οι οποίες βρίσκονται σε θέσεις ρυπασμένες από 
δεκαετίες βιομηχανικής δραστηριότητας. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5: Οριακές τιμές για το Μονοξείδιο του Άνθρακα (Οδηγία 2000/69/ΕΚ)  

1. ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 8 ώρη μέση τιμή:  

 10 mg/m3 (CO) για την προστασία της ανθρώπινης υγείας 

 Προθεσμία συμμόρφωσης προς την οριακή τιμή:1η Ιαν. 2005 

Έτος Ισχύος 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Περιθώρια 
ανοχής  

12 10 10 10 10 10 10 

Σημείωση: Η μέτρηση του όγκου πρέπει να ανάγεται σε θερμοκρασία 293 Κ και σε πίεση 101.3 
KPa. 
 

6.1.4 Επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας από την κατασκευή του έργου. 
 
Κατά την φάση της κατασκευής του έργου, οι επιπτώσεις που αναμένεται να 
υπάρξουν στην ατμόσφαιρα κατά μήκος της Χάραξης του Αγωγού Φυσικού Αερίου 
προέρχονται από τις εξής αιτίες: 

 Εργασίες, εκσκαφής και μεταφοράς των χωματισμών και των 
διαμορφωμένων επιφανειών (ασφαλτοτάπητες) των οδοστρωμάτων. 

 Εργασίες εκσκαφής για την εγκατάσταση των Βαλβιδοστασίων (LVS) των 
σταθμών αποστολής/λήψης ξέστρου και των σταθμών 
Μέτρησης/Ρύθμισης (SCR & M/R stations).  

 Μεταφορικό έργο από τα δομικά / χωματουργικά μηχανήματα, από τα 
φορτηγά οχήματα, από τα οχήματα βοηθητικών εργασιών καθώς επίσης 
και από τα οχήματα μεταφοράς του εργατοτεχνικού και διοικητικού 
προσωπικού. 

 Συσσώρευση ρύπων από τα οχήματα που θα κινούνται από τις 
παρακαμπτήριες διαδρομές που θα χρησιμοποιηθούν για την διευθέτηση / 
διευκόλυνση των κυκλοφοριακών ρευμάτων, λόγω της χρήσης των 
δρόμων της Χάραξης για την κατασκευή του αγωγού. 

 
Το μεγαλύτερο μέρος των ατμοσφαιρικών ρύπων εκτιμάται ότι θα προέλθει 
από την 4η αιτία. Ο σημαντικότερος ατμοσφαιρικός ρύπος που θα προκύψει 
κατά την φάση της κατασκευής είναι η σκόνη. Η σκόνη οφείλεται στους 
ακόλουθους μηχανισμούς: 
 Αποξέσεις και κονιοποίηση της επιφάνειας των υλικών που βρίσκονται στο 

εργοταξιακό μέτωπο. Η ποσότητα της παραγόμενης σκόνης είναι ανάλογη 
της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων. 

 Διάσπαση των εδαφικών υλικών που παρουσιάζουν μικρή συνοχή στη 
δομή τους. 

 Διασκορπισμός μέρους ελαφρόκοκκων υλικών από τα οχήματα 
μεταφοράς χωματισμών. 

 Διασκορπισμός μεγάλου μέρους των ελαφρών σωματιδίων του εδάφους 
λόγω των επικρατούντων ανέμων κατά τη διάρκεια της κατασκευής.          
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Οι υπόλοιποι ατμοσφαιρικοί ρύποι (ΝΟx, CO, SΟ2, κλπ) που έχουν 
περιγραφεί σε προηγούμενες παραγράφους, εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα και οι επιπτώσεις τους τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο 
και στο σύνολο της Χάραξης του έργου, προβλέπεται να είναι αμελητέοι, 
ενώ οι όποιες επιπτώσεις θα είναι βραχυχρόνιες, αναστρέψιμες και μη 
μόνιμες. 

  Επιπτώσεις στο Κλίμα: Επιπτώσεις στο κλίμα της περιοχής έργου δεν 
αναμένεται καθόσον θα αποκατασταθεί άμεσα η χλωρίδα που θα θιγεί 
κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 

 
Συνολικά οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως ελάχιστες και τοπικές. 
 

6.1.5 Επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας από την λειτουργία του έργου. 
 
Επιβάρυνση της ατμόσφαιρας κατά τη φάση λειτουργίας του αγωγού, δεν 
πρόκειται να υπάρξει καθ' όσον στο σύνολο του το έργο είναι υπόγειο και δεν 
υφίσταται κανενός είδους επαφή του ΦΑ με τον ατμοσφαιρικό αέρα. 
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι από τη λειτουργία του έργου προβλέπεται μείωση 
εκπομπών των ατμοσφαιρικών ρύπων. 
 
Η μείωση αυτή τεκμηριώνεται βάσει των συντελεστών εκπομπής ρύπων από την 
καύση Φ.Α. σχετικά με την καύση άλλων καυσίμων. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6: Συντελεστές εκπομπής ρύπων από την καύση. 
 

Εκπομπές αερίου ρύπου [λκ,ν] (g/kg καυσίμου) Καύσιμο Κατωτέρα 
θερμογόνος 
δύναμη,  Θκ  

(kWh/kg) 

CO2 SO2 CO NOx HC Σωμα
τίδια 

Μαζούτ Νο 1 (1500)  
Χαμηλού Θείου 

11,45 3175 14 0,565 5,363 0,188 1,832

Μαζούτ Νο 1 (1500)  
Υψηλού Θείου 

11,11 3109 64 0,553 5,251 0,184 1,832

Μαζούτ Νο 3 (3500)  
Χαμηλού Θείου 

11,40 3175 14 0,565 5,363 0,188 1,832

Μαζούτ Νο 3 (3500)  
Υψηλού Θείου 

11,05 3091 64 0,550 5,221 0,183 1,832

Ντήζελ 11,92 3142 0,7 0,572 2,384 0,191 0,286

Υγραέριο 12,73 3030 0,0 0,332 2,102 0,080 0,100

Φυσικό αέριο 13,83 2715 0,0 0,332 2,102 0,080 0,100

Άλλα καύσιμα Σύμφωνα με Τεκμηρίωση 

Πηγή : ΟΔΗΓΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΥΠ.ΑΝ. 2002 
 
 

6.2 Επιπτώσεις στους Υδάτινους Πόρους και την Υδρογεωλογία – Υγρά 
Απόβλητα 
 

6.2.1 Επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά από την κατασκευή του έργου. 
 
Οι επιπτώσεις στην υδρογεωλογία κατά τη φάση της κατασκευής του έργου 
περιορίζονται στις εξής κατηγορίες: 
 
 Στην επίδραση της κατασκευής του έργου στους υδάτινους πόρους της 

περιοχής δηλαδή στις πηγές με έργα υδρομάστευσης, τα πηγάδια και τις 
υδρογεωτρήσεις που υδροδοτούν τις αντίστοιχες κοινότητες υπάρχει 



 
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 
 

 
Doc Ref : 80102-RPT-EV-003 Σελ. 242 

Consortium 

πιθανότητα λόγω των έργων να διαταραχθεί η παροχή των υδάτινων πόρων 
του νομού, στις περιοχές των εργοταξίων και της διέλευσης του αγωγού. 

 
 Στην επίδραση της κατασκευής του έργου στα δίκτυα ύδρευσης των δήμων 

και κοινοτήτων της υπό εξέταση περιοχής. 
 
 Στη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων και κατά συνέπεια του υπόγειου 

υδροφόρου ορίζοντα από τα απορρίμματα λειτουργίας και συντήρησης των 
οχημάτων (καύσιμα, λάδια), από τα προϊόντα εκσκαφών, τα υλικά 
συσκευασίας και τα απορρίμματα από την καθημερινή διαβίωση των 
ανθρώπων. Το μέγεθος του προβλήματος εξαρτάται από την ικανότητα 
διήθησης του εδάφους και δεν αναμένεται να είναι σοβαρό. 

 
 Στη διακοπή της άρδευσης. 

 
Η Χάραξη του αγωγού διασχίζει μερικές αρδευόμενες περιοχές. Οι περιοχές αυτές 
είναι δύο ειδών: 
-    Αρδεύσεις με γεωτρήσεις. 
-    Αρδεύσεις με αρδευτικά συστήματα (επιφανειακά νερά). 
 
Στις αρδεύσεις με γεωτρήσεις το νερό για άρδευση αντλείται από το υπέδαφος με 
γεωτρήσεις ηλεκτροκίνητες ή πετρελαιοκίνητες αντλίες και διοχετεύεται σε 
πλαστικό ή μεταλλικό δίκτυο σωληνώσεων. Στις περιοχές που αρδεύονται με τον 
τρόπο αυτό θα πρέπει να διακοπεί η άρδευση λίγο πριν και κατά τη διάρκεια των 
εργασιών της κατασκευής για να περιοριστεί η διατάραξη του εδάφους. Αυτό θα 
προκαλέσει περιορισμό της παραγωγής στις αρδευόμενες καλλιέργειες. 
 
Οι επιπτώσεις στην άρδευση εξαρτώνται πολύ από τον χρόνο των κατασκευών. 
Μεταξύ Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Απριλίου η άρδευση είναι ελάχιστη και 
απαιτείται μόνο μετακίνηση των μόνιμων αρδευτικών σωληνώσεων. 
 
Στην άρδευση με αρδευτικά συστήματα (επιφανειακά νερά) οι αρδευόμενες 
εκτάσεις παράγουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων και ορισμένες περιοχές αποδίδουν 
και δύο παραγωγές τον χρόνο. Οι ιδιοκτησίες στις περιοχές αυτές τείνουν να είναι 
μικρότερες σε σχέση με τις περιοχές αρδευόμενες με γεωτρήσεις, ίσως λόγω της 
εντατικής καλλιέργειας στις περιοχές αυτές.  
 
Τα αρδευτικά δίκτυα έχουν τρεις κατηγορίες καναλιών. 
 
Τα κανάλια της πρώτης κατηγορίας είναι τσιμεντένια με 4,5 μ. πλάτος στο πάνω 
μέρος και φέρνουν το νερό από την πηγή. Τα δεύτερης κατηγορίας είναι και αυτά 
συνήθως τσιμεντένια αλλά μικρότερου μεγέθους και τροφοδοτούν κανάλια τρίτης 
κατηγορίας, που είναι είτε τσιμεντένια είτε σκάβονται στη γη. Το θέμα των 
επιπτώσεων στις αρδεύσεις αναλύεται στο Κεφάλαιο 7. 
 
Επιπτώσεις κατά τη φάση της κατασκευής αναμένονται επίσης λόγω των έργων τα 
οποία θα εκτελεσθούν στα σημεία διασταύρωσης με τα υδατορεύματα της 
περιοχής. Τα υδατορεύματα οφείλουν το σχηματισμό τους σε μία ευαίσθητη 
ισορροπία μεταξύ της μεταφοράς νερού και φερτών και τη δυνατότητα των 
ποτάμιων σχηματισμών να ανθίστανται στην αποκόλληση και μεταφορά κατά τη 
διάρκεια των πλημμύρων. Συνεπώς οποιαδήποτε τεχνική παρέμβαση στην κοίτη 
και στις όχθες μπορεί να καταστρέψει την φυσική αυτή ισορροπία. Ομοίως οι 
τεχνικές αυτές παρεμβάσεις μπορούν να αυξήσουν τη διάβρωση με αποτέλεσμα 
την αύξηση της στερεομεταφοράς, της θολερότητας του υδατορεύματος ή αλλαγές 
στη μορφολογία του πυθμένα. 
 
Συνολικά οι επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους απο την κατασκευή του έργου 
αναμένονται ελάχιστες και αναστρέψιμες με τα κατάλληλα μέσα. 
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6.2.2 Επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά από την λειτουργία του έργου. 

 
Ο σχεδιασμός του έργου είναι τέτοιος ώστε δεν αναμένεται ρύπανση του υπόγειου 
υδροφορέα κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. Συγκεκριμένα, κατά το 
σχεδιασμό του έργου έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για: 

 Τη διασφάλιση της πλήρους στεγανότητας του αγωγού (υδραυλική δοκιμή 
στο εργοστάσιο, μη καταστροφικός έλεγχος στο 100% των συγκολλήσεων 
κλπ) στις συγκολλήσεις. 

 Την πλήρη προστασία του αγωγού από διάβρωση. 
 Τα απαραίτητα μέτρα δοκιμαστικού ελέγχου των λειτουργικών 

χαρακτηριστικών του αγωγού μετά την τοποθέτηση του. 
 
Γενικότερα οι επιπτώσεις στην υδρογεωλογία κατά τη φάση λειτουργίας του έργου 
περιορίζεται στις εξής κατηγορίες: 
 

 Στα μελλοντικά αρδευτικά δίκτυα 
Η επίπτωση αυτή προέρχεται από την ύπαρξη του αγωγού. Η Προτεινόμενη 
Χάραξη μπορεί να επηρεάσει τα μελλοντικά αρδευτικά δίκτυα. Αυτό γιατί ο αγωγός 
θα θαφτεί σε βάθος 1 μ. περίπου και κάθε εκσκαφή πάνω από αυτόν για 
κατασκευή καναλιών θα απαγορευτεί. Σε περίπτωση μη ύπαρξης άλλης 
Εναλλακτικής λύσης θα χρειασθεί Ειδική Μελέτη του Έργου Διασταύρωσης του 
Αγωγού Φυσικού Αερίου. 
 

 Στη διατάραξη των αποστραγγίσεων 
Αποστραγγιστικά έργα υπάρχουν σε πολλές περιοχές και όχι μόνο όπου 
υπάρχουν αρδευτικά δίκτυα. Η αποστράγγιση είναι πολύ σημαντική σε περιοχές 
που δέχονται νερά από τις γύρω ψηλότερες. 
 
Ο αγωγός θα βρίσκεται σε βάθος 1 μ. περίπου. Τα περισσότερα αποστραγγιστικά 
τοποθετούνται σε βάθος 0,7 μ. έως 0,9 μ. και επομένως μπορούν να 
τοποθετηθούν χωρίς πρόβλημα για τον αγωγό. Ως προληπτικό μέτρο η εκσκαφή 
πάνω από τον αγωγό δε θα γίνεται με μηχανικά μέσα. Απόφραξη των 
αποστραγγίσεων κατά την υγρή περίοδο μπορεί να κάνει τα αυλάκια να 
πλημμυρίσουν, να περιορίσει τον αερισμό του εδάφους και να καταστρέψει την 
παραγωγή. 
 
Σε περίπτωση θραύσης του Αγωγού Φυσικού Αερίου σε περιοχή με υψηλό 
υδροφόρο ορίζοντα δεν αναμένεται ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα γιατί το 
αέριο θα διαφύγει δια μέσου των πόρων των πετρωμάτων στα ανώτερα τμήματα 
του εδάφους και από εκεί θα διαλυθεί στον αέρα, επειδή η διαλυτότητα του αερίου 
στο νερό είναι αμελητέα. 
 
Σε περίπτωση σημειακής διαφυγής του φυσικού αερίου θα εμφανιστεί σημειακή 
αποξήρανση της υπάρχουσας χλωρίδας πάνω από τον τόπο διαφυγής. Αν η 
διαφυγή είναι μεγάλη θα ανιχνευθεί και θα ελεγχθεί με τα βαλβιδοστάσια. Οπότε 
δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος όσον αφορά τους υδάτινους πόρους από την 
χρήση του φυσικού αερίου κατά την φάση λειτουργίας. 
 

6.2.3 Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον απο την κατασκευή και λειτουργία του 
έργου 

 
Οπως προαναφέρθηκε, η χάραξη του αγωγού διέρχεται απο τη διώρυγα του 
Ισθμού της Κορίνθου. Η διέλευση της Διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου θα γίνει 
με τη Μέθοδο της Οριζόντιας Κατευθυνόμενης Διάτρησης (HDD), όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 5.3.6.2 ανωτέρω, μετά από γεωτεχνική έρευνα 
που θα επιβεβαιώσει την καταλληλότητα των εδαφών. 
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Μόνο στην περίπτωση που οι γεωτεχνικές μελέτες αποκαλύψουν προβλήματα 
σταθερότητας του υπεδάφους που καθιστούν τη μέθοδο HDD ανεφάρμοστη, θα 
εφαρμοσθεί η μέθοδος Micro tunneling (βλ. παράγραφο 5.3.6.1 ανωτέρω).   
 
Σε κάθε περίπτωση τα έργα διάνοιξης είναι ενταλώς υπόγεια (και κάτω απο τον 
πυθμένα της διώρυγας) και δεν έρχονται σε καμμία επαφή με το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Ταυτόχρονα τα σχετικά εργοτάξια βρίσκονται σε ικανή απόσταση 
απο τη διώρυγα και η διακίνηση των υγρών διάτρησης γίνεται σε κλειστό 
κύκλωμα ώστε να μην τίθεται θέμα ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος κατα 
τη διάρκεια της κατασκευής.  
 
Ομοίως και οι επιπτώσεις της λειτουργίας του έργου στο θαλάσσιο περιβάλλον 
είναι μηδενικές. 
 
Συνολικά οι επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους απο τη λειτουργία του έργου 
αναμένονται μηδαμινές. 
 

6.3 Επιπτώσεις στη μορφολογία – έδαφος – Στερεά Απόβλητα 
 

6.3.1 Επιπτώσεις στη μορφολογία κατά την κατασκευή-λειτουργία 
 
Επιπτώσεις στα εδάφη προέρχονται από την απομάκρυνση του επιφανειακού 
εδάφους, την εκσκαφή της τάφρου, τις εργασίες αποκατάστασης και φύτευσης της 
ζώνης. Οι συνέπειες προέρχονται από τρεις κύριες διεργασίες: συμπύκνωση, 
αποσυμπύκνωση και αποκατάσταση και απώλεια του νερού. Απ' αυτές η 
σημαντικότερη είναι η συμπύκνωση. 
 
Η κυριότερη επίδραση της κατασκευής του αγωγού στο έδαφος προέρχεται από 
την αλλαγή της δομής του, κυρίως από τη συμπύκνωση. Με τη συμπύκνωση 
μειώνεται η αναλογία των κενών στο έδαφος με συνέπεια τη μείωση και του νερού 
και της διαπερατότητας. 
 
Σε ακραία περίπτωση τέτοιες αλλαγές μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο ξηρασίας ή 
υψηλής υγρασίας από την αδυναμία των ριζών, του νερού και του αέρα να 
διαπεράσουν το έδαφος. 
 
Η συμπύκνωση είναι αναμενόμενη όταν η εφαρμοζόμενη πίεση από τα 
μηχανήματα ή τα σχήματα ξεπερνάει την φυσική αντοχή του εδάφους. Τόσο η 
φόρτιση, όσο και η αντοχή του εδάφους διαφέρουν με τον χρόνο, αλλά γενικώς η 
εφαρμοζόμενη πίεση κατά τη διάρκεια της κατασκευής στη ζώνη εργασίας θα 
ξεπεράσει αυτή που προέρχεται από τις συνήθεις αγροτικές εργασίες. Επομένως, 
αυξημένος κίνδυνος συμπύκνωσης είναι αναμενόμενος. 
 
Η πιθανότητα συμπύκνωσης δεν μπορεί να προβλεφθεί για καμία περιοχή χωρίς 
επιπλέον στοιχεία, μπορούν όμως να εκτιμηθούν με αρκετή ακρίβεια οι 
διακυμάνσεις σε σχέση με το είδος του εδάφους και το κλίμα. 
 
Από τα συναντώμενα εδάφη τα Fluvi - Calcaric - Fluvisols (Κατηγορία j) είναι το 
πλέον ευαίσθητο είδος εδαφών στη συμπύκνωση σε όλη τη διάρκεια του έτους. 
Είναι αλλουβιακά εδάφη λεπτής υφής, επηρεαζόμενα πολλές φορές από τη 
διακύμανση του υδροφόρου ορίζοντα, τα οποία παραμένουν υγρά για μεγάλο 
διάστημα μετά από την άρδευση. Επιπλέον επειδή τα εδάφη αυτά θεωρούνται 
υψηλής αγροτικής απόδοσης η μεταχείριση τους πρέπει να γίνει με μεγάλη 
φροντίδα. 
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Τα Calcaric - Lithosols είναι ρηχά εδάφη, πετρώδη και καλά αποστραγγιζόμενα και 
δεν είναι πιθανόν να υποστούν συμπύκνωση. 
 
Τα Calcaric - Regosols είναι λεπτής έως μέσης υφής τριτογενείς ή τεταρτογενείς 
αλλουβιακές αποθέσεις και είναι πιθανόν να είναι ευπαθή όταν είναι υγρά. Ο 
Πίνακας που ακολουθεί δείχνει τις επιπτώσεις στις διάφορες κατηγορίες των 
εδαφών. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.7 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΔΑΦΩΝ 

Συμπύκνωση λόγω κίνησης οχημάτων 
Fluvisols 
Vertisols 

Αλλοίωση επιφανειακού εδάφους και υπεδάφους 
λόγω υψηλής υγρασίας (βροχής ή/και υψηλός 
υδάτινος ορίζοντας) 

Fluvisols 
Vertisols 

Διατάραξη αποστραγγιστικών και αρδευτικών 
συστημάτων (επίδραση σε μεγαλύτερη έκταση από 
αυτή της ζώνης εργασίας) * 

Fluvisols 
Vertisols 

Απώλεια του ήδη λεπτού επιφανειακού εδάφους μη 
αποδεχόμενου αποτελεσματική αποκατάσταση 

Lithosols 
Luvisols 

Regosols 
(*) Η διακοπή της άρδευσης επιδρά περισσότερο στην καλλιεργημένη γη, παρά στη ζώνη εργασίας 
 
 
Σε εδάφη τα οποία χαρακτηρίζονται σαν δασικά θα πρέπει να δοθεί προσοχή κατά 
τη διάρκεια της κατασκευής, π.χ. με μείωση της ζώνης εργασίας ώστε να μειωθούν 
οι επιπτώσεις. Σε εδάφη τα οποία χαρακτηρίζονται σαν αγροτικά οι επιπτώσεις 
είναι κυρίως στις γεωργικές δραστηριότητες οπότε θα πρέπει να ληφθούν τα μέτρα 
τα οποία περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 
 
Μία άλλη επίδραση της κατασκευής στο έδαφος είναι η αλλαγή της 
περιεκτικότητας σε πέτρες. Η ανεξέλεγκτη αποκατάσταση σε πετρώδη εδάφη 
μπορεί να προσθέσει πέτρες πάνω στο υπόστρωμα ή στο επιφανειακό έδαφος 
προξενώντας προβλήματα στη συγκράτηση του νερού και στις καλλιέργειες. 
 
Σοβαρή επίπτωση έχουμε στην ποιότητα του εδάφους κατά την φάση της 
κατασκευής και της αποκατάστασης λόγω της μεταβολής της ξηρασίας και της 
υγρασίας. 
 
Ο κίνδυνος ξηρασίας εκτιμάται από την ποσότητα του νερού του εδάφους (που 
προσδιορίζεται από το κλίμα) και τη δυνατότητα του εδάφους για ανάπτυξη 
καλλιεργειών. Η ποσότητα του νερού που απελευθερώνεται στις ρίζες των φυτών 
μπορεί να μεταβληθεί από την αλλαγή της δομής του εδάφους ή της 
περιεκτικότητας σε πέτρες που μπορεί να προέλθει από την κατασκευή του 
αγωγού. 
 
Οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων, επομένως, εξαρτώνται από την πιθανότητα 
μεταβολής αυτών των ιδιοτήτων του εδάφους. Η υγρασία του εδάφους επίσης είναι 
παράγοντας που επηρεάζεται από την κατασκευή, καθώς εξαρτάται από τη 
δυνατότητα αποστράγγισης και τη διαπερατότητα του εδάφους. Η διαπερατότητα 
του εδάφους μπορεί να μεταβληθεί κατά την κατασκευή και την αποκατάσταση. 
 
Κατά τη φάση κατασκευής αναμένεται να περισσέψουν οι παρακάτω ποσότητες 
υλικών εκσκαφών (στερεών υλικών): 
 
Στο Νομό Κορινθίας εκτιμάται ότι θα περισσέψουν 86.000 m3 υλικών εκσκαφών, 
στο Νομό Αργολίδας 110.000 m3, και στο Νομό Αρκαδίας 122.000 m3.  
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Η εκτίμηση των υλικών εκσκαφής έγινε με βάση την Τυπική Διατομή τάφρου 
Αγωγού Φυσικού Αερίου (30” / 24”) και τη συντηρητική υπόθεση περίσσειας 2m3 
ανα τρέχον μέτρο σκάμματος. 
 
Τα υλικά εκσκαφής θα πρέπει να διατεθούν σύννομα σε συνεργασία με τους 
τοπικούς φορείς (Νομαρχίες, Δήμους κλπ.) 
 
Συνολικά οι επιπτώσεις στη μορφολογία και τα εδάφη απο την κατασκευή του 
έργου αναμένονται ελάχιστες και αναστρέψιμες εφόσον εφαρμοσθούν τα 
κατάλληλα μέσα προστασίας. Κατα τη λειτουργία του έργου δεν υπάρχουν 
επιπτώσεις λόγω του είδους αυτού. 
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ΣΧΗΜΑ 6.1 Τυπική Διατομή τάφρου Αγωγού Φυσικού Αερίου 
 

 
 
 

6.3.2 Οπτική ρύπανση – Τοπίο 
 
Η κατασκευή του έργου, όπως προαναφέρθηκε, διεξάγεται πάνω σε συγκεκριμένη 
ζώνη εργασίας 26 μέτρων για τη σωληνογραμμή των 30” και 20m για τη 
σωληνογραμμή των 24”, μέσα στην οποία πασσαλώνεται ο γεωμετρικός άξονας, 
διανοίγεται η τάφρος υποδοχής, εκτελούνται οι συγκολλήσεις των αγωγών, οι 
επιχώσεις, ο καταβιβασμός και οι επιθεωρήσεις των προς εγκατάσταση τμημάτων 
της σωληνογραμμής. Ειδικότερα για δασικές εκτάσεις και πολυετείς καλλιέργειες 
(ελιές, αμπέλια κλπ) η ζώνη εργασίας μειώνεται στα 16 μέτρα για τη 
σωληνογραμμή των 30” και 14m για τη σωληνογραμμή των 24”. Υπενθυμίζεται ότι 
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το μεγαλύτερο μέρος της σωληνογραμμής που διέρχεται από πολυετείς 
καλλιέργειες και δάση είναι 24” οπότε η ζώνη εργασίας που θα προκαλεί και την 
περιβαλλοντική όχληση θα είναι μόνον 14m. 
 
Κατά μήκος της ζώνης αυτής θα απομακρυνθεί σχεδόν παντού η υπάρχουσα 
βλάστηση και θα προκληθεί στο χώρο μια γραμμική χρωματική μεταβολή. 
 
Μεταβολή του ανάγλυφου ή των κλίσεων ή άλλων φυσιογραφικών 
χαρακτηριστικών της περιοχής του έργου δεν αναμένονται. Σημειώνεται όμως ότι 
το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής ο αγωγός διέρχεται μέσα από δασικές 
περιοχές καθώς και από γεωργικά εδάφη. 
 
Οι ανωτέρω επιπτώσεις του έργου στους «οπτικούς πόρους - τοπίο» της περιοχής 
είναι προσωρινές περιορίζονται δε κυρίως κατά την φάση της κατασκευής του 
έργου. 
 
Από τις υπέργειες εγκαταστάσεις (Μικρά κτίρια βαλβιδοστασίων και Σταθμών 
Μέτρησης/Ρύθμισης & Σταθμοί Τηλεπικοινωνίας) δεν αναμένεται καμία δυσμενής 
επίπτωση στο τοπίο γιατί τα κτίρια αυτών (ισόγεια) θα εναρμονιστούν 
αρχιτεκτονικά με το περιβάλλον. 
 
Οι αλλοιώσεις στο τοπίο θα είναι κυρίως χρωματικές και περιορίζονται ουσιαστικά 
μόνο κατά τη φάση κατασκευής. Το γεωργικό τοπίο θα απορροφήσει άμεσα τις 
όποιες αλλοιώσεις την πρώτη καλλιεργητική περίοδο μετά την κατασκευή του 
έργου. 
 
Το δασικό τοπίο επίσης μετά τις εργασίες αποκατάστασης, όπως αυτές 
προβλέπονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο θα απορροφήσει τις όποιες αλλοιώσεις. 
Η φυσική αναγέννηση θα βοηθήσει σημαντικά στην αποκατάσταση του τοπίου. 
 
Άλλα στερεά απόβλητα σχετίζονται με την λειτουργία των εργοταξίων και αφορούν 
σκουπίδια κλπ. Αυτά θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους με ευθύνη του 
ανάδοχου εργολάβου και θα μεταφέρονται στους κάδους απορριμμάτων των 
γειτονικών Δήμων και Κοινοτήτων, προκειμένου να απορριφθούν σε χώρους 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. 
 
Συνολικά οι επιπτώσεις στο τοπίο απο την κατασκευή του έργου αναμένονται 
ελάχιστες και αναστρέψιμες εφόσον εφαρμοσθούν τα κατάλληλα μέσα 
αποκατάστασης. Κατα τη λειτουργία του έργου δεν υπάρχουν επιπτώσεις 
λόγω του είδους αυτού. 
 
 

6.4 Επιπτώσεις στη χλωρίδα – πανίδα 
 

6.4.1 Επιπτώσεις στη χλωρίδα από την κατασκευή του έργου. 
 
Ο αγωγός διέρχεται κυρίως από γεωργικές εκτάσεις, δασικές διαπλάσεις πεύκης, 
μακκία βλάστηση και φρύγανα, ενώ σε σημεία θα διασταυρωθεί με ρέματα. 
 
Η γεωργική βλάστηση επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό κατά τη φάση κατασκευής. Οι 
επιπτώσεις θα είναι ακόμα μεγαλύτερες εάν οι εργασίες πραγματοποιηθούν κατά 
τη διάρκεια της βλαστητικής περιόδου των καλλιεργειών. Σε όλο το μήκος της 
διαδρομής του έργου δεν υπάρχουν καλλιέργειες στρατηγικής σημασίας ή ειδικής 
περιβαλλοντικής αξίας. Με το πέρας των εργασιών, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις 
μπορούν να δοθούν στην προηγούμενη χρήση τους. Πάνω από το εγκατεστημένο 
Αγωγό Φυσικού Αερίου επιτρέπεται η καλλιέργεια αμπέλου και όλων των 
μονοετών καλλιεργειών (κηπευτικά κλπ). Σε ζώνη πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων 
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εκατέρωθεν του εγκατεστημένου Αγωγού Φυσικού Αερίου θα απαγορεύεται η 
φύτευση δένδρων (ελιές, κλπ). 
 
Θα προκληθούν οπτικές αντιθέσεις, λόγω διασπάσεις της συνέχειας της φυσικής 
βλάστησης. 
 
Γενικότερες πιέσεις θα ασκηθούν από την παραγωγή κονιορτού, λόγω των 
εργασιών εκσκαφής, επιχωματώσεων και της κίνησης των οχημάτων. Την περίοδο 
της ανθοφορίας η σκόνη κατακάθεται στα άνθη των φυτών με αποτέλεσμα τη 
σύγχυση των επικονιαστών λόγω απώλειας χρωμάτων των πετάλων και την 
παρεμπόδιση της επικονίασης (εντομογαμίας). Με την επικάθιση της σκόνης στα 
φύλλα επιβραδύνεται η διαδικασία της φωτοσύνθεσης, με αποτέλεσμα τη μείωση 
της πρωτογενούς παραγωγικότητας. 
 
Οι περιβαλλοντικές πιέσεις από τη ζώνη εργασίας στη ρεματική βλάστηση, εξ 
αιτίας της ευαισθησίας αυτού του τύπου βλάστησης και χλωρίδας, υφίστανται μεν 
αλλά θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και θα είναι περιορισμένες. Να σημειωθεί ότι η 
κατασκευή του αγωγού δεν θα επηρεάσει καθόλου τις διαπλάσεις των περιοχών 
NATURA 2000, λόγω της μεγάλης απόστασης από αυτές. 
 
Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι που αναμένονται, πέραν του κονιορτού, είναι ο καπνός, το 
SO2, τα ΝΟχ, οι υδρογονάνθρακες. Πρόκειται για πρωτογενείς ρύπους των 
καυσαερίων των μηχανημάτων, των οχημάτων και των εγκαταστάσεων των 
εργοταξίων. Η σχέση ατμοσφαιρικής ρύπανσης -φυτικών βλαβών δεν είναι 
επαρκώς γνωστή. Γενικά, σε περιοχές με αυξημένη υγρασία αναμένονται 
εντονότερες επιπτώσεις, αλλά όχι πολύ σοβαρές λόγω της μικρής διάρκειας 
έκθεσης των φυτών στους ρύπους. 
 
Υπάρχει κίνδυνος για μεταφορά ασθενειών και σπόρων ξενικών ειδών από τις 
χωματουργικές εργασίες και την κίνηση των οχημάτων και ανθρώπων 
(ανθρωποχωρία). 
 
Συμπερασματικά, τα φυτικά taxa που θα απομακρυνθούν και γενικά θα 
επηρεαστούν είναι κοινά της ελληνικής χλωρίδας και δεν θα επηρεασθούν είδη 
των Παραρτημάτων της Οδηγίας 92/43/ΕΚ. Η διακοπή της φυσικής βλάστησης θα 
οδηγήσει σε φυσικές διαπλάσεις πρόδρομης διαδοχής με αναμενόμενη γρήγορη 
ανάκαμψη. Επίσης, δεν επηρεάζονται Οικότοποι Προτεραιότητας. 
 
Οι επιπτώσεις στις δασικές διαπλάσεις υφίστανται μεν αλλά θα έχουν τοπικό 
χαρακτήρα και θα είναι περιορισμένες και αντιμετωπίσιμες. Για την αντιμετώπιση 
αυτών των επιπτώσεων προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης που αναλύονται 
λεπτομερώς στο Κεφ. 7 της παρούσης μελέτης. 
 
Κατα την κατασκευή θα υπάρξουν μικρές επιπτώσεις στη χλωρίδα κατα μήκος 
του αγωγού που όμως είναι αντιμετωπίσιμες και αναστρέψιμες με τα 
κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης.  
 

6.4.2 Επιπτώσεις στη χλωρίδα  από την λειτουργία του έργου. 
 
Οι οπτικές αντιθέσεις από τις αποψιλώσεις κατά τη φάση κατασκευής θα 
μετριαστούν κατά τη φάση λειτουργίας από τη λήψη των επανορθωτικών μέτρων 
και την φυσική αναγέννηση. Όπως αναφέρεται στο Κεφ. 7 της παρούσης μελέτης 
θα φυτευτούν περισσότερα δένδρα από αυτά που θα αποκοπούν, οπότε θα 
υπάρξει πλήρης αποκατάσταση της βλάστησης. Επιπτώσεις απο τη λειτουργία 
του έργου δεν υπάρχουν. 
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6.4.3 Επιπτώσεις στη πανίδα από την κατασκευή του έργου. 
 
Οι επιπτώσεις στην πανίδα συνοψίζονται στη διατάραξη ενδιαιτημάτων και θέσεων 
τροφοληψίας. Πολλοί πληθυσμοί θα μεταναστεύσουν σε γειτονικές της ζώνης 
εργασίας περιοχές. 
 
Η διακοπή της φυσικής βλάστησης οδηγεί στο σχηματισμό μορφών βλάστησης 
πρόδρομης διαδοχής με χαμηλή οικολογική αξία. Προβλέπεται απώλεια και 
μετατροπή οικοτόπων με ταυτόχρονη δημιουργία νέων. Σε γενικές γραμμές στην 
περιοχή μελέτης, δεν υπάρχουν είδη που ζουν σε ομοιογενείς οικοτόπους ή που 
απαιτούν μεγάλο ζωτικό χώρο, ώστε να υπάρξουν πιέσεις στην πληθυσμιακή 
δυναμική λόγω μετανάστευσης. 
 
Στην περιοχή δεν υπάρχουν μεγάλα θηλαστικά (μεγάλα σαρκοφάγα, 
αρτιοδάκτυλα). Οι πληθυσμοί των μικρών θηλαστικών (κυρίως τρωκτικά) εξ αιτίας 
της μικρής έκτασης των εργοταξίων και του χρόνου εργασιών, δεν αναμένεται να 
υποστούν μείωση, παρά μόνο κατά τόπους πιέσεις λόγω διατάραξης 
ενδιαιτημάτων. 
 
Οι επιπτώσεις στα ερπετά αναμένονται μικρές και αναστρέψιμες, εξ αίτιας της 
μικρής έκτασης των εργοταξίων και του χρόνου εργασιών, της δημιουργίας 
ανοιγμάτων στη βλάστηση που θα δημιουργήσουν τύπους βλάστησης συγγενικό 
με το λιβαδικό που προτιμούν τα ερπετά, και την ύπαρξη καταφυγίων σε γειτονικές 
περιοχές. 
 
Η έλλειψη ερευνών και δεδομένων κάνει την συγκεκριμενοποίηση (ποιοτική και 
ποσοτική) των πιέσεων από το θόρυβο στην πανίδα αρκετά δύσκολη έως 
αδύνατη. Στην περιοχή που θα εκτελεσθούν τα έργα, οι όποιες επιπτώσεις από το 
θόρυβο (κυρίως στην ηθολογία) θα είναι μικρές και οπωσδήποτε αντιστρέψιμες, εξ 
αιτίας του μικρού χρόνου έκθεσης των ζώων στο θόρυβο και της μικρής έκτασης 
των εργοταξίων. 
 
Η επικάθιση κονιορτού στα φύλλα των φυτών, μετατρέπει αυτά τα άτομα σε 
λιγότερο προτιμητέα προς βόσκηση από τα φυτοφάγα θηλαστικά, με αποτέλεσμα 
τον περιορισμό της τροφής. Στην περιοχή που θα εκτελεσθούν τα έργα, οι όποιες 
επιπτώσεις από την επικάθιση του κονιορτού θα είναι μικρές και οπωσδήποτε 
αντιστρέψιμες, εξ αιτίας της μικρής χρονικής διάρκειας των έργων. 
 
Δεν αναμένονται προβλήματα από τους άλλους ατμοσφαιρικούς ρύπους στην 
πανίδα, εξ αιτίας της πολύ μικρής έκθεσης. 
 
Επιπτώσεις στην Ορνιθοπανίδα 
Εκτός από τις επιπτώσεις στα θηλαστικά και ερπετά, οι εργασίες για την υπόγεια 
τοποθέτηση του Α.Φ.Α. θα έχουν επίπτωση και στην ορνιθοπανίδα των γειτονικών 
προς την χάραξη περιοχών. Οι σοβαρότερες επιπτώσεις προέρχονται από την 
έντονη όχληση κατά την φάση διεξαγωγής των έργων. 
Θα δημιουργηθούν απώλειες θέσεων φωλεοποίησης για την ορνιθοπανίδα στην 
περιοχή αποψίλωσης δένδρων αλλά θα είναι αναστρέψιμες, καθώς θα 
δημιουργηθούν νέες σε γειτονικά δένδρα. 
 
Ειδικά στις περιοχές με συμπαγή ασβεστόλιθο, όπου θα χρειαστούν εκβραχισμοί 
και ανατινάξεις η όχληση υπάρχει, αλλά θα είναι προσωρινή. Τα αρπακτικά 
πουλιά, ως ευαίσθητα στην ανθρώπινη ενόχληση, θα αντιμετωπίσουν εντονότερες 
επιπτώσεις. Οι δε οχλήσεις που προαναφέρθηκαν (εκσκαφές, εκβραχισμοί), ίσως 
επιδρούν αρνητικά στην επιλογή των χώρων φωλιάσματος των.  
 
Η ύπαρξη λίγων ρεμάτων χαμηλής ροής και μικρής έκτασης που βρίσκονται εντός 
της ζώνης εργασίας ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στα στρουθιόμορφα που 
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χρησιμοποιούν την περιοχή για τροφοληψία. Οι αμελητέες   επιπτώσεις   από   την   
απώλεια   χώρων   τροφοληψίας   θα αντισταθμιστούν με τη μετακίνηση των 
πληθυσμών σε εγγύτερη περιοχή της ζώνης εργασίας. 
 
Ωστόσο, επειδή τα τμήματα όπου πιθανώς θα χρειαστούν ανατινάξεις είναι μικρά 
και ο χρόνος κατασκευής διαρκεί πολύ λίγο, οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα 
περιορίζονται στο ελάχιστο. 
 
Αλλες αξιοσημείωτες δυσμενείς επιδράσεις (αν και δευτερογενείς) που 
ενδεχομένως θα προέλθουν από τις διανοίξεις δρόμων και την αύξηση της 
πρόσβασης, είναι η διευκόλυνση πολλών παράνομων δραστηριοτήτων μέσα στις 
δασικές εκτάσεις. 
 
Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις απο την κατασκευή του έργου στην πανίδα είναι 
ελάχιστες, τοπικές και περιορισμένες στο χρόνο εκτέλεσης των έργων. Είναι 
αντιμετωπίσιμες με λήψη των κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης. 
 

6.4.4 Επιπτώσεις στη πανίδα  από την λειτουργία του έργου. 
 
Τα θηλαστικά και τα ερπετά μακροχρόνια δε θα έχουν προβλήματα εφόσον με την 
επάνοδο της δενδρώδους βλάστησης οι διαταραγμένοι πληθυσμοί θα 
επανακάμψουν, ενώ θα έχουν αποκατασταθεί οι φυσικοί διάδρομοι επικοινωνίας. 
 
Όσον αφορά την ορνιθοπανίδα όσοι πληθυσμοί διαταραχθούν από την απώλεια 
ενδιαιτημάτων και τη διαφοροποίηση οικοτόνων, θα επανέλθουν γιατί η 
αποκατάσταση της φυσικής βλάστησης θα δημιουργήσει τους ίδιους οικοτόνους με 
προηγούμενα. 
 
Οι πληθυσμοί των ειδών που είναι στενά συνδεδεμένα με τις καλλιέργειες 
(στρουθιόμορφα, τρωκτικά), είτε γιατί είναι καρποφάγα, είτε γιατί διαβούν σε 
φυτοφράκτες, ξερολιθιές κλπ. θα ανακάμψουν, αφού, κατά τη λειτουργία του έργου 
δεν αλλοιώνονται ριζικά οι καλλιέργειες. 
 
Γενικότερα, λοιπόν, οι τύποι οικοτόνων που θα επηρεαστούν κατά τη φάση 
κατασκευής θα επανέλθουν, οπότε δεν αναμένονται πιέσεις στην πανίδα κατά τη 
φάση λειτουργίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι καμία επίπτωση δεν θα 
επέλθει στην πανίδα των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 
Ακροκορίνθου και Λίμνης Τάκα. 
 
Συμπερασματικά, δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στην πανίδα από τη 
λειτουργία του αγωγού. Δεν θα υπάρξουν πιέσεις σε είδη των Παραρτημάτων 
της Οδηγίας 92/43/ΕΚ και πτηνά των Παραρτημάτων της Οδηγίας 79/409/ΕΚ. 
 

6.5 Επιπτώσεις από τους θορύβους 
 

6.5.1 Επιπτώσεις θορύβου από την κατασκευή 
 
Οι αιτίες για την παρουσία της ηχητικής ρύπανσης, είναι οι παρακάτω : 

 Διακίνηση βαρέων οχημάτων μεταφοράς χωματουργικών και δομικών 
υλικών (σκυρόδεμα, χάλυβες σκυροδέτησης, αδρανή υλικά, κλπ). 

 Εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών από βαριά εκσκαπτικά 
μηχανήματα που θα λειτουργούν γραμμικά στη Χάραξη του έργου 
(προωθητήρες, εκσκαφείς, διατρητικά, φορτωτές, συμπιεστές, κλπ). 

 
Η χρονική διάρκεια του αναμενόμενου θορύβου προβλέπεται σε ημερήσια βάση 
να διαρκεί από τις 08.00 π.μ. έως και τις 17.00 μ.μ. ενώ για τους θερινούς μήνες 
μέχρι και τις 18.00 μ.μ. 
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Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου 
προσδιορίζονται βάσει των εμπλεκόμενων χρήσεων γης, όπως προβλέπεται στο 
σχετικό ΠΔ1 180/81 (ΦΕΚ293Α/6.10.81). 
 
Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει το θόρυβο των μηχανημάτων και 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την φάση κατασκευής ενός έργου, 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 
- 56206/1613, ΦΕΚ 570/Β/9.9.86: «Περί προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής 

των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 
79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ». 

- 69001/1921, ΦΕΚ 751/Β/18.10.88: «Περί έγκρισης τύπου ΕΟΚ για την οριακή 
τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου». 

- Α5/2375, ΦΕΚ 689/Β/18: Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών. 
(Υγειονομική Διάταξη που προστατεύει την δημόσια υγεία και την υγεία των 
χειριστών αεροσφυρών, κοινώς κομπρεσέρ, και υποχρεώνει όλες τις 
αερογέφυρες να εφοδιαστούν με σιγαστήρα και τον περιορισμό των 
εκπομπών θορύβου). 

- Επιγραμματικά διευκρινίζεται ότι λόγω έλλειψης διαθέσιμων, και 
τεκμηριωμένων βιβλιογραφικών στοιχείων, η εργοταξιακή ηχορρύπανση δεν 
μπορεί να ποσοτικοποιηθεί επαρκώς. Ωστόσο, λόγω της γεωμετρίας του 
έργου, οι αναμενόμενες επιπτώσεις από τον εργοταξιακό θόρυβο προβλέπεται 
να επιβαρύνουν κυρίως τις περιοχές που γειτνιάζουν άμεσα και παράλληλα 
στη ζώνη διέλευσης του έργου, με μειούμενη την όλη επίπτωση, αυξανόμενης 
της κάθετης απόστασης από τη Χάραξη του Αγωγού. 

 
Οι επιπτώσεις απο το θόρυβο κατα την κατασκευή θα είναι ελάχιστες και θα 
περιορίζονται μόνον στις περιοχές των έργων κοντά σε οικισμούς και μόνο 
για το περιορισμένο χρονικό διάστημα λειτουργίας του εργοταξίου στην 
περιοχή. Ακόμη και οι ελάχιστες αυτές επιπτώσεις αντιμετωπίζονται με λήψη 
των κατάλληλων προστατευτικών μέτρων. 
 

6.5.2 Επιπτώσεις θoρύβoυ κατά τη λειτoυργία 
 
Σε ότι αφορά τη λειτουργία της εγκατεστημένης σωληνογραμμής δεν 
παρουσιάζεται απολύτως καμία επίπτωση, από θόρυβο κατά την διακίνηση 
του ΦΑ καθ' όσον το βάθος τοποθέτησης των αγωγών και η υφιστάμενη 
επικάλυψη της τάφρου δεν επιτρέπουν μετάδοση θορύβων στον υπερκείμενο του 
εδάφους χώρο. 
 
Οπότε οι υπάρχουσες πηγές θορύβου σχετίζονται κυρίως με την λειτουργία του 
αγωγού. Τέτοιες πηγές είναι οι ρυθμιστές της πίεσης του αερίου, που θα 
βρίσκονται στις υπέργειες εγκαταστάσεις, όπου το αέριο μεταφέρεται από το 
σύστημα υψηλής πιέσεως στο σύστημα διανομής. 
 
Στις συμβατικές υποχρεώσεις των κατασκευαστών των σταθμών Μέτρησης και 
Ρύθμισης, προβλέπεται η τήρηση των επιτρεπόμενων ορίων αυτών και η 
κατάλληλη πρόβλεψη μόνωσης των κτιρίων και εγκαταστάσεων. 
 

6.6 Επιπτώσεις σε κρατικές εξυπηρετήσεις – δίκτυα 
 

6.6.1 Επιπτώσεις κατά την κατασκευή 
 
Δρόμοι 
Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, ο αγωγός στην πορεία του 
διασταυρώνεται με το εθνικό, επαρχιακό και κοινοτικό - αγροτικό δίκτυο της 
περιοχής, καθώς και με μελλοντικούς δρόμους. 
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Η όχληση στην κυκλοφορία αναμένεται μόνο κατά την φάση κατασκευής, και η 
διάρκεια της θα είναι μερικών το πολύ ημερών. 
 
Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας δεν αναμένεται. 
 

6.6.2 Επιπτώσεις κατά τη λειτoυργία 
 
Δεν αναμένεται καμία επίπτωση από τη λειτουργία του έργου. 
 

6.7 Επιπτώσεις στις χρήσεις γης 
 

6.7.1 Επιπτώσεις κατά την κατασκευή 
 
Γενικά, οι επιπτώσεις στις χρήσεις γης από ένα τέτοιο έργο, θα είναι κατά το 
μεγαλύτερο μέρος βραχυπρόθεσμες. Θα περιορισθούν δε κυρίως στη φάση της 
κατασκευής. 
Από την κατασκευή του έργου, η οποία συνίσταται στη "διάνοιξη" μιας ζώνης 
εργασίας 26 μ. δεν αναμένεται να αλλοιωθεί ή να καταστραφεί δραστικά 
οποιαδήποτε χρήση. Οπωσδήποτε η κατασκευή θα επηρεάσει όλες τις χρήσεις 
γης γενικά, προκαλώντας με την διαμόρφωση της ζώνης εργασίας, τις εκσκαφές, 
τις εναποθέσεις των χωμάτων, ή τη χρήση των εκσκαπτικών μηχανημάτων 
κάποιες αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες θα είναι όλες προσωρινές, αφού η χρήση 
δεν πρόκειται να αλλάξει. Μετά το πέρας των έργων εγκατάστασης του αγωγού, η 
ζώνη εργασίας θα αποκατασταθεί. 
 
Ειδικότερα οι επιπτώσεις ανά χρήση είναι οι ακόλουθες: 
 
Απλή γεωργική γη 
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα δημιουργηθεί μια αναστάτωση στις 
καλλιέργειες σε αρκετή έκταση, λόγω της ανάγκης για την διαμόρφωση μιας ζώνης 
εργασίας. Επομένως θα δημιουργηθεί προσωρινή αποψίλωση των καλλιεργειών 
στην ζώνη αυτή. Για το λόγο αυτό θα πρέπει ίσως να προσεχθεί η περίοδος 
κατασκευής ώστε να μειωθούν οι οικονομικές επιπτώσεις για την αποζημίωση των 
καλλιεργειών. 
Σε ορισμένες περιοχές θα δημιουργηθούν προσβάσεις μέσα από τα χωράφια ή θα 
αναμορφωθούν υπάρχοντες δρόμοι. Ορισμένοι αγροτικοί δρόμοι θα κοπούν 
τουλάχιστον παροδικά και αυτό ενδέχεται να προκαλέσει τοπική δυσκολία η 
διακοπή πρόσβασης προς τους αγρούς. 
Επίσης, κατά την κατασκευή του έργου θα απομακρυνθούν τα όρια των χωραφιών 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαδικασία της συνεχούς κατασκευής. Η 
αποκατάσταση των ορίων θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα θέσουν 
οι ιδιοκτήτες. 
Δασικές εκτάσεις 
Στα δάση και δασικές εκτάσεις η ζώνη εργασίας καθορίζεται σε 16,0 μ. έτσι ώστε 
να ελαχιστοποιείται η επέμβαση του έργου στο περιβάλλον. Θα κοπούν τα δένδρα 
μόνο στη ζώνη των 16,0 μ. επί της οποίας θα εκτελεστούν τα έργα. 
Δεν αναμένεται όμως να επεκταθούν οι καταστροφές λόγω των έργων στην 
ευρύτερη ζώνη (εναποθέσεις επιχωμάτων, κατασκευή δρόμων, κλπ.), δεδομένου 
ότι όλη η κατασκευή θα περιοριστεί στην ζώνη εργασίας με μεταφορά 
πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής, κλπ. 
 
Οικιστική χρήση 
Ο αγωγός γενικά διέρχεται εκτός των ορίων Γ.Π.Σ. των Δήμων και των ορίων των 
οικισμών και των επεκτάσεων τους. 
Στις εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές δεν θα 
επιτρέπεται η δόμηση σε μία ζώνη πλάτους 20 μ. εκατέρωθεν του άξονα του 
αγωγού. 
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Στις περιπτώσεις διέλευσης ενός των ορίων Γ.Π.Σ. των οικισμών Καλαμάκι και 
Ισθμια πιθανόν να υπάρξει η για μικρό σχετικά μήκος δέσμευση δόμησης. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά το πέρας των έργων εγκατάστασης του αγωγού, η 
ζώνη εργασίας θα αποκατασταθεί οι επιπτώσεις στις χρήσεις γης από ένα τέτοιο 
έργο, είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος μικρές και βραχυπρόθεσμες. 
 

6.7.2 Επιπτώσεις κατά τη λειτουργία 
 
Οι επιπτώσεις στις χρήσεις γης από τη λειτουργία του έργου ανά είδος χρήσης 
παρουσιάζονται παρακάτω : 
 
Γεωργική γη 
Ο μόνος περιορισμός που θα υπάρχει κατά τη λειτουργία του Αγωγού Φυσικού 
Αερίου είναι η απαγόρευση φύτευσης βαθύρριζων δένδρων σε μια ζώνη πλάτους 
τεσσάρων (4) μέτρων εκατέρωθεν αυτού. Οι επιπτώσεις από αυτό το περιορισμό 
στη χρήση της γεωργικής γης θα είναι αμελητέες διότι η συνηθισμένη απόσταση 
μεταξύ δύο (2) διαδοχικών σειρών δενδρωδών καλλιεργειών είναι περίπου οκτώ 
(8) μέτρα. Αρα με σωστή διευθέτηση των διαδοχικών σειρών των δένδρων, ακόμη 
και στα σημεία στα οποία ο αγωγός διέρχεται μέσα απο δενδρώνες οπωροφόρων 
οι επιπτώσεις θα είναι ελάχιστες και οπωσδήποτε επανορθούμενες. 
Επισημαίνεται ότι πάνω από τον εγκατεστημένο Αγωγό Φυσικού Αερίου 
επιτρέπεται η καλλιέργεια αμπέλου και όλων των μονοετών καλλιεργειών 
(κηπευτικά κλπ.). 
Έτσι οι επιπτώσεις στη χρήση της γεωργικής γης συνολικά θα είναι αμελητέες. 
 
Δάση - Ημι-φυσικές περιοχές 
Μετά την κατασκευή του έργου θα απαιτηθεί αποκατάσταση με αναδάσωση των 
ξυλευθέντων τμημάτων. Η ζώνη όμως των 4,00 μ. εκατέρωθεν του άξονα του 
αγωγού δεν δύναται να καλυφθεί με βαθύρριζα δένδρα. Επομένως θα καλυφθεί με 
θάμνους - σπάρτα, φυτεύσεις οι οποίες κατά τη λειτουργία του έργου αλλοιώνουν 
εν μέρει το δάσος, αλλά δεν τροποποιούν τη χρήση μετά την αποκατάσταση - 
αναδάσωση. Κατόπιν συνεννόησης με τις αντίστοιχες αρμόδιες Δασικές 
Υπηρεσίες, μπορεί η ζώνη εργασίας μέσα στις Δημόσιες Δασικές εκτάσεις να 
χρησιμοποιηθεί σαν αντιπυρική ζώνη. 
 
Οικιστική χρήση 
Κατά τη λειτουργία του έργου και δεδομένου ότι δεν θα επιτρέπεται η δόμηση σε 
ζώνη πλάτους 20 μέτρων εκατέρωθεν του αγωγού, φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει 
σοβαρή δέσμευση στις ιδιοκτησίες δεδομένου ότι η Χάραξη διέρχεται εκτός των 
ορίων οικισμών. Παρόμοια, κανένα πρόβλημα δεν αναμένεται απο την κατασκευή 
των σταθμών LVS-M/R, λόγω της επιλογής της θέσης τους εκτός ορίων οικισμών. 
Στις περιπτώσεις διέλευσης ενός των ορίων Γ.Π.Σ. των οικισμών Καλαμάκι και 
Ισθμια αναμένεται η για μικρό σχετικά μήκος δέσμευση δόμησης. 
 
Συνολικά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις διέλευσης μέσα απο οικισμούς αναμένονται 
θετικές επιπτώσεις αναμένονται κατά τη λειτουργία του αγωγού ιδίως στις 
περιοχές με βιομηχανική ανάπτυξη (ΒΙ.ΠΕ) ενώ οι επιπτώσεις στη χρήση της 
γεωργικής γης και των δασικών εκτάσεων θα είναι αμελητέες. Αλλωστε και οι 
αμελητέες αυτές επιπτώσεις είναι αναμενόμενες και ανεκτές, λαμβανομένης 
υπόψιν της σημασίας του έργου, σύμφωνα με τις γνωματεύσεις των κατα τόπους 
Ν.Ε.ΧΩ.Π. και δασαρχείων. 
 
 

6.8 Επιπτώσεις στο πολιτιστικό και ιστορικό περιβάλλον 
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6.8.1 Επιπτώσεις κατά την κατασκευή 
 
Η προτεινόμενη Χάραξη ALT1-P του Έργου δεν διέρχεται από ζώνες απολύτου 
προστασίας κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων, διέρχεται όμως από 
αρχαιολογικά προστατευόμενες περιοχές. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων, 
οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα σύμφωνα με τις 
υποδείξεις των αρμοδίων Εφορειών. Η αμοιβή του επιβλέποντος αρχαιολόγου, 
όπως και η συνολική δαπάνη της ανασκαφικής έρευνας, αμοιβή (πρόσληψη 
εξειδικευμένου προσωπικού των ανασκαφών καθ' υπόδειξη των αρμοδίων για την 
περιοχή επέμβασης, σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση των 
αποκαλυφθεισών αρχαιοτήτων, καθαρισμός, συντήρηση, καταγραφή, σχεδίαση, 
φωτογράφηση και αποθήκευση των κινητών ευρημάτων) καθώς και η μελέτη και 
δημοσίευση των ευρημάτων θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του έργου, 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του Νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 
153/Α/28-06-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 
 
Παρόμοια, κανένα πρόβλημα δεν αναμένεται απο την κατασκευή των σταθμών 
LVS-M/R, λόγω της επιλογής της θέσης τους εκτός οριοθετημένων αρχαιολογικών 
χώρων και τόπων ιστορικού ενδιαφέροντος. 
 
Συνολικά και εφέσον ληφθούν τα μέτρα προστασίας που θα υποδειχθούν απο τις 
αρμόδιες αρχές δεν αναμένονται επιπτώσεις απο την κατασκευή του έργου 
στο πολιτιστικό και ιστορικό περιβάλλον. 
 

6.8.2 Επιπτώσεις κατά τη λειτoυργία 
 
Δεν αναμένεται καμία επίπτωση από τη λειτουργία του έργου. 
 
 

6.9 Κοινωνικές Επιπτώσεις 
 

6.9.1 Επιπτώσεις κατά την κατασκευή 
 
Η προτεινόμενη Χάραξη ALT1-P του Έργου, με εξαίρεση την περιοχή του 
Καλαμακίου, δεν διέρχεται απο οικιστικό ιστό, ώστε να έχει άμεση επίπτωση στην 
τοπική κοινωνία 
 
Συνολικά και εφέσον ληφθούν τα μέτρα προστασίας που θα υποδειχθούν απο τις 
αρμόδιες αρχές δεν αναμένονται επιπτώσεις απο την κατασκευή του έργου 
στο κοινωνικό περιβάλλον. 
 

6.9.2 Επιπτώσεις κατά τη λειτoυργία 
 
Συνολικά αναμένονται έντονα θετικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου. 
Συγκεκριμένα : 
 
Κατ αρχάς η χρήση του Φ.Α. στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στη 
Μεγαλόπολη θα οδηγήσει σε «καθαρή» παραγωγή ηλ. Ενέργειας με μεγάλο 
συντελεστή απόδοσης και μειωμένη παραγωγή ρύπων πράγμα που θα 
ανακουφίσει την τοπική κοινωνία. Παράλληλα η χρήση του Φ.Α. απο την οικιακή 
κατανάλωση και τη βιομηχανία/βιοτεχνία στις πόλεις απο τις οποίες διέρχεται ο 
αγωγός θα οδηγήσει σε αντικατάσταση των συμβατικών αερίων καυσίμων με 
προφανές περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό όφελος με άμεσο αντίκτυπο 
και στην εθνική οικονομία. 
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6.10 Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 
6.10.1 Χαρακτηρισμός επιπτώσεων 
 

Στους πίνακες που ακολουθούν δίνεται ο χαρακτηρισμός των επιπτώσεων του 
έργου κατα την κατασκευή και λειτουργία αυτού.  
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6.10.2 Επιπτώσεις από την κατασκευή – πινακοποιημένη καταγραφή 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.8:  Επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά την κατασκευή του 
Έργου 
 
 

 ΕΙΔΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Τομείς που πιθανόν υφίστανται 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Θετι-
κές 

Ουδέ-
τερες 

Αρνη-
τικές 

Ασθε-
νείς 

Μέτριες 
ή μη 

σημαν-
τικές 

Ισχυρές ή 
σημαν-
τικές 

Παροδι
κές ή 
βραχυ-
χρόνιες 

Μόνι-
μες ή 
μακρο-
χρόνιες 

Ολικώς 
ανα-
στρέ-
ψιμες 

Μερικώς 
αναστρέ-
ψιμες 

Μη 
ανα-
στρέ-
ψιμες 

Ολικώς 
αντι-
μετω-
πίσιμες 

Μερικώς 
αντιμετω-
πίσιμες 

Μη 
αντι-
μετω-
πίσιμες 

Φυσικό Περιβάλλον               
Μικροκλιματικά χαρακτηριστικά               
Γεωμορφολογία               
Τοπίο               
Γεωλογία               
Έδαφος               
Επιφανειακά νερά               
Υπόγεια νερά               
Ατμοσφαιρικό περιβάλλον               
Ακουστικό περιβάλλον               
Οικοσυστήματα               
Χλωρίδα               
Πανίδα               
Χρήσεις γης               
Χωροταξικός σχεδιασμός               
Ανθρωπογενές περιβάλλον               
Απασχόληση               
Παραγωγικοί τομείς               
Τοπική οικονομία               
Κατοικία               
Υποδομές               
Εθνική Οικονομία               
Ιστορικό – Πολιτιστικό περιβάλλον               
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6.10.3 Επιπτώσεις κατά την λειτουργία – πινακοποιημένη καταγραφή 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.9:  Επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά τη λειτουργία του 
Έργου 
 

 ΕΙΔΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Τομείς που πιθανόν υφίστανται 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Θετι-
κές 

Ουδέ-
τερες 

Αρνη-
τικές 

Ασθε-
νείς 

Μέτριες 
ή μη 

σημαν-
τικές 

Ισχυρές ή 
σημαν-
τικές 

Παροδι
κές ή 
βραχυ-
χρόνιες 

Μόνι-
μες ή 
μακρο-
χρόνιες 

Ολικώς 
ανα-
στρέ-
ψιμες 

Μερικώς 
αναστρέ-
ψιμες 

Μη 
ανα-
στρέ-
ψιμες 

Ολικώς 
αντι-
μετω-
πίσιμες 

Μερικώς 
αντιμετω-
πίσιμες 

Μη 
αντι-
μετω-
πίσιμες 

Φυσικό Περιβάλλον               
Μικροκλιματικά χαρακτηριστικά               
Γεωμορφολογία               
Τοπίο               
Γεωλογία               
Έδαφος               
Επιφανειακά νερά               
Υπόγεια νερά               
Ατμοσφαιρικό περιβάλλον               
Ακουστικό περιβάλλον               
Οικοσυστήματα               
Χλωρίδα               
Πανίδα               
Χρήσεις γης               
Χωροταξικός σχεδιασμός               
Ανθρωπογενές περιβάλλον               
Απασχόληση               
Παραγωγικοί τομείς               
Τοπική οικονομία               
Κατοικία               
Υποδομές               
Εθνική Οικονομία               
Ιστορικό – Πολιτιστικό περιβάλλον               
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7. Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 

7.1 Αντιμετώπιση  επιπτώσεων στην ποιότητα της ατμόσφαιρας 
7.1.1 Αντιμετώπιση επιπτώσεων στην ποιότητα της ατμόσφαιρας από την κατασκευή 

του έργου. 
 
Από τα αναλυόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, προκύπτει ότι η 
ατμοσφαιρική ρύπανση προκύπτει μόνο κατά τη φάση κατασκευής του αγωγού. 
 
Τα μέτρα προστασίας που προτείνεται να ληφθούν για την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων και προστασία από την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι: 
 Έλεγχος της λειτουργίας των εξατμίσεων των εκσκαπτικών και μεταφορικών 

οχημάτων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κακή λειτουργία των κινητήρων, 
θα πρέπει να επιβληθούν οι σχετικές μηχανολογικές ρυθμίσεις. 

 Χρήση φίλτρων στις εξατμίσεις των οχημάτων / μηχανημάτων εκσκαφής. 
 Διαβροχή των όγκων των εκσκαφέντων υλικών, ώστε να αποφεύγεται ο 

διασκορπισμός τους περιόδους αυξημένους ανέμων. 
 Αποφυγή συσσώρευσης μεγάλων όγκων υλικών εκσκαφής κοντά σε 

κατοικημένες περιοχές. 
 Προστασία των κάδων ανατροπής των οχημάτων μεταφοράς αδρανών 

υλικών ή/και προϊόντων εκσκαφής, με χρήση ειδικών σκέπαστρων 
προστασίας. 

 Ορισμός υπεύθυνου μηχανικού με αρμοδιότητες περιβαλλοντικού επιθεωρητή 
για τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων προστασίας. 

 Σε κάθε περίπτωση οι επιπτώσεις από την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι 
βραχυχρόνιες και εύκολα αναστρέψιμες με την λήψη των ανωτέρω μέτρων. 

 Γενικά για τις εκπομπές καυσαερίων επιβάλλεται η τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας. Οι βασικές νομικές διατάξεις είναι οι ακόλουθες: 

 ΥΑ 28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25.8.92), μέτρα για τον περιορισμό της 
εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ντίζελ. 

 ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/B/2D.5.85), μέτρα κατά εκπομπών αερίων από 
πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων. 

 ΥΑ 8243/11113/91 (ΦΕΚ 138/Β/91), καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την 
πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές 
αμιάντου. 

 ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88), οριακές και κατευθυντήριες τιμές 
 ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του αζώτου και τροποποίηση των 

αριθ. 93 και 99/10.7.87 ΠΥΣ. 
 ΠΥΣ 93/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.37), οριακή τιμή της ατμόσφαιρας σε 

μόλυβδο. 
 ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87}, οριακές και κατευθυντήριες τιμές 

ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούμενα σωματίδια. 
 Για τον περιορισμό της σκόνης θα πρέπει να εφαρμοσθούν τα εξής: 
 Έλεγχος twv ταχυτήτων των αυτοκινήτων. Η κίνηση των αυτοκινήτων στους 

χωματόδρομους θα πρέπει να γίνεται με αυστηρό όριο ταχύτητας 30 χλμΛι. 
 Έλεγχος των εξατμίσεων οι οποίες δεν θα πρέπει να έχουν κλίση προς το 

έδαφος. 
 Ελαχιστοποίηση του ύψους πτώσης κατα τη διαχείριση των υλικών. 
 Τακτική διαβροχή των δρόμων κατά τη ξηρή περίοδο καθώς και όλων των 

επιφανειών που μπορούν να υποστούν αιολική διάβρωση. 
 Αμεση φύτευση όλων των γυμνών επιφανειών εφόσον μπορούν να 

φυτευθούν. Δεν επιτρέπεται η παραμονή γυμνών επιφανειών για διάστημα 
μεγαλύτερο των 6 μηνών. 

 
Αντιμετώπιση επιπτώσεων στην ποιότητα της ατμόσφαιρας από την λειτουργία 
του έργου. 
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Κατα την κανονική λειτουργία του αγωγού δεν υφίστανται κανενός είδους 
εκπομπές αερίων ρύπων στο περιβάλλον. Το ίδιο ισχύει και για τους σταθμούς 
μέτρησης και ρύθμισης (M/R stations) ο εξοπλισμός των οποίων επιτρέπει τη 
μέτρηση / ρύθμιση της πίεσης χωρίς οποιαδήποτε διαρροή αερίου στο 
περιβάλλον. 
 
Από τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, προκύπτει ότι δεν 
υφίσταται θέμα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη φάση της λειτουργίας του έργου, 
άρα δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα προστασίας. 
 

7.2 Αντιμετώπιση  επιπτώσεων στα νερά 
7.2.1 Αντιμετώπιση επιπτώσεων στα επιφανειακά και υπόγεια νερά από την κατασκευή 

του έργου. 
 
Κατα την κατασκευή δεν θα γίνεται παρεμπόδιση της ροής ποταμών ή χειμάρρων. 
 
Η συνέχεια της υπόγειας υδροφορίας κατά την κατασκευή της σωληνογραμμής 
εξαρτάται από το ύψος του υδροφόρου ορίζοντα. Καθώς όμως η κατασκευή του 
έργου προχωρεί τμηματικά δηλαδή κάθε 800 μ. έχουμε αποκατάσταση του 
συγκεκριμένου τμήματος, ούτε η υπόγεια ούτε η επιφανειακή υδροφορία 
πλήττονται σημαντικά κατά τη φάση της κατασκευής. 
 
Όσον αφορά τις πηγές με έργα υδρομάστευσης καθώς τα πηγάδια και τις 
υδρογεωτρήσεις που διασταυρώνονται με την Προτεινόμενη Χάραξη του αγωγού, 
θα καταβληθούν προσπάθειες ώστε να αποφευχθούν. 
 
Κατά τη φάση της κατασκευής το νερό της βροχής και το διεισδύον υπόγειο νερό 
θα τείνουν να συγκεντρωθούν στο σκάμμα καθόσον χρόνο αυτό θα είναι ανοικτό. 
Πριν την τοποθέτηση του αγωγού όμως, το συγκεντρωμένο νερό θα πρέπει να 
απομακρυνθεί προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφαλής έδραση του αγωγού. 
 
Για να περιορίσει τις ποσότητες νερού οι οποίες είναι πιθανό να συγκεντρωθούν, ο  
ανάδοχος προτίθεται να κατασκευάσει όπου είναι απαραίτητο συστήματα 
αποστράγγισης. 
 
Αν παρόλα αυτά απαιτηθούν αντλήσεις νερού από το σκάμμα, η διάθεση του θα 
γίνει σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου στο υπάρχον υδρογεωγραφικό δίκτυο ή 
στις παρακείμενες περιοχές, έτσι ώστε να μην προκληθούν περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, στις γύρω περιοχές. 
 
Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην άρδευση και τα υπάρχοντα συστήματα 
 
Οι αρδευόμενες εκτάσεις παρουσιάζουν δυσκολίες όταν γίνεται προσπάθεια 
περιορισμού των επιπτώσεων. Κάποια τμήματα του αγωγού διανύουν 
αρδευόμενες εκτάσεις. Με σωστή επιλογή του χρόνου οι εργασίες μπορούν να 
γίνουν κατά την περίοδο αγρανάπαυσης μεταξύ Νοεμβρίου και Μαρτίου. Κατά το 
διάστημα αυτό τα αρδευτικά κανάλια δεν λειτουργούν και οι επιπτώσεις είναι 
ελάχιστες. Μπορεί επίσης να γίνει ανοικτή εκσκαφή των διασταυρώσεων χωρίς 
πρόβλημα. 
 
Η εγκατάσταση του αγωγού κατά την περίοδο αδράνειας της άρδευσης μπορεί να 
δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Το έδαφος είναι υγρό και υποκείμενο σε βλάβη. 
Μεγάλος αριθμός των αρδευτικών καναλιών λειτουργούν ως αποστραγγιστικά και 
η διακοπή της λειτουργίας τους μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα. Η λιγότερο 
δυσχερής περίοδος για τη διέλευση από αυτές τις περιοχές είναι αργά το 
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και αργά τον Ιανουάριο μέχρι τέλη Μαρτίου. 
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Δεδομένου ότι η κατασκευή θα διαρκέσει περισσότερο από (1) έτος, μπορούν να 
ληφθούν τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα: 
 
Η διασταύρωση με όλα τα κύρια αρδευτικά κανάλια να γίνει με διάτρηση (boring), 
καθώς τα περισσότερα είναι ψηλότερα από την επιφάνεια του εδάφους. Κανένα 
κύριο κανάλι δεν πρέπει να διακοπεί από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. 
 
Κάθε σχεδιαζόμενη τομή δευτερευόντων και τριτευόντων καναλιών πρέπει να 
κοινοποιείται στους Προέδρους των Συνεταιρισμών τουλάχιστον τέσσερις 
εβδομάδες νωρίτερα. Έτσι οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα να 
αυξήσουν την άρδευση πριν τη διακοπή, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα ζημιάς. 
 
Κανένα δευτερεύον κανάλι δεν πρέπει να κοπεί και να διακοπεί η ροή του και 
διάστημα μεγαλύτερο των 48 ωρών μεταξύ των μηνών Απριλίου και Σεπτεμβρίου. 
Τριτεύοντα κανάλια δεν πρέπει να διακοπούν για περισσότερο από επτά ημέρες 
στην περίοδο μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου. 
 
Όταν η διέλευση από αρδευόμενες περιοχές είναι αναπόφευκτη, είναι πιθανόν να 
αποζημιωθούν οι αγρότες προκαταβολικά για την απώλεια εσοδείας ώστε να μην 
ποτίζουν το κομμάτι της Χάραξης. 
 
Όταν η άρδευση γίνεται από γεωτρήσεις και διοχετεύεται σε δίκτυο σωληνώσεων, 
πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε να αντικατασταθούν με πλαστικούς ή ελαστικούς 
σωλήνες τα τμήματα εκείνα που απομακρύνονται ατό την προσωρινή ζώνη 
εργασίας, πριν την τελική αποκατάσταση. 
 
Αντιμετώπιση της διατάραξης των αποστραγγιστικών συστημάτων κατά τη φάση 
της κατασκευής του έργου 
 
Τα αποστραγγιστικά συστήματα που επηρεάζονται από τον αγωγό φυσικού 
αερίου θα πρέπει να αντικατασταθούν ή να αποκατασταθούν σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του έργου. Οι λεπτομέρειες της αποκατάστασης θα καθορισθούν 
κατά περίπτωση σε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες. 
 
Αντιμετώπιση των επιπτώσεων κατά τη φάση της κατασκεuής του έργου σε 
περιοχές με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα ή με επιφανειακή απορροή 
 
Για να αποφευχθεί η ρύπανση των επιφανειακών υδάτων και κατά συνέπεια του 
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από τα απορρίμματα λειτουργίας και συντήρησης 
των οχημάτων, από τα προϊόντα εκσκαφών, τα υλικά συσκευασίας και τα 
απορρίμματα από την καθημερινή διαβίωση των ανθρώπων στην περιοχή του 
εργοταξίου, είναι δυνατό να ληφθούν τα εξής επιπλέον μέτρα: 
 
 Στις κοίτες ρεμάτων να μειωθεί ο εργοταξιακός χώρος. 
 Τα απορρίμματα της ανθρώπινης δραστηριότητας {π.χ. λάδια οχήματος, 

υγρά προστασίας του σωλήνα, σκουπίδια κ.α.) να μη ρίχνονται στο έδαφος, 
ούτε να παραμένουν εκτεθειμένα στην ύπαιθρο για μεγάλο διάστημα. 

 Τα προϊόντα από τη διάνοιξη του ορύγματος να μην εναποτίθενται στα 
παρακείμενα ρέματα. 

 Γενικά για την πρόληψη του επηρεασμού της ποιότητας του υπόγειου 
υδατικού δυναμικού λόγω διαρροής καυσίμων και λιπαντικών από τα 
κατασκευαστικά μηχανήματα κατά τη φάση κατασκευής, επιβάλλεται ο 
έλεγχος της ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων και την τήρηση της 
σχετικής νομοθεσίας, τα βασικά στοιχεία της οποίας αναφέρονται παρακάτω. 

 
Για τον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους και της θάλασσας από καύσιμα και 
λιπαντικά προτείνονται τα εξής μέτρα: 
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 Απαγορεύεται η διάθεση στη θάλασσα ή στο έδαφος μεταχειρισμένων 

ορυκτέλαιων του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοταξίου. Αυτά θα 
συλλέγονται σε βαρέλια και θα υπόκεινται περαιτέρω σε διαχείριση σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71650/3035 (ΦΕΚ 655Β/85). 

 Στους χώρους έκπλυσης μηχανημάτων, αλλαγής ορυκτέλαιων και 
εφοδιασμού με καύσιμα θα προβλεφθούν από τον ανάδοχο ειδικά 
διαμορφωμένες θέσεις με κεκλιμένο δάπεδο, οχετό συλλογής και καθίζησης. 

 Επίβλεψη της τήρησης των ανωτέρω μέτρων από την επιβλέπουσα αρχή, 
καθώς επίσης και της καλής κατάστασης και στεγανότητας των μηχανικών 
μέσων. 

 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, το νερό της υδραυλικής δοκιμής, θα 
πρέπει να διατίθεται στους αποδέκτες κατά προτίμηση και εφόσον είναι 
δυνατό σε περιόδους αυξημένων παροχών. 

 Η διάθεση νερού (αντλήσεις από το όρυγμα που έχει εκσκαφθεί, νερό 
υδραυλικής δοκιμής κλπ) θα γίνει στο υδρογραφικό δίκτυο ή στις 
παρακείμενες ιδιοκτησίες με τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών, εφόσον 
όμως πληρούνται οι ισχύοντες όροι διάθεσης του νερού ανά αποδέκτη και 
χρήστη. 

 
7.2.2 Αντιμετώπιση επιπτώσεων στα επιφανειακά και υπόγεια νερά από την λειτουργία 

του έργου. 
 
Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από τη λειτουργία του έργου και δεν προτείνεται 
αντιμετώπιση τους. 
 
Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στους υδάτινους πόρους κατα την φάση 
λειτουργίας του έργου 
 
Η εταιρεία θα πρέπει να συντάξει ένα σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης στα 
πλαίσιο του οποίου θα πρέπει να αναλύεται το σύνολο των δράσεων και των 
ενεργειών οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα σε περίπτωση διαπίστωσης αστοχίας 
του αγωγού. 
 
Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο μελλοντικά αρδευτικά δίκτυα κατα την φάση 
λειτουργίας του έργου 
 
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο λεπτομερώς η Προτεινόμενη 
Χάραξη μπορεί να επηρεάσει τα μελλοντικά αρδευτικά δίκτυα. Ο αγωγός θα 
βρίσκεται θαμμένος σε βάθος 1 μ. περίπου και κάθε εκσκαφή πάνω από αυτόν για 
κατασκευή καναλιών θα απαγορευτεί. Σε περίπτωση μη ύπαρξης μιας άλλης 
εναλλακτικής λύσης μετά από εκπόνηση Ειδικής Μελέτης θα είναι δυνατόν να γίνει 
έργο διασταύρωσης αρδευτικών δικτύων με τον Αγωγό Φυσικού Αερίου. 
 
Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στις αποστραγγίσεις κατα την φάση λειτουργίας 
του έργου 
 
H στέψη του αγωγού θα βρίσκεται σε βάθος 1 μ. περίπου με προειδοποιητικό 
πλέγμα πάνω του. Ετσι αποστραγγιστικά κανάλια μπορούν να τοποθετούνται σε 
βάθος μόνον έως 0.6 μ. χωρίς πρόβλημα για τον αγωγό. Ως προληπτικό μέσο η 
εκσκαφή πάνω από τον αγωγό δε θα γίνεται με μηχανικά μέσα. 
 
Γενικά για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας του   
αγωγού,   θα   πρέπει   να   συνταχθεί   ένα   σχέδιο   περιβαλλοντικής διαχείρισης 
που θα αφορά στη λειτουργία του έργου στα πλαίσια του οποίου θα πρέπει να 
αναλύεται το σύνολο των δράσεων και των ενεργειών οι οποίες θα λαμβάνουν 
χώρα σε περίπτωση διαπίστωσης αστοχίας του αγωγού. 
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Ακόμη η εταιρεία υποχρεούται να παρακολουθεί σε συστηματική βάση το σύνολο 
της Χάραξης, να ειδοποιεί τους πολίτες και τις υπηρεσίες για τον άξονα διέλευσης 
του έργου και να ενημερώνεται για τα έργα τα οποία εξελίσσονται ή 
προγραμματίζονται στην περιοχή. 
 

7.3 Αντιμετώπιση  επιπτώσεων στη μορφολογία - έδαφος 
7.3.1 Αντιμετώπιση επιπτώσεων στη μορφολογία κατά την κατασκευή-λειτουργία 

 
Οι οικονομικές επιπτώσεις στη ζώνη του έργου, μόνιμες όπως οι σχετικές δουλείες 
σε ότι αφορά τις χρήσεις των εδαφών, και οι πρόσκαιρες από ζημιές στις 
υφιστάμενες χρήσεις θα καλυφθούν με την καταβολή χρηματικών αποζημιώσεων, 
μετά τη σύνταξη σχετικού κτηματογραφικοϋ πίνακα για όλο το μήκος του αγωγού. 
 
Όλα τα έργα θα οργανωθούν με τρόπο ώστε το πλάτος της ζώνης κατάληψης κατά 
την κατασκευή του έργου να περιορισθεί στο ελάχιστο δυνατό μέγεθος.  
Η ζώνη αυτή για τα γεωργικά εδάφη θα είναι 26 μέτρων για τη σωληνογραμμή των 
30” και 20m για τη σωληνογραμμή των 24”. Ειδικότερα για δασικές εκτάσεις και 
πολυετείς καλλιέργειες η ζώνη εργασίας μειώνεται στα 16 μέτρα για τη 
σωληνογραμμή των 30” και 14m για τη σωληνογραμμή των 24”. 
 
Οι εργασίες θα αναπτύσσονται ταχύτατα ώστε τα ορύγματα να παραμένουν 
ανοιχτά για ελάχιστο δυνατό χρόνο. 
 
Οι εργασίες θα αναστέλλονται ή θα προγραμματίζονται για περιόδους κατά τη 
διάρκεια των οποίων δεν παρουσιάζονται ακραία καιρικά φαινόμενα. 
 
Για αποφυγή ρύπανσης των εδαφών από αλλαγές λαδιών κλπ. όλες οι 
συντηρήσεις των μηχανημάτων που θα συμμετέχουν στην κατασκευή του έργου 
θα γίνονται μέσα σε ελεγχόμενους συγκεκριμένους χώρους ή στα νομίμως 
λειτουργούντα συνεργεία της περιοχής. 
 
Τα σκουπίδια των εργοταξίων θα συλλέγονται με φροντίδα των υπευθύνων και θα 
αποδίδονται στις νομίμως λειτουργούντες χωματερές της περιοχής. 
 
Για εξυπηρέτηση των ατομικών αναγκών των εργαζομένων των διαφόρων 
εργοταξίων, σκόπιμο είναι να λειτουργούν μεταφερόμενες χημικές τουαλέτες, οι 
οποίες θα εγκαθίστανται πριν την έναρξη λειτουργίας του κάθε εργοταξίου θα 
απομακρύνονται δε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος για την τοποθέτηση του αγωγού, βάθους της 
τάξεως των δύο μέτρων, θα έχει σαν αποτέλεσμα την ανάμειξη βιολογικά ενεργού 
εδάφους με ορυκτό - ανενεργό. 
 
Με σκοπό την εξυπηρέτηση της αποκατάστασης των επιπτώσεων στα εδάφη και 
για καλύτερη και ταχύτερη επιτυχία των μέτρων αποκατάστασης, κατά την φάση 
της διάνοιξης του ορύγματος, το επιφανειακό έδαφος - βάθος μέχρι 0.50μ. 
περίπου - θα αποδίδεται χωριστά, θα διαστρώνεται δε και πάλι στην επιφάνεια 
μετά την εγκατάσταση του αγωγού και το γέμισμα του ορύγματος. 
 
Γιο την προστασία του εδάφους από του αστικού τύπου απορρίμματα των 
εργαζομένων στο εργοτάξιο, θα πρέπει ο ανάδοχος να εφοδιάσει τη ζώνη 
εργασίας με κάδους συλλογής απορριμμάτων οι οποίοι θα εκκενώνονται σε τακτά 
διαστήματα μαζί με τα οικιακού τύπου απορρίμματα των γειτονικών οικισμών προς 
τους υφιστάμενους χώρους διάθεσης απορριμμάτων. 
 
Είναι προφανές ότι η διάθεση στερεών αποβλήτων που ενδέχεται να 
απελευθερώσουν τοξικούς ή άλλους ρύπους (π.χ. κενά δοχεία από καύσιμα, 
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διαλύτες, υγρά συνεργείων ή χρώματα και γενικά απόβλητα διαποτισμένα με τις 
παραπάνω ουσίες, λάστιχα κλπ), δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να γίνεται 
μαζί με τα οικιακού τύπου απορρίμματα. 
 
Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να εγκαταστήσει στη ζώνη εργασίας χημικές 
τουαλέτες κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Οι τουαλέτες αυτές θα 
εκκενώνονται καθημερινά σε θέση η οποία θα υποδειχθεί από το τμήμα Υγιεινής 
της Νομαρχίας. Μετά το πέρας του έργου οι τουαλέτες αυτές θα δοθούν στους 
ΟΤΑ της περιοχής. 
 
Ορισμένα κομμάτια της Χάραξης διέρχονται από σημεία που διαβρώνονται εύκολα 
π.χ. απότομες κλίσεις, κοίτες ρεμάτων κλπ. Για τις περιοχές αυτές εφαρμόζονται 
σχεδιαστικές λύσεις για τον περιορισμό του προβλήματος. Τέτοιες λύσεις είναι τα 
διαφράγματα αντιδιαβρωτικής προστασίας ορύγματος σωληναγωγών από σάκους 
τσιμέντου - άμμου (ditch breakers with cement - sand bags) Σχήμα 7.1., η 
αντιδιαβρωτική προστασία με αναχώματα εκτροπής (diversion berms) Σχήμα 7.2, 
η προστασία πρανών με συρματόπλεκτα κιβώτια (gabions) Σχήμα 7.3 κλπ. 
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ΣΧΗΜΑ. 7.1 Διάφραγμα αντιδιαβρωτικής προστασίας σωληναγωγών από σάκους 
τσιμέντου - άμμου 
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ΣΧΗΜΑ 7.2 Επιφανειακή απορροή και αντιδιαβρωτική προστασία με αναχώματα 
εκτροπής. 
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ΣΧΗΜΑ 7.3 Προστασία πρανών με συρματόπλεκτα κιβώτια 
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Για την επίλυση περιπτώσεων που δεν καλύπτονται από τις συνηθισμένες λύσεις 
των τυποποιημένων σχεδίων, καθώς και για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των 
εδαφών και την ευσταθή θεμελίωση του αγωγού θα εκτελεσθεί μελέτη ευστάθειας 
πρανών, όπου θα προτείνονται ειδικές κατασκευαστικές λύσεις για κάθε 
περίπτωση χωριστά. 
 

7.3.2 Προληπτικά μέτρα σχετιζόμενα με τη Σεισμικότητα της Περιοχής 
 
Το έργο του αγωγού φυσικού αερίου δεν επηρεάζει τη σεισμικότητα της περιοχής 
κατά τη φάση της κατασκευής του έργου, αλλά η σεισμικότητα επηρεάζει το έργο. 
Γενικά η εξεταζόμενη περιοχή χαρακτηρίζεται σαν περιοχή με μέτρια σεισμικότητα. 
Όπως αναφέρθηκε στη σχετική παράγραφο της παρούσας μελέτης, η σεισμική 
δράση εκδηλώνεται στο μέγιστο στις θέσεις των ενεργών σεισμικών ρηγμάτων. 
 
Στις θέσεις αυτές αφού πρώτα καθορισθούν με σχετική μελέτη οι ακριβείς θέσεις 
των ρηγμάτων, εφαρμόζονται τα εξής κατασκευαστικά μέτρα. 
 

 Καθορίζεται η ζώνη του ενεργού ρήγματος εντός της οποίας θεωρείται ότι 
υπάρχει το ενεργό σεισμικό ρήγμα. Συνήθως το ελάχιστο μήκος της ζώνης 
είναι τα 200 μ. Εντός αυτής της ζώνης λαμβάνονται όλα τα κατασκευαστικά 
μέτρα. 

 Σε ζώνες ρηγμάτων αυξάνεται κατά πολύ το πάχος της επίχωσης κάτω 
από τον αγωγό, δηλαδή αυξάνεται το συνολικό βάθος του ορύγματος του 
αγωγού. Αυτό ισχύει για τα κανονικά ρήγματα. Στον Ελλαδικό χώρο 
κυρίως έχουμε κανονικά ρήγματα. Επίσης ελαττώνεται όσο είναι εφικτό το 
πάχος της επίχωσης πάνω από τον αγωγό. 

 Αυτό το μέτρο θα εξασφαλίσει ότι η διαρροή του εδάφους θα 
πραγματοποιηθεί εξ' ολοκλήρου μέσα στο χαλαρό επίχωμα και όχι στο 
περισσότερο συνεκτικό περιβάλλον έδαφος, κατά την κατακόρυφη 
μετακίνηση του εδάφους λόγω της δράσης του κανονικού ρήγματος. 

 Σε διασταυρώσεις του αγωγού με ρήγματα, όπου ανεξάρτητοι λόγοι 
επιβάλλουν να περιβάλλεται ο αγωγός από επένδυση σκυροδέματος, είναι 
απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι η ρηγμάτωση του σκυροδέματος λόγω 
εφελκυστικών τάσεων θα είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη κατά μήκος του 
αγωγού και θα πραγματοποιείται σε σχετικά μικρές τιμές της 
αναπτυσσόμενης καταπόνησης. 

 Για λόγους πρόσθετης ασφάλειας θα πρέπει να προβλεφθούν εγκάρσιοι 
αρμοί σε μικρά διαστήματα (π.χ. 1 μέτρο) κατά μήκος του αγωγού. 

 Σε διασταυρώσεις αγωγού - ρηγμάτων που γίνονται σε κοίτες μεγάλων 
ρεμάτων, κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα, το χαλαρό υλικό επίχωσης θα 
πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε : 
ί) να αποφεύγεται η απώλεια υλικού λόγω της ροής, αλλά ταυτόχρονα και 
ii) να μην μεταβάλλονται οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού επίχωσης 
(αντοχή και δείκτης ελαστικότητας), πλησιάζοντας τις αναμενόμενες τιμές 
για πιο συνεκτικά υλικά. 

 Η κατασκευή προστατευτικών περιβλημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα 
κοντά στα ρήγματα εντός της κοίτης μεγάλων ρεμάτων είναι καλό να 
αποφεύγεται. Κατά αυτό τον τρόπο μειώνονται σημαντικά οι 
αναπτυσσόμενες τάσεις δέσμευσης του αγωγού από το υλικό επίχωσης 
και αποφεύγεται η δημιουργία τοπικών ρηγματώσεων του περιβλήματος 
από οπλισμένο σκυρόδεμα και του ιδίου του αγωγού. 

 Η λοξή υπό γωνία διασταύρωση του αγωγού με το ίχνος των ρηγμάτων 
υπό αρνητική γωνία, θα πρέπει αν είναι εφικτό να αποφεύγεται, με την 
τροποποίηση της διεύθυνσης του άξονα του αγωγού (κάθετα προς το 
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ίχνος των ρηγμάτων). Κατά αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν οι 
αναπτυσσόμενες μετατοπίσεις και παραμορφώσεις του αγωγού. 

 
Όσον αφορά τη γειτνίαση ρηγμάτων με Σταθμούς και βαλβιδοστάσια ισχύουν αυτά 
που αναγράφονται στη παρ. 5.1.2 του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού 2000.  
 
Η διατύπωση των μέτρων αντιμετώπισης έχει ως εξής: 
«Σε περιπτώσεις στις οποίες συντρέχουν ειδικοί λόγοι δόμησης στην άμεση 
γειτονία σεισμοτεκτονικών ρηγμάτων που θεωρούνται σεισμικώς ενεργά, η 
δόμηση επιτρέπεται μόνο ύστερα από ειδική σεισμική -γεωλογική - γεωτεχνική - 
στατική μελέτη. Στη μελέτη αυτή θα διερευνώνται οι επιπτώσεις της γειτνίασης του 
ρήγματος και θα λαμβάνονται μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους. Η 
σεισμική δράση σχεδιασμού στην άμεση γειτονία τέτοιων ρηγμάτων θα λαμβάνεται 
αυξημένη τουλάχιστον κατά 25%». 
 
Άρα εφαρμόζοντας τα μέτρα που προτείνονται από του Αντισεισμικό Κανονισμό, 
δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα στη κατασκευή του Σταθμού. 
 
Σε περιπτώσεις γειτονίας σταθμών με σεισμικά ρήγματα θα εφαρμοστούν οι 
διατάξεις της παρ. 5.1.2 του Τροποποιημένου Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ 
2000, όπου αναγράφονται τα εξής: 
 
Σε περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικοί λόγοι δόμησης στην άμεση γειτονία 
σεισμοτεκτονικών ρηγμάτων που θεωρούνται σεισμικοί ενεργά, η δόμηση 
επιτρέπεται μόνο ύστερα από ειδική σεισμική - γεωλογική -γεωτεχνική - στατιστική 
μελέτη. Στη μελέτη αυτή θα διερευνώνται οι επιπτώσεις της γειτνίασης του 
ρήγματος και θα λαμβάνονται μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους. Η 
σεισμική δράση σχεδιασμού στην άμεση γειτονία τέτοιων ρηγμάτων θα λαμβάνεται 
αυξημένη τουλάχιστον κατά 25%. 
 
Εκτός από τα κατασκευαστικά μέτρα που εφαρμόζονται στις ζώνες των ρηγμάτων 
θα εφαρμοσθούν και άλλα κατασκευαστικά μέτρα στις περιοχές όπου η 
γεωτεχνική μελέτη αποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα ευστάθειας πρανών, ή 
ρευστοποίησης κατά τη διάρκεια σεισμικής δράσης. Τα κατασκευαστικά μέτρα που 
θα εφαρμοσθούν, είναι αυτά που προβλέπονται από την αντίστοιχη μελέτη. 
 
Συνοψίζοντας αναφέρουμε ότι θα εκτελεσθούν οι παρακάτω μελέτες, που 
συνδέονται με την αντισεισμική προστασία του αγωγού. 
 Μελέτη συσχέτισης ενεργών σεισμικών ρηγμάτων με την Χάραξη του 

αγωγού. 
 Μελέτη αντισεισμικού σχεδιασμού. 
 Μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας. 
 Μελέτη    υπολογισμού    σεισμικών    εδαφικών    παραμέτρων    στην 

επιφάνεια του εδάφους. 
 Μελέτη ευστάθειας πρανών. Μελέτη ελέγχου ρευστοποίησης. 

 
7.3.3 Αντιμετώπιση επιπτώσεων στα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του εδάφους 

κατά την κατασκευή-λειτουργία – Στερεά απόβλητα 
 
Δεν υπάρχουν στερεά απόβλητα και δεν προτείνεται αντιμετώπιση τους. 
 
Οι περίσσειες εκσκαφών θα διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών 
αρχών σε ανενεργά λατομεία της περιοχής. 
 
Προστασία εδαφών / πρανών κατα τη λειτουργία 
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Στα πλαίσιο του σχεδίου της περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου, θα πρέπει να 
γίνεται συνεχής έλεγχος της κατάστασης των πρανών και γενικότερα των 
επισφαλών σημείων της Χάραξης του αγωγού όπου ενδέχεται να εμφανιστούν 
κατολισθήσεις, μετά την εμφάνιση καταστροφικών φαινομένων π.χ. πλημμυρών, 
θεομηνιών, σεισμών κλπ. 
 
Θα πρέπει να γίνεται καταγραφή της κατάστασης των πρανών και των 
διασταυρώσεων των ρεμάτων κατά τη διάρκεια ελέγχου της Χάραξης. 
 
Σε περίπτωση που εμφανιστούν αστάθειες στα πρανή ή μεγάλη διάβρωση στις 
διασταυρώσεις των ρεμάτων τότε θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την 
αποκατάσταση των αποψιλώσεων του εδάφους, ώστε να αποφευχθεί η 
αποκάλυψη του αγωγού καθώς και πιθανή θραύση του. 
 

7.3.4 Μέτρα αποφυγής οπτικής ρύπανσης 
 
Οι επιπτώσεις στην φυσιογνωμία της περιοχής όπως αυτές περιγράφηκαν στο 
κεφάλαιο των επιπτώσεων, δεν προδιαγράφουν την ανάγκη λήψης κάποιων 
ειδικών μέτρων. Όλη η δραστηριότητα των εργασιών κατασκευής θα έχει παροδικό 
χαρακτήρα θα ολοκληρωθεί δε μέσα στα πλαίσια των κανόνων που ρυθμίζουν την 
υφιστάμενη φυσιογνωμία της περιοχής. 
 
Προληπτικά Μέτρα 
Γιο τον περιορισμό των επιπτώσεων κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, 
προτείνεται: 
 Όλες οι εργασίες θα αναπτύσσονται στα απόλυτα αναγκαία μεγέθη. 
 Σε καμία περίπτωση δεν θα απομακρύνεται βλάστηση ανά τούτο δεν κρίνεται 

απόλυτα αναγκαίο. 
 Μικροτοπιακοί σχηματισμοί, που παρέχουν κάλυψη σε σχέση με -α σημεία 

αναφοράς θα αξιοποιούνται δεόντως. 
 Εργοταξιακοί χώροι θα αναπτύσσονται πίσω από τοπικούς ορίζοντες, 

σημείων και θέσεων αναφοράς (οικισμοί, δρόμοι, κλπ.) 
 Για την προσπέλαση της διαδρομής του αγωγού θα αξιοποιείται στο μέγιστο 

δυνατό το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. 
 Στην περίπτωση αναγκαίας διάνοιξης νέου δικτύου, τούτο θα αναπτύσσεται 

πέρα και πίσω από τις ζώνες ευαισθησίας κατά τη διάνοιξη τους δε θα  
αποφεύγονται περιοχές  με  μεγάλες κλίσεις, συστάδες βλάστησης  
ιδιαίτερης αισθητικής  και  οικολογικής αξίας, ράχες, ορίζοντες, κλπ. 

 Ο χρόνος διατάραξης του τοπίου θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, θα 
αποφεύγεται δε η διασπορά εργοταξίων και μετώπων επέμβασης εφ' όσον 
τούτο δεν θα προϋποθέτει ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών. 

 
Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο τοπίο 
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανά τμήμα του έργου θα ακολουθεί: 

 Αποκατάσταση του διαταραγμένου ανάγλυφου 
 Αποψίλωση τυχόν εγκαταστάσεων που απαιτήθηκαν για την κατασκευή 
 Άμεση προώθηση σχεδιασμός και προγραμματισμός των εργασιών 

επανεγκατάστασης των γεωργικών χρήσεων και της δασικής βλάστησης. 
 

7.3.5 Μέτρα αποκατάστασης του περιβάλλοντος 
 
Κατά τη φάση λειτουργίας κρίνεται απαραίτητη η παρακολούθηση της εξέλιξης των 
εργασιών που θα έχουν γίνει για την αποκατάσταση, τυχόν ελλείψεις θα 
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επισημαίνονται, θα σχεδιάζονται δε άμεσες επεμβάσεις, π.χ. αντιμετώπιση 
μετώπων διαβρώσεων, αποτυχία ανάπτυξης της βλάστησης κλπ. 
 
Παράλληλα κατά την διαδικασία συντήρησης της ζώνης δουλείας πλάτους 8 μ. θα 
αποφεύγεται με κάθε τρόπο η δημιουργία νέων αλλοιώσεων. Όλες οι εργασίες θα 
γίνονται με έργα υπό-ορόφου που θα αναπτύσσονται κάτω από τις κόμες της 
εκατέρωθεν της ζώνης βλάστησης. 
 
Περιμετρικά των εγκαταστάσεων (υπέργειων & υπόγειων) θα γίνει δενδροφύτευση 
με είδη που ενδημούν στην περιοχή για την μείωση στο ελάχιστο των επιπτώσεων 
στο τοπίο. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 Συνολικός Προυπολογισμός Έργου και μέτρων αποκατάστασης 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
     

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. AΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ.Α. 3,300,000 2.94% Κατ’ ελάχιστο 

          

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 42,985,000 38.34%   

2.1 Αγωγός 30” & 24”  36,000,000 32.11% Προμήθεια ΔΕΣΦΑ 

2.2 Λοιπά υλικά  6,985,000 6.23% 
Προμήθεια 
Αναδόχου 

          

3. ΜΕΛΕΤΗ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 56,515,000 50.41%   

3.1 Μελέτη Εφαρμογής και Τελική Τεκμηρίωση Έργου 3,492,500 3.11%   

3.2 Γενικές εργασίες 2,540,000 2.27%   

3.3 Εργασίες Πολιτικού Μηχανικού 15,557,500 13.88%   

3.4 Διασταυρώσεις αγωγού 7,620,000 6.80%   

3.5 Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 22,542,500 20.11%   

3.6 Σταθμοί βανοστασίων και ξεστροπαγίδων (LVS & SS) 2,540,000 2.27%   

3.7 Λοιπές εργασίες 2,222,500 1.98%   

          

4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7,620,000 6.80%   

4.1 Διαχείριση Έργου 3,175,000 2.83%   

4.2 
Έλεγχος Μελέτης Εφαρμογής και Επίβλεψη 
Κατασκευής 

3,810,000 3.40%   

4.3 Επιθεώρηση Κατασκευής (Τρίτο Μέρος) 635,000 0.57%   

          

5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ 1,700,000 1.52%   

     

  ΣΥΝΟΛΟ 112,120,000 100.00%   
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Σημείωση: Στο κόστος της Εργολαβίας (EPC, παράγραφοι 2.2 και 3) συμπεριλαμβάνονται απρόβλεπτα 6% 
 

7.4 Αντιμετώπιση  επιπτώσεων στη χλωρίδα – πανίδα 
7.4.1 Αντιμετώπιση επιπτώσεων στη χλωρίδα από την κατασκευή του έργου. 

 
Η βλάστηση και χλωρίδα που θα απομακρυνθεί κατά τη φάση κατασκευής είναι 
τυπική της ελληνικής χλωρίδας, ενώ δεν υπάρχουν είδη που προστατεύονται από 
εθνικές ή διεθνείς συνθήκες. 
 
Όσον αφορά τις καλλιέργειες, για τον μετριασμό των επιπτώσεων. προτείνεται ως 
περίοδος κατασκευής του έργου, χρόνος εκτός καλλιεργητικής περιόδου (πριν την 
σπορά ή μετά τη συγκομιδή). Οι καλλιεργητές πρέπει να αποζημιωθούν για τυχόν 
απώλειες εισοδήματος από τα έργα. 
 
Προτείνονται ειδικά έργα φύτευσης και αποκατάστασης, στα πλαίσια γενικότερου 
σχεδιασμού φύτευσης της ευρύτερης περιοχής. Τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν 
πρέπει να ανήκουν στην τοπική χλωρίδα με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή 
στους αβιοτικούς παράγοντες της περιοχής. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η 
φυσική βλάστηση της περιοχής έχει έντονη πρεμνοβλαστητική ικανότητα και για 
αυτό έργα φύτευσης πρέπει να γίνουν, όπου αυτό είναι σκόπιμο. 
 
Η βλαστητική αποκατάσταση ενός διαταραγμένου φυσικού ανάγλυφου, μέσω των 
έργων και των δραστηριοτήτων που προτείνονται πρέπει να έχει ως στόχο την 
προσαρμογή στην οικολογική και οπτική συμβατότητα που υπήρχε πριν την 
επέμβαση και πριν την διατάραξη του. 
 
Κυρίαρχη όμως αντίληψη για την επιτυχή αποκατάσταση ενός διαταραγμένου 
φυσικού ανάγλυφου είναι η αρμονία, η οποία εππυγχάνεται με την μορφή, τη 
γραμμή, το χρώμα, την υφή και την ήπια ποικιλότητα χωρίς να δημιουργούνται 
έντονες αντιθέσεις με τον ευρύτερο χώρο. 
 
Τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το τοπίο είναι η χλωρίδα, η πανίδα, οι 
γεωμορφολογικοί σχηματισμοί και το υδάτινο στοιχείο. 
 
Η χλωρίδα (βλάστηση) και τα είδη που την συνθέτουν διαφέρουν από πλευράς 
εμφάνισης, γεγονός που οφείλεται στις διαφορές που υπάρχουν στο χρώμα του 
φυλλώματος, των ανθέων, στη μορφή της κόμης, διαφορά υφής, κλπ. 
 
Η πανίδα δίνει στο χώρο κίνηση και ζωή 
 
Οι γεωμορφολογικοί σχηματισμοί διακόπτουν την μονοτονία του τοπίου και τέλος, 
το υδάτινο στοιχείο εκτός του ότι είναι απαραίτητο χαρακτηρίζει ποικιλία και 
ωραιότητα. 
 
Σκοπός των φυτοτεχνικών παρεμβάσεων είναι να επανέλθει η βλάστηση στη ζώνη 
επέμβασης, στην αρχική της μορφή και παράλληλα να επιτευχθεί στις επικλινείς 
θέσεις και στα πρανή των ρεμάτων, η αντιδιαβρωτική προστασία των εδαφών. 
 
Για την επίτευξη των παραπάνω κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός και η λήψη 
μέτρων που θα έχουν ως στόχο τα εξής: 

- Την οικολογική αποκατάσταση κατά μήκος του άξονα διέλευσης του 
αγωγού 

- Την συγκράτηση και προστασία των εδαφών και τέλος, 
- Την άμβλυνση των αισθητικών αντιθέσεων. 
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Για τον επιτυχή σχεδιασμό και την λήψη των κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης, 
θα ληφθούν υπόψη όλες οι μέχρι τώρα εξετασθείσες παράμετροι, ήτοι: 

- οι κλιματολογικές συνθήκες - μικροπεριβάλλον 
- η φυτοκοινωνιολογική κατάταξη 
- η χλωρίδα της περιοχής μελέτης 
- το έδαφος 
- και τέλος η ύπαρξη νερού για άρδευση 

 
Με βάση τα παραπάνω τα είδη που θα επιλεχθούν για την αποκατάσταση της 
βλάστησης είναι: Pinus halepensis. Ouercis coccifera, Pistacia lentiscus, Myrtus 
communis, Olea europaua κλπ. Όσον αφορά χλόες και γάστρες κατά περίπτωση 
προτείνονται τα Daclylis giomerata, Bromus sterllis. Hypericum sp., Lathyws 
sp..Medicago sp.,Stippa bromolcles,Thimus capitatus,Trifollum arvense κλπ. Για 
την επιλογή συγκεκριμένων ειδών σε συγκεκριμένες θέσεις θα εκπονηθεί ειδική 
φυτοτεχνική μελέτη. 
 
Για την υποβοήθηση των έργων φύτευσης, προτείνεται η χρησιμοποίηση της 
αποκομμένης βλάστησης από τις χωματουργικές εργασίες ως πηγή σπόρων των 
τοπικών φυτικών ειδών. Είναι σημαντικό ο αγωγός να καλυφθεί με το χώμα που 
απομακρύνθηκε, με σκοπό τη συντήρηση σπόρων τοπικών φυπκών taxa. Αν 
εισαχθεί έδαφος από άλλη περιοχή, πρέπει να διαφυλαχθεί «καθαρό» από 
ξενικούς σπόρους. Με το διαχωρισμό ζωνών εργασίας και τον περιορισμό 
πρόσβασης από ορισμένους δρόμους διαφυλάσσονται τα εδάφη από τη μεταφορά 
ασθενειών και τη μεταφορά σπόρων ξένων ειδών. 
 
Σε περίπτωση που τα έργα πραγματοποιηθούν κατά την ξηροθερμική περίοδο 
(θερινή περίοδος), πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την αποφυγή και καταστολή 
πυρκαγιάς. 
 
Για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προτείνεται ο έλεγχος των 
εξατμίσεων και η τοποθέτηση φίλτρων, ενώ ειδικότερα για τον κονιορτό συνίσταται 
ο ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους με νερό μέχρι το σημείο κορεσμού της 
εδαφικής υγρασίας, η κάλυψη των οχημάτων μεταφοράς και προϊόντων εκσκαφής 
και μείωση της ταχύτητας των οχημάτων στους χωματόδρομους. 
 
Με το πέρας των εργασιών προτείνονται τα ακόλουθα έργα: 

- εξυγίανση του χώρου 
- συλλογή και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών 
- πλήρης διάστρωση εδαφών στη ζώνη εκσκαφής 
- αναμόχλευση εδάφους 
- ενίσχυση  σε  περιοχές  με  μεγάλες κλίσεις  με σκοπό  την αποφυγή 

διάβρωσης 
 
Σε κάθε περίπτωση τα έργα αποκατάστασης της φύτευσης στις δασικές και 
θαμνώδεις περιοχές θα γίνουν σε συνεργασία με τις κατα τόπους δασικές αρχές 
(σύμφωνα  με γνωμοδοτήσεις, όπου είναι εφικτό απο τεχνική άποψη θα πρέπει τα 
έργα κατασκευής του αγωγού να συνδεθούν με μικρές διανοίξεις δασοδρόμων με 
το γενικότερο δίκτυο αντιπυρικής προστασίας της περιοχής) ώστε όπου 
υποδειχθεί η ζώνη κατασκευής του αγωγού να παραμείνει ως αντιπυρική ζώνη. 
 

7.4.2 Αντιμετώπιση επιπτώσεων στη χλωρίδα  από την λειτουργία του έργου. 
 
Κατά τη φάση λειτουργίας ουσιαστικά δεν αναμένονται επιπτώσεις στη χλωρίδα 
και βλάστηση. Πέραν οπό την επανάκαμψη των οικοσυστημάτων σε κατάσταση 
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κλίμακος, οι δενδοφυτεύσεις θα βοηθήσουν τα φυσικά οικοσυστήματα να 
επανακάμψουν, όπου θα υπάρξει πρόβλημα. Η τοποθέτηση φρακτών σε 
επιλεγμένα σημεία κατά μήκος του αγωγού θα διαφυλάξει τα νεαρά φυτά από τη 
βόσκηση. 
 

7.4.3 Αντιμετώπιση επιπτώσεων στη πανίδα από την κατασκευή του έργου. 
 
Σε γενικές γραμμές δεν απαιτούνται ειδικά διαχειριστικά μέτρα για την πανίδα. Οι 
πληθυσμοί θα επανέλθουν με την επάνοδο της φυσικής βλάστησης και δεν 
απαιτείται εφαρμογή επιπλέον διαχειριστικών μέτρων από αυτά που προτείνεται 
να εφαρμοστούν για τη βλάστηση και χλωρίδα. 
 
Καλό θα ήταν, όπου είναι δυνατό, να διατηρηθούν οι πεσμένοι κορμοί δένδρων και 
τα πρεμνά για τη δημιουργία ενδιαιτημάτων μικρών θηλαστικών και ερπετών, ενώ 
η σύντομη ολοκλήρωση της τοποθέτησης του αγωγού θα συμβάλλει στη γρήγορη 
αποκατάσταση των οδών μετακίνησης μικρών θηλαστικών και ερπετών. Προσοχή 
πρέπει να δοθεί για την αποφυγή παγιδεύσεων ζώων στα κανάλια που θα 
ανοιχθούν για τον αγωγό. 
 

7.4.4 Αντιμετώπιση επιπτώσεων στη πανίδα  από την λειτουργία του έργου. 
 
Κατά τη φάση λειτουργίας ουσιαστικά δεν αναμένονται επιπτώσεις στην πανίδα. 
Οι φυσικοί πληθυσμοί θα επανακάμψουν με την αποκατάσταση της βλάστησης και 
της επανόδου των προηγούμενων τύπων οικοτόπων. Οι φυσικοί διάδρομοι 
επικοινωνίας θα επανέλθουν. 
 

7.5 Αντιμετώπιση  επιπτώσεων από τους θορύβους 
7.5.1 Αντιμετώπιση επιπτώσεων θορύβου από την κατασκευή 

 
Σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, προκύπτει ότι ηχορύπανση 
παράγεται μόνο κατά τη φάση κατασκευής του αγωγού. 
 
Τα μέτρα προστασίας που προτείνεται να ληφθούν για την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων και προστασία από την ηχορύπανση είναι: 
 Έλεγχος των κινητήρων των εκσκαπτικών μηχανημάτων, καθώς επίσης των 

μεταφορικών οχημάτων και των συσκευών συμπίεσης (κομπρεσέρ). Όπου 
διαπιστώνεται κακή λειτουργία των κινητήρων, θα πρέπει να επιβληθούν οι 
σχετικές μηχανολογικές ρυθμίσεις. 

 Στα τμήματα διέλευσης της Χάραξης που γειτνιάζουν με κατοικημένες 
περιοχές, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ελαφρότερου τύπου εκσκαπτικά και 
μεταφορικά οχήματα. 

 Καθορισμός ανωτάτου ορίου ταχύτητας των μεταφορικών οχημάτων και των 
οχημάτων διακίνησης του προσωπικού του εργοταξίου κατά μήκος της ζώνης 
του έργου και τοποθέτηση ειδικής προειδοποιητικής σήμανσης. 

 Ορισμός υπεύθυνου μηχανικού με αρμοδιότητες περιβαλλοντικού επιθεωρητή 
για τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων προστασίας. 

 
Σε κάθε περίπτωση, οι  επιπτώσεις από την  ηχητική  ρύπανση  είναι 
βραχυχρόνιες και εύκολα αναστρέψιμες με τη λήψη των ανωτέρω μέτρων. 
 

7.5.2 Αντιμετώπιση επιπτώσεων θoρύβoυ κατά τη λειτoυργία 
 
Κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να παρατηρηθούν φαινόμενα 
ηχορύπανσης, άρα δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα προστασίας. Απο τη λειτουργία 
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του αγωγού δε παράγεται κανένας θόρυβος. Ο μόνος θόρυβος κατά τη φάση 
λειτουργίας (ελάχιστος) αναμένεται από τους Μετρητικούς Σταθμούς. 
 

7.6 Αντιμετώπιση  επιπτώσεων σε κρατικές εξυπηρετήσεις – δίκτυα 
7.6.1 Αντιμετώπιση επιπτώσεων κατά την κατασκευή 

 
Η όχληση στην κυκλοφορία κατά την κατασκευή του έργου θα είναι μόνο μερικών 
ημερών και θα αντιμετωπισθεί με μερική διακοπή της κυκλοφορίας. 
 
Στις διασταυρώσεις με Ασφαλτόδρομους, Σιδηροδρομικές Γραμμές και άλλα έργα 
υποδομής, το θέμα θα αντιμετωπισθεί με την έκδοση των απαραίτητων αδειών 
τομών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 
 
Με την έναρξη των εργασιών κατασκευής θα πρέπει να υπάρχει εγκεκριμένο 
σχέδιο ρύθμισης της κυκλοφορίας για τα τμήματα της Χάραξης που γειτνιάζουν με 
το Εθνικό, Επαρχιακό και Κοινοτικό Δίκτυο. 
 

7.6.2 Αντιμετώπιση επιπτώσεων κατά τη λειτoυργία 
 
Δεν αναμένεται καμία επίπτωση στις κυκλοφοριακές συνθήκες κατά τη λειτουργία 
του έργου, γι αυτό και δεν προτείνεται αντιμετώπιση. 
 

7.7 Αντιμετώπιση  επιπτώσεων στις χρήσεις γης 
7.7.1 Αντιμετώπιση επιπτώσεων κατά την κατασκευή 

 
Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο των Επιπτώσεων, κατά την κατασκευή του 
έργου θα δημιουργηθούν βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στις χρήσεις γης. Μετά την 
κατασκευή, η γη θα αποκατασταθεί επιτυχώς στην προηγούμενη χρήση. 
 
Πιο αναλυτικά, ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί κατά την κατασκευή του έργου 
στην έγκαιρη απομάκρυνση των μπαζών, των στερεών υπολοίπων και των 
άχρηστων αντικειμένων καθώς επίσης και στην αξιοποίηση των προϊόντων 
εκσκαφής με την επιστροφή τους σε δανειοθαλάμους. 
 
Οι προτάσεις που μπορούν να γίνουν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα 
διάφορα είδη χρήσεων γης, περιλαμβάνουν: 
 
Γεωργική γη 
Η ζώνη εργασίας είναι γενικά μικρή. Στις εντατικά καλλιεργημένες περιοχές 
χρειάζεται να γίνει σωστή επιλογή του χρόνου των εργασιών, για να μην διακοπεί 
η παραγωγή μέχρι τη συγκομιδή. Δεν πρέπει να υπάρξει καθυστέρηση στην 
αποκατάσταση της ζώνης γιατί μπορεί να περιορίσει την επόμενη περίοδο 
παραγωγής. Η απώλεια της παραγωγής στη ζώνη εργασίας είναι αναπόφευκτη, 
αλλά θα πρέπει η ένταση της να μειωθεί στο ελάχιστο. 
 

7.7.2 Αντιμετώπιση επιπτώσεων κατά τη λειτoυργία 
 
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι προτάσεις για αντιμετώπιση των πιθανών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις χρήσεις γης κατά τη λειτουργία του έργου. 
 
Αναλυτικότερα, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων κατά τη λειτουργία και για κάθε 
χρήση γης, είναι ως ακολούθως: 
 
Αγροτική γη 



 
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 
 

 
Doc Ref : 80102-RPT-EV-003 Σελ.276 
 
 
 

Consortium 

Η απώλεια σοδιάς είναι ένα σημαντικό θέμα. Ταυτόχρονα, ο χρόνος 
αποκατάστασης για ορισμένες καλλιέργειες όπως κλήματα, ελιές, κ.λ.π. είναι 
μεγαλύτερος. Καλό λοιπόν θα είναι να αποφευχθούν τέτοιου είδους 
δενδροκαλλιέργειες, όσο είναι δυνατόν. Σε αντίθετη περίπτωση, προβλέπεται 
αντικατάσταση του παλιού δένδρου με νέο, το οποίο θα αποδώσει μετά από 4-5 
χρόνια περίπου. Η απαγόρευση βαθύριζων δένδρων φύτευσης σε ζώνη 4 μ. θα 
προκαλέσει μόνιμη απώλεια παραγωγής η οποία και θα δοθεί ως αποζημίωση 
στους δικαιούχους. Σημειώνεται ότι, κατά τη φάση λειτουργίας του Αγωγού 
Φυσικού Αερίου θα επιτρέπεται να ξαναφυτευτούν πάνω απ' αυτόν αμπέλια 
καθώς και να καλλιεργούνται όλες οι μονοετείς καλλιέργειες π.χ. κηπευτικά, 
βαμβάκι κλπ. 
 
Δάση - Ημι-φυσικές περιοχές 
Κατά τη λειτουργία δεν αναμένονται επιπτώσεις, επομένως πρέπει να 
παρακολουθείται ώστε η αποκατάσταση των δένδρων να συνεχίζεται ομαλά. 
 
Οικιστικές χρήσεις 
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στις χρήσεις γης και επομένως δεν συνιστάται 
αντιμετώπιση. 
 

7.8 Αντιμετώπιση  επιπτώσεων στο πολιτιστικό και ιστορικό περιβάλλον 
7.8.1 Αντιμετώπιση επιπτώσεων κατά την κατασκευή – ειδικά μέτρα 

 
Όπως και κατα τη διάρκεια του σχεδιασμού της χάραξης του αγωγού, έτσι και κατα 
τη διάρκεια της κατασκευής αυτού θα υπάρχαι συνεχής συνεργασία με τις κατα 
τόπους αρχαιολογικές υπηρεσίας. 
 
Τα ειδικά μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο πολιτιστικό και ιστορικό 
περιβάλλον εξειδικεύονται ανάλογα με την περιοχή και τις απαιτήσεις των κατα 
τόπους αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων ώς ακολούθως : 
 
Περιοχή Ισθμού – Αρχ. Κορίνθου 
 
1. Μετα απο υπόδειξη της ΛΖ’ ΕΠΚΑ γίνεται τροποποίηση στο τμήμα Κ196 -

Κ199 της γενικής οριζονησγραφίας τoυ έργου, ώστε να προστατευθούν τα 
μνημεία των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων Κεσιμίων - Κυρά Βρύσης και 
των Αρχαίων Λατομείων Εξαμιλίων. Η χάραξη του αγωγού τροποποιείται και 
μετακινείται ώστε να βρίσκεται εκτός της αρχαιολογικής περιοχής Κεσιμίων, 
όπως ακριβώς υποδείχθηκε απο τη ΛΖ’ ΕΠΚΑ (βλ. Σχήμα 7.1 παρακάτω). 

2. Στo σημείο, όπου το έργο διασχίζει τη νοητή πορεία του Διίσθμιου 
ελληνιστικού τείχους (Κ 199 - Κ 200 γενικής οριζοντιογραφίας), θα προηγηθεί 
ανασκαφική έρευνα απο τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η μικρής 
κλίμακας αλλαγή ή όχι της όδευσης του αγωγού φυσικού αερίου κατα την 
κατασκευή. Η διέλευση του αγωγού απο το τείχος θα γίνει με τη μέθοδο της 
διάτρησης (BORING). 

3. Οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό την επίβλεψη του απαραίτητου αριθμού 
αρχαιολόγων, που θα   προσληφθούν από την ανάδοχο εταιρεία του έργου 
καθ' υπόδειξη της ΛΖ' ΕΠΚΑ. Ο αριθμός τους θα εξαρτηθεί από τον αριθμό 
των εργοταξίων που θα βρίσκονται ταυτόχρονα σε λειτουργία εντός των ορίων 
του Ν. Κορινθίας. 

4. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια των εκσκαφικών 
εργασιών θα διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα. 

 
Ειδικά για το σημείο διασταύρωσης με το Εξαμίλιο Τείχος (Κ186-Κ187) στο οποίο 
αναφέρεται η γμωμάτευση της 25ης ΕΒΑ, σημειώνεται ότι η διέλευση του Εξαμίλιου 
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Τείχους θα γίνει υπόγεια (μέθοδος BORING ή HDD – βλ. Παρ. 5.4.6.2) ώστε να 
μην επηρεασθεί το τείχος ούτε στατικά ούτε αισθητικά και φυσικά ΔΕΝ τίθεται θέμα 
καταστροφής του στο σημείο διέλευσης.  
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ΣΧΕΔΙΟ 7.4 Απόσπασμα Σχεδίου με διόρθωση χάραξης στην περιοχή Κεσίμια. 
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Περιοχή Μυκηνών 
 
Οπως συνάγεται απο τη γνωμάτευση της Δ’ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων, είναι προφανές ότι με τα έργα κατασκευής του αγωγού Φ.Α. ΔΕΝ 
πρoκαλείται άμεση βλάβη στους κηρυγμένους αρχ/κούς χώρους και τα μνημεία 
αρμοδιότητας της, τα οποία έχουν καταγραφεί στους χάρτες 1 : 5.000 με βάση τα 
στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Εφορεία αυτή.  
Λαμβανομένου υπόψη ότι ο αγωγός θα διέλθει απο περιοχές όπου είναι πιθανόν 
να εμφανισθούν αρχαία λείψανα κατα τη διάνοιξη του σκάμματος (π.χ. εντός των 
ορίων των αρχ. Χώρων στα Χάνια Μυκηνών και στο Σπηλιωτάκη όπως έχει 
προαναφερθεί και στις χλμ. 60+500 - 61+000) και ενδέχεται να επιφέρει δραστική 
αλλοίωση στο περιβάλλον των αρχ/κών χώρων και μνημείων της ευρύτερης 
περιοχής κυρίως όταν θα διανοίγεται σε βραχώδεις περιοχές. (π.χ. επιβάρυνση 
στο περιβάλλον της κείμενης στα ανατολικά, κηρυγμένης με την ΥΑ 16307/9-9-65 : 
ΦΕΚ 605/Β/16-9-65 ζώνης, η οποία οριοθετείται στα φύλλα 24 και 25 και 
περιλαμβάνει σημαντικά λείψανα από τη Νεολιθική Εποχή μέχρι τους χρόνους της 
Επανάστασης στην περιοχή των Μύλων του Δήμου Λέρνας καθώς περικλείεται 
μεταξύ του Κάστρου, του Πύργου της Βασιλοπούλας, του Προϊστορικού 
Συνοικισμού της Μαγούλας, της θάλασσας και λειψάνων αρχαίου κτιρίου προς 
βορρά) θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα προστασίας & αποκατάστασης : 
 
1. '0λες οι εργασίες θα γίνουν υπό τη γενική εποπτεία υπευθύνου αρχαιολόγου 

της Δ’ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων,  
2. Θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη σταδιακή αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος κυρίως των βραχωδών περιοχών από τις οποίες θα διέλθει ο 
αγωγός με χρησιμοποίηση κατα το δυνατόν των υλικών της διάνοιξης ωστε να 
διατηρηθεί αναλλοίωτη η φυσική εικόνα του τοπίου. 

3. Στις   περιοχές   στις   οποίες   ο   αγωγός   θα   διέλθει   εντός   των   ορίων   
κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων στα Χάνια Μυκηνών και στο Σπηλιωτάκη 
Δήμου Λέρνας, όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εντοπισμού αρχαίων, ήτοι 
στις χ.θ. 34+500 έως 35+500 (φύλλο 17) και 64+000 έως 65+000 (φύλλο 26), 
θα προηγηθεί δοκιμαστικός έλεγχος του υπεδάφους με τη διάνοιξη τομών στα 
σημεία που θα συμφωνηθούν με την Δ’ Εφορεία, σύμφωνα με την έγκριση της 
Επιτροπής Μεγάλων Εργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. 

4. Κατά την υλοποίηση του  έργου  θα παρίσταται ανά μέτωπο εργασιών ένα 
ανασκαφικό συνεργείο (αρχαιολόγος, σχεδιαστής, εργάτες). Η δαπάνη της 
απασχόλησης του προσωπικού αυτού καθώς και της ανασκαφικής έρευνας 
που θα ακολουθεί σε περίπτωση εντοπισμού αρχαίων, θα επιβαρύνει τον 
προϋπολογισμό του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 
3028/'02.  

5. Θα υποβληθούν προς έγκριση στις κατα τόπους Εφορείες οι αρχιτεκτονικές 
μελέτες των κτιριακών εγκαταστάσεων των βαλβιδοστασίων και των σταθμών 
μέτρησης και ρύθμισης, προκειμένου να δοθεί η τελική έγκριση. Στις μελέτες 
αυτές θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αισθητική ένταξη των κτιρίων 
στο περιβάλλον. 

 
Περιοχή Δερβενακίων 
 
Στην περιοχή των Στενών των Δερβενακίων (Σημεία Κ110-Κ111) η χάραξη του 
αγωγού διέρχεται του εν λόγω κυρηγμένου Ιστορικού Τόπου σε κοντινή απόσταση 
απο το κηρυγμένο ναϋδριο του Αγ. Σώστη. Στην έγκριση της Επιτροπής Μεγάλων 
Εργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού μετά απο εισήγησή της 25ης 
ΕΒΑ προτείνει να εξετασθεί το ενδεχόμενο μετατόπισης της χάραξης λόγω της 
πιθανότητας να βλάψη αισθητικά το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. Πράγματι, 
επανελέγχθηκαν τα τεχνικά δεδομένα της χάραξης στο σημείο αυτό ώστε να 
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εξατασθούν οι δυνατότητες μετατόπισης αυτής. Τεχνικοί λόγοι καθιστούν μια 
τέτοια μετακίνηση ανέφικτη, οπότε θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια με μέτρα 
αποκατάστασης του φυσικού αναγλύφου η κατα το δυνατόν ελαχιστοποίηση της 
αισθητικής όχλησης στο σημείο αυτό  
 
Τμήμα Αγωγού εντός των ορίων του Νομού Αρκαδίας 
 
1. Πριν από την έναρξη των εργασιών και σε συνεννόηση με την ΛΘ’ Εφορεία 

Αρχαιοτήτων θα γίνουν δοκιμαστικές τομές κατά μήκος της προτεινομένης 
χάραξης του αγωγού μέχρι ευρέσεως του φυσικού - γεωλογικού εδάφους 
όπου υπάρχουν επιφανειακές ενδείξεις για ύπαρξη αρχαίων. 

2. Όλες οι εργασίες εκσκαφής, καθώς και όλων των πιθανών βοηθητικών 
σκαμμάτων θα γίνουν με την επίβλεψη του απαραίτητου αριθμού 
αρχαιολόγων και εργατοτεχνικού προσωπικού, το οττοίο θα προσληφθεί με 
έξοδα των τπστώσεων του έργου και θα υποδειχθεί από την ΛΘ’ Εφορεία 
Αρχαιοτήτων. Ο αριθμός τους θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εργοταξίων 
που θα βρίσκονται σε ταυτόχρονη λειτουργία εντός των ορίων της Αρκαδίας. 

3. Σε περίπτωση που αποκαλυφθούν αρχαία, θα διακοπούν άμεσα οι εργασίες 
και θα ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 37 
του Ν. 3028/2002, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η τελική 
έγκριση συνέχισης του έργου. 

4. Θα υπάρξει συνεχής συνεργασία με την ΛΘ’ Εφορεία Αρχαιοτήτων σύμφωνα 
με τη δοθείσα γνωμοδότησή της κατα την έγκριση της ΠΠΕ. 

 
7.8.2 Αντιμετώπιση επιπτώσεων κατά τη λειτoυργία 

Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στις στο πολιτιστικό και ιστορικό περιβάλλον και 
επομένως δεν συνιστάται αντιμετώπιση. 
 

7.9 Θέματα Ασφάλειας 
 

7.9.1 Διάβρωση του αγωγού 
 
Όσον αφορά τη διαβρωτικότητα των σωληνώσεων έχουμε τα εξής στοιχεία: 
Η διαβρωτική ανοχή του Φυσικού Αερίου είναι μηδενική, που σημαίνει ότι το 
Φυσικό Αέριο δεν διαβρώνει τα εσωτερικά τοιχώματα του σωλήνα. 
 
Εξωτερικά, όπως έχουμε ήδη προαναφέρει στην παράγραφο 6.3.2 η αντιμετώπιση 
της διάβρωσης του μεταλλικού αγωγού γίνεται με εφαρμογή της μελέτης της 
Καθοδικής Προστασίας. Για να εφαρμοστεί όμως η καθοδική προστασία, 
απαιτείται η γνώση της ειδικής αντίστασης του εδάφους απ όπου διέρχεται ο 
αγωγός και αυτό διότι η αγωγιμότητα των γεωλογικών σχηματισμών (εκτός από 
ελάχιστα μεταλλεύματα με μεταλλική αγωγιμότητα) είναι ηλεκτρολυτική. Άρα είναι 
προφανής η σχέση μεταξύ διαβρωτικότητας και εδαφικής αγωγιμότητας. 
 
Επομένως η μέτρηση της αγωγιμότητας είναι δυνατόν να δώσει αντίστοιχα, 
εκτίμηση της διαβρωτικότητας του εδάφους. 
 
Στην πράξη, αντί της αγωγιμότητας, μετρείται και χρησιμοποιείται η αντίστροφη 
ποσότητα, η ειδική αντίσταση. 
 
Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τα παραπάνω, για το σχεδιασμό της καθοδικής 
προστασίας του αγωγού, είναι αναγκαία η γνώση της ειδικής αντίστασης των 
διασχιζομένων εδαφικών σχηματισμών σ' όλο το μήκος του αγωγού. Για το σκοπό 
αυτό, θα πρέπει να εκτελεσθεί μελέτη γεωηλεκτρικών συνθηκών κατά μήκος της 
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Χάραξης του αγωγού, που ουσιαστικά προσδιορίζει την ειδική αντίσταση του 
εδάφους κατά μήκος της Χάραξης του αγωγού. 
 
Γενικά, παρατηρείται ότι τα εδάφη με πολύ μεγάλο βαθμό διαβρωτικότητας είναι οι 
αργιλοαμμώδεις προσχώσεις, τα καλλιεργούμενα εδάφη και οι αμμώδεις άργιλοι. 
 
Ωστόσο τα τελευταία, παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις και επηρεάζονται πολύ 
από την φυσική τους κατάσταση (π.χ. οργωμένα ή όχι) και από τις καιρικές 
συνθήκες. Τη μικρότερη διαβρωτικότητα εμφανίζουν τα αμμοχάλικα, τα 
κροκαλολατυποπαγή, τα πλευρικά κορήματα και οι ασβεστόλιθοι. 
 
Γενικά, η αυξημένη υγρασία, λόγω βροχής ή ποτίσματος, η ενδεχόμενη 
περιεκτικότητα σε άλατα προερχόμενη από λιπάσματα έχει σαν αποτέλεσμα να 
μειώνει την ειδική τους αντίσταση και κατά συνέπεια να αυξάνει τη διαβρωτική 
τους δράση. 
 
Η καθοδική προστασία επιβάλλεται να εφαρμόζεται σε περιοχές που εμφανίζουν 
υψηλή διαβρωτικότητα. 
 
Η καθοδική προστασία βασίζεται σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, όπου ένα ελεγχόμενο 
συνεχές ρεύμα οδηγείται στο έδαφος δια μέσου ανόδου και συγκεντρώνεται στην 
κατασκευή που πρέπει να προστατευθεί, δηλαδή την κάθοδο, έτσι μειώνεται το 
δυναμικό διάβρωσης μεταξύ της κατασκευής (αγωγός) και του περιβάλλοντος 
ηλεκτρολύτη (έδαφος). 
 
Η πηγή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι μια γεννήτρια που συνδέεται με την τάση 
της περιοχής ή με μία θυσιαζόμενη άνοδο που σχηματίζει ένα ηλεκτρικό στοιχείο 
μαζί με την κάθοδο. 
 

7.9.2 Σεισμικότητα 
 
Το έργο του αγωγού φυσικού αερίου δεν επηρεάζει τη σεισμικότητα της περιοχής 
κατά τη φάση λειτουργίας το έργου, αλλά η σεισμικότητα επηρεάζει το έργο. Για 
την επίδραση της σεισμικότητας της περιοχής στο έργο κατά τη φάση λειτουργίας 
του ισχύουν όσα έχουν προαναφερθεί στην παράγραφο 7.3.2 τις παρούσας 
μελέτης. Με την εκτέλεση όλων των απαραίτητων μελετών και τον αντισεισμικό 
σχεδιασμό του έργου θα ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι της θραύσης το αγωγού και 
των επακόλουθων επιπτώσεων. 
 
Για την αντιμετώπιση καταστροφών μετά από σεισμική δραστηριότητα θα πρέπει 
να γίνεται έλεγχος του αγωγού και των εγκαταστάσεων του, κύρια στα σημεία που 
χαρακτηρίζονται ως επισφαλή π.χ. ασταθή πρανή, θέσεις διασταυρώσεων 
ρεμάτων και ποταμών κλπ. και να καταγράφεται η κατάσταση του αγωγού. Το 
μέγεθος του σεισμού καθώς και η μέγιστη σεισμική εδαφική επιτάχυνση, κατά την 
οποία πρέπει να γίνει έλεγχος της ακεραιότητας όλου του έργου θα καθορισθούν 
από τον αντισεισμικό σχεδιασμό του. 
 
Ασφάλεια Αγωγού 
 
Ο παράγοντας ασφάλεια είναι ένας από τους βασικότερους που ελήφθησαν 
υπόψη τόσο στη μελέτη της Χάραξης, όσο και στις φάσεις του βασικού 
σχεδιασμού. Για την Προτεινόμενη Χάραξη (ALT1-Ρ) του ΑΦΑ «Αγ. Θεόδωροι – 
ΔΕΗ Μεγαλόπολης» θα εκπονηθεί ειδική μελέτη ασφάλειας (Safety Study). 
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Το αντικείμενο της μελέτης ασφαλείας είναι να τεκμηριώσει ότι, αν συμβεί κάποια 
τοπική βλάβη (θραύση και διάτρηση από επεμβάσεις τρίτων μερών εξαιρετικά 
ακραίες σεισμικές εξάρσεις, κλπ.) στην εγκατεστημένη σωληνογραμμή, οι 
συνέπειες θα γίνουν άμεσα αντιληπτές και οι επί μέρους μονάδες λειτουργίας του 
συστήματος (Κέντρα Συντήρησης και Λειτουργίας), θα μεριμνήσουν, ώστε ο 
κίνδυνος να μειωθεί στο ελάχιστο. 
 
Οι παράμετροι στις οποίες βασίζεται η εκπόνηση της μελέτης ασφαλείας που 
προαναφέρθηκε, είναι: 

 Κατηγορία Ζώνης (Class Location) 
Είναι ένας συντελεστής που συναρτάται με την πληθυσμιακή και οικιστική 
πυκνότητα σε ζώνη 200 μ. εκατέρωθεν της Χάραξης της σωληνογραμμής. Τα 
κριτήρια του συντελεστή διατυπώνονται αναλυτικά στον κώδικα ANSI/ASME - 
Β31.3 που αποτελεί διεθνές πρότυπο αναφοράς για τις μελέτες παρόμοιων έργων. 
 

 Συντελεστής Σχεδιασμού (Design Factor) και Πάχος Τοιχώματος (Wall 
Thickness) 

Είναι οι κύριες παράμετροι σχεδιασμού της σωληνογραμμής, ο δε υπολογισμός 
τους βασίζεται στον καθορισμό της κατηγορίας ζώνης, στην ονομαστική διάμετρο 
του αγωγού και σε άλλους πινακοθετημένους παράγοντες που αφορούν την πίεση 
σχεδιασμού, τη θερμοκρασία και την μηχανική αντοχή του χάλυβα των αγωγών. 
Ιδιαίτερη σημασία για την ασφάλεια του αγωγού έχει το πάχος του τοιχώματος. Για 
τον ΑΦΑ «Αγ. Θεόδωροι – ΔΕΗ Μεγαλόπολης» θα υπολογισθούν τα πάχη 
τοιχωμάτων λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές σχεδιασμού που αντιστοιχούν 
στην κατηγορία ζώνης κατά μήκος της χάραξης του αγωγού αντίστοιχα. Τα πάχη 
αυτά θα προσδίδουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια λειτουργίας και αντοχής του 
αγωγού έναντι μηχανικών καταπονήσεων και διαβρωτικών διεργασιών που 
συντελούνται στο υπέδαφος. 
 
Η μελέτη ασφαλείας μιας σωληνογραμμής βασίζεται στην αποδοχή ή όχι 
κριτηρίων επικινδυνότητας. Τέτοια κριτήρια δεν έχουν εφαρμοσθεί στην Ελλάδα 
επισήμως, αλλά για την τεκμηρίωση της μελέτης ασφαλείας χρησιμοποιούνται τα 
κριτήρια του Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας της Μ. Βρετανίας (United Kingdom 
Health and Safety Executive  -  HSE)  που  καθορίζουν  την  έκθεση  πληθυσμών 
σε βιομηχανικό κίνδυνο και εκφράζονται ποσοτικά με το επίπεδο επικινδυνότητας 
(Risk Level) ανά έτος λειτουργίας της σωληνογραμμής. 
 
Τα κριτήρια αυτά είναι: 
 
ΠΙΝΚΑΣ 7.1 Κριτήρια τεκμηρίωσης Μελέτης Ασφάλειας 
 

10-4 
Μη αποδεκτό όριο για καμία θέση, αν ο 
κίνδυνος υπερβαίνει το όριο αυτό. 

10-5 
Ανώτατο όριο για κατοικίες με 25 και άνω 
ανθρώπους. 

10-6 
Ανώτατο όριο για κατοικίες άνω των 75 
ανθρώπων. Λαμβάνεται επίσης ως ανώτατο 
όριο αποδεκτού κινδύνου. 

3 x 10-7 
Ανώτατο όριο για ευάλωτες κατηγορίες 
πληθυσμού π.χ. νοσοκομεία, γηροκομεία, 
σχολεία. 

 
Πέρα από την ικανοποίηση των κριτηρίων επικινδυνότητας που πληρούνται από 
την Προτεινόμενη Χάραξη, αξίζει να τονισθεί ότι παράγοντας ασφάλεια, 
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αναφέρεται και στη φάση της εκπόνησης των εργασιών κατασκευής της 
σωληνογραμμής. 
 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, στις προδιαγραφές εκτέλεσης των σχετικών 
εργασιών (χωματουργικά, συγκολλήσεις, διασταυρώσεις, ραδιογραφικοί έλεγχοι 
κλπ.) προβλέπεται αυστηρή τήρηση του Ελληνικού Κανονισμού Ασφάλειας ΦΕΚ 
2604/ΠΑ 1073/1981, καθώς και του ΦΕΚ 121 Β/23.03.33, που αναφέρεται στις 
σημάνσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων, προς αποφυγή ατυχημάτων τόσο 
από πλευράς του εργοταξιακού προσωπικού, όσο και από πλευράς των 
διερχομένων κατοίκων κατά μήκος των περιοχών κατασκευής του έργου. 
 
Για την αύξηση του μεγέθους της ασφάλειας του υπο εγκατάσταση αγωγού, 
αναφέρονται χαρακτηριστικά τα παρακάτω μέτρα : 

 Σήμανση με ειδικές έγχρωμες πινακίδες (Marker Posts) κατά μήκος του 
άξονα της σωληνογραμμής και πάνω στην αποκατεστημένη ζώνη 
εργασίας. 

 Τοποθέτηση ειδικού προειδοποιητικού πλέγματος από PVC εντός της 
τάφρου υποδοχής και σε βάθος 0,80 μ. - 1,00 μ. από την επιφάνεια της 
αποκατεστημένης ζώνης εργασίας. 

 Προδιαγραφή και επιλογή των μέτρων προστασίας καθώς και καθαρισμός 
της μηχανικής συμπεριφοράς της εγκατεστημένης σωληνογραμμής σε 
σεισμικές καταπονήσεις της τάξης των 3,5 βαθμών της κλίμακας Richter 
(Stress Analysis). 

 
Τέλος, διευκρινίζεται ότι στη φάση της λειτουργίας, το σύστημα των αγωγών 
παρακολουθείται σε 24-ωρη βάση, ώστε σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης πτώσης 
της πίεσης ή αλλαγής των ρευστομηχανικών παραμέτρων μεταφοράς του φυσικού 
αερίου, ειδοποιούνται τα συνεργεία συντήρησης για περαιτέρω ενέργειες. 
Παράλληλα, εκτελούνται τακτικοί έλεγχοι υπαίθρου (patrolling) κατά μήκος της 
Χάραξης των εγκατεστημένων αγωγών, ώστε να προληφθούν ζημιές ή αβαρίες 
από επεμβάσεις τρίτων μερών. 
 

7.10 Σωρευτικές Επιπτώσεις 
 
Κατά τη λειτουργία του αγωγού δεν αναμένονται επιπτώσεις οι οποίες θα 
μπορούσαν να έχουν σωρευτική επίδραση σε συνδυασμό με άλλα έργα ή 
δραστηριότητες. Κατά την κατασκευή, οι όποιες σωρευτικές επιπτώσεις 
σχετίζονται με την πιθανή κατασκευή άλλων έργων στην ίδια περιοχή, για 
παράδειγμα μεγάλων οδικών έργων, και την ταυτόχρονη παρουσία εργοταξίων. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις θα γίνει συνεννόηση ώστε να μην συμπέσουν χρονικά τα δύο 
έργα. 
 
 

7.11 Μετά τη λήξη της λειτουργίας του  αγωγού - Οριστική θέση  εκτός 
λειτουργίας 
 
Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του αγωγού εκτιμάται στα 30 έτη. Σε περίπτωση 
οριστικής θέσης του έργου εκτός λειτουργίας, οι αρχές θα πρέπει να απαιτήσουν 
την απομάκρυνση ολόκληρου του συστήματος ή μέρων του, ούτως ώστε να 
αποφευχθούν οι μελλοντικές ανεπιθύμητες επιπτώσεις του συστήματος στους 
υδάτινους πόρους. 
 
Για το τμήμα του αγωγού, ot ακόλουθες λύσεις είναι θεωρητικές δυνατές: 
α. Πλήρωση του αγωγού, σε ολόκληρο το μήκος του, με ειδικό σκυρόδεμα, ούτως 
ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές ζημιές με το σχηματισμό κοιλοτήτων, 
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ανοιγμάτων, σημεία διάβρωσης Του εδάφους, κ.λ.π., λόγω της κατάρρευσης του 
εδάφους μέσα στην κοιλότητα του αγωγού, που θα καταστραφεί από την 
διάβρωση. 
β. Απομάκρυνση του αγωγού, με εξαίρεση ορισμένων ειδικών τμημάτων (όπως 
π.χ. διελεύσεων σιδηροδρομικών γραμμών, οδών, δασικών περιοχών ή τμημάτων 
εντός κατοικημένων περιοχών), στα οποία η απομάκρυνση του αγωγού θα ήταν 
εξαιρετικά προβληματική και δαπανηρή. Τα τμήματα αυτά του αγωγού θα 
πληρωθούν, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημεία (α), ανωτέρω. 
γ. Προσωρινή θέση εκτός λειτουργίας του αγωγού φυσικού αερίου, εκκένωση των 
τμημάτων του αγωγού και εν συνεχεία καθαρισμό τους και πλήρωση τους με 
αδρανές αέριο (άζωτο). 
Πρέπει να τονιστεί, λαμβάνοντας υπόψη παραδείγματα από το παρελθόν, ότι η 
απομάκρυνση μέρους του αγωγού ή η πλήρωση του με σκυρόδεμα σε όλο το 
μήκος, δεν θα είναι εφικτή στο παρόν έργο. Εφόσον βρίσκεται ακόμη σε καλή 
κατάσταση, ο αγωγός θα μπορούσε να καλύψει άλλες χρήσεις (π.χ. μεταφοράς 
νερού). 
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8. Πρόγραμμα Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 

Ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής και της λειτουργίας του αγωγού και των εγκαταστάσεων. Το 
πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης θα περιλαμβάνει δράσεις που θα 
δεσμεύουν τον κύριο του έργου ή τον ανάδοχο. 
 
Τα περιβαλλοντικά ζητήματα που εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται στη μελέτη θα 
χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών που 
θα περιλαμβάνονται στα τεύχη δημοπράτησης του Διαγωνισμού για την επιλογή 
του ανάδοχου κατασκευής. Επιπλέον, οποιεσδήποτε απαιτήσεις που θα 
προκύψουν ως τμήμα της διαδικασίας αδειοδότησης, ειδικότερα υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται από την άδεια, θα περιληφθούν στα τελικά έγγραφα κατασκευής. 
 
Ο ανάδοχος κατασκευής θα δεσμευθεί βάσει του νόμου και της Σύμβασης που θα 
υπογράψει με τον κύριο του έργου, να ακολουθήσει ορθή διαχείριση και καλές 
περιβαλλοντικές πρακτικές κατά τη διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων 
κατασκευής και να κρατήσει τη ζημία στη βλάστηση, το χώμα, το τοπίο καθώς 
επίσης και τη διαταραχή στις εγκαταστάσεις και την τοπική κοινωνία στο ελάχιστο. 
 
Οι ανάδοχοι συνιστάται να εφαρμόζουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που 
είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001 για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση με την νομοθεσία και τους στόχους του συστήματος διαχείρισης 
τους. Για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου, ο κύριος του 
έργου θα υποδείξει προσωπικό που θα αναλάβει την περιβαλλοντική επίβλεψη και 
τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι βασικές ευθύνες θα είναι να 
εξασφαλιστεί ότι τα περιβαλλοντικά μέτρα, οι έλεγχοι, και οι προδιαγραφές 
εφαρμόζονται κατάλληλα σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των εγκρίσεων 
και των αδειών. Αυτό περιλαμβάνει το συντονισμό με τις αρχές και ιδιαιτέρως τις 
Δασικές & Αρχαιολογικές Υπηρεσίες. 
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9. Γενικές Αρχές Συστημάτων Αντιρρύπανσης 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, παρατίθενται γενικές περιγραφές των εφαρμοζόμενων 
συστημάτων αντιρρύπανσης. 
 

9.1 Φάση Κατασκευής 
Στη διάρκεια της φάσης κατασκευής δεν εγκαθίστανται συστήματα αντιρρύπανσης. 
 

9.1.1 Πιστοποίηση 
H κατασκευή θα επιβλεφθεί από εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό. 
 

9.1.2 Ωράριο Εργασίας 
Για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται κοντά σε οικιστικές περιοχές, θα 
πρέπει να τηρείται το γενικό ωράριο εργασίας. Με τον τρόπο αυτόν, θα 
αποφευχθεί η διατάραξη των κατοίκων κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τη νύκτα. 
 

9.1.3 Τεχνολογία Ελέγχου 
Θα χρησιμοποιηθεί τεχνολογία αιχμής για την κατασκευή και τον έλεγχο του 
έργου, με στόχο την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης από αυτό. 
 

9.2 Φάση Λειτουργίας Γενικά 
Κατά την κανονική λειτουργία των Αγωγών Φυσικού Αερίου δεν αναμένεται 
ουσιαστική επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα ή τις κλιματικές συνθήκες. Για την 
αποτροπή της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από τον αγωγό σε περίπτωση 
ατυχήματος, έχει αναπτυχθεί ένα σύμπλεγμα οργανωτικών και τεχνικών μέτρων 
και εργασιών, καθώς επίσης και ένα σύνολο απαιτήσεων που στοχεύουν στην 
διατήρηση της αξιοπιστίας του αγωγού. 



 
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 
 

 
Doc Ref : 80102-RPT-EV-003 Σελ.289 
 
 
 

Consortium 



 
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 
 

 
Doc Ref : 80102-RPT-EV-003 Σελ.290 
 
 
 

Consortium 

 
10. Συμπεράσματα 

 

Βάσει των αποτελεσμάτων των επιμέρους θεμάτων που περιλαμβάνονται στα 
προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης «ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΔΕΗ 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» προκύπτουν τα ακόλουθα : 
 
1. Η Προτεινόμενη Χάραξη του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (80 bar) 

και διαμέτρου 30-24’’ (ιντσών) ALT1-Ρ έχει συνολικό μήκος 158,94 χλμ. 
παρουσιάζει Νοτιοδυτική διάταξη με αρχή την περιοχή στο Δήμο Αγ. 
Θεοδώρων Κορινθίας και σημείο τερματισμού τον Θερμοηλεκτρικό Σταθμό της 
ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. 

2. Μικρό χερσαίο τμήμα του αγωγού (7 Km) βρίσκεται στη Στ. Ελλάδα μεταξύ 
των Αγ. Θεοδώρων και της Διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου. 

3. Ο αγωγός διέρχεται κάτω από τη Διώρυγα του ισθμού στο σημείο C με τη 
μέθοδο Οριζόντιας Κατευθυνομένης Διάτρησης (HDD).  

4. Η χερσαία χάραξη του αγωγού συνεχίζεται μετα τη διέλευση της Διώρυγας του 
Ισθμού μέχρι το Βαλβιδοστάσιο KORINTHOS. Ακολούθως διέρχεται νότια της 
Ακροκορίνθου, περνά ανατολικά απο τα Δερβενάκια, ανατολικά της πόλης του 
Αργους (δίπλα στον χείμαρρο Ίναχο) και ακολουθεί νοτιοδυτική πορεία προα 
Αχλαδόκαμπο. Στη συνέχεια περνά νοτίως της Τρίπολης και κατευθύνεται 
δυτικά προς Μεγαλόπολη. Τέλος προσεγγίζει τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ απο 
τη νότα πλευρά. 

 
Σκοπός του έργου είναι η τροφοδοσία του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ 
Μεγαλόπολης που θα καταναλώνει Φυσικό Αέριο. Επομένως η κατασκευή του 
αγωγού καθιστά εφικτό τον ενεργειακό προγραμματισμό της ΔΕΗ προς την 
κατεύθυνση της αναβάθμισης των μονάδων της. Μελλοντικά θα τροφοδοτηθούν με 
Φυσικό Αέριο οι οικισμοί, βιοτεχνικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές Φυσικού 
Αερίου στην Κόρινθο, το Αργος, το Ναύπλιο, την Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη, ενώ 
προβλέπονται αναμονές για τη σύνδεση αγωγών μεταφοράς Φ.Α. στην Πάτρα και 
τη Σπάρτη. 
 
Η Χάραξη που προτείνεται ως βέλτιστη (Προτεινόμενη), είναι η εμφανιζόμενη στα 
σχέδια της παρούσας Μ.Π.Ε. σε κλ. 1:50.000 επί του τοπογραφικού υποβάθρου 
της Γ.Υ.Σ. 
 
Η Χάραξη αυτή έχει αξιολογηθεί ως εφικτότερη μεταξύ τριών (3) συνολικά 
Εναλλακτικών, λόγω των πλεονεκτημάτων που προσδιορίζονται από μη διέλευση 
από Προστατευόμενες Αρχαιολογικές Περιοχές και υψηλούς υδροφόρους 
ορίζοντες, από μη διέλευση από ασταθείς γεωλογικούς σχηματισμούς, μικρή 
εμπλοκή με άλλα έργα που εκτελούνται ή έχουν προγραμματιστεί στην ευρύτερη 
περιοχή της Πελοποννήσου και διέλευση από περιοχές με επαρκές τοπικό δίκτυο 
οδών προσπέλασης. 
 
Η Προτεινόμενη Χάραξη του Αγωγού Φυσικού Αερίου, ανταποκρίνεται σε διεθνώς 
αποδεκτούς κώδικες σχεδιασμού και κατασκευής, όπως όλοι οι ήδη 
κατασκευασμένοι και λειτουργούντες αγωγοί του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) του ΔΕΣΦΑ. 
 
Η Χάραξη που προτείνεται, δεν συνιστά «εν δυνάμει» παράγοντα αλλαγής του 
υφιστάμενου συστήματος χρήσεων, ή επηρεασμού των κοινωνικών, 
κυκλοφοριακών και παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιοχής. Επίσης, δεν 
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παρουσιάζει σημαντικές επιπτώσεις στην εξέλιξη της χλωρίδας και της πανίδας 
της περιοχής, δεν θέτει σε κίνδυνο την βιοποικιλότητα, ούτε εμπλέκεται με 
περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος ή υποκείμενες σε καθεστώς ειδικής 
περιβαλλοντικής προστασίας. 
 
Σημαντικά προβλήματα ευστάθειας των γεωλογικών σχηματισμών δεν 
αναμένονται. 
Ειδικές διασταυρώσεις με μείζονος σημασίας υδάτινες απορροές, φυσικές ή / και 
τεχνητές, δεν υφίστανται καθ’ όσον η Χάραξη αποτέμνει μόνο μικρού εύρους 
φυσικές απορροές. Επίσης, λόγω του μικρού βάθους της τάφρου υποδοχής (1,80 
μ.) δεν αναμένεται διακοπή της συνέχειας της υπόγειας υδροφορίας, ούτε 
επιπτώσεις στη ροή των επιφανειακών / υπόγειων υδροφορέων. 
 
Η Προτεινόμενη Χάραξη (ALT1-P) διασταυρώνεται με μεγάλα δίκτυα 
συγκοινωνιακής υποδομής (Εθνικούς δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, κλπ.) σε 
επιλεγμένες θέσεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εκτέλεση εργασιών υπόγειας 
διέλευσης (boring) και απρόσκοπτης λειτουργίας των μεταφορικών αξόνων. 
 
Η Προτεινόμενη Χάραξη (ALT1-P) δεν διέρχεται από το εσωτερικό οικισμών ούτε 
εμπλέκεται με άλλου είδους οικιστικές χρήσεις γης (με εξαίρεση το Καλαμάκι και τα 
Ισθμια όπου και πάλι κινείται κάτω απο υφιστάμενες οδούς), χωρίς να προκύψουν 
οχλήσεις στην άσκηση των υφιστάμενων παραγωγικών δραστηριοτήτων του 
τοπικού πληθυσμού. Σε μεταγενέστερη λεπτομερή τοπογραφική μελέτη του έργου 
σε κλίμακα 1:1000 θα καταβληθεί προσπάθεια μείωσης στο ελάχιστο 
περιπτώσεων ακύρωσης της οικοδομησιμότητας των αγροτεμαχίων που είναι 
σήμερα οικοδομήσιμα λόγω της απαγόρευσης δόμησης σε απόσταση είκοσι 20 μ. 
εκατέρωθεν του γεωμετρικού άξονα της Χάραξης, όπως απαιτεί η σχετική 
νομοθεσία. 
 
Οι επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου, αναμένονται μόνο κατά τη φάση της 
κατασκευής. Αυτές εντοπίζονται στην αύξηση των ατμοσφαιρικών ρύπων (SO2, 
CO, NOx, σωματίδια) κατά μήκος των εκτελούμενων εργασιών από τα 
μηχανήματα εκσκαφών και μεταφοράς υλικών. Οι ρύποι θα εκδηλώνονται μόνο 
κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα έχουν γραμμική, τοπική ανάπτυξη κατά την έννοια 
της φοράς της ζώνης διέλευσης του έργου και θα μειώνονται μετά την παύση των 
ημερήσιων εργασιών. Οι εκπομπές θα είναι μη μόνιμες, βραχυχρόνιες και 
αναστρέψιμες από τους ατμοσφαιρικούς μηχανισμούς φυσικής κάθαρσης 
(διασπορά, διάχυση, προσρόφηση). Τέλος, σημειακές πηγές ρύπανσης των 
υπόγειων σχηματισμών μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη συντήρηση των 
εργοταξιακών μηχανημάτων από διαφυγές ορυκτελαίων, ακαθάρτων, κλπ. Η 
αποφυγή τους έγκειται στην αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και των 
κανονισμών λειτουργίας των εργοταξίων σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές 
διατάξεις. 
 
Ανάλογα ισχύουν και για το ακουστικό περιβάλλον, όπου οι οχλήσεις θα 
προέλθουν από την ανάπτυξη των εργοταξιακών δραστηριοτήτων και μόνο για 
συγκεκριμένες ώρες του 24ώρου. Οι επιπτώσεις και εδώ θα είναι βραχυχρόνιες, 
αναστρέψιμες και μη μόνιμες. 
 
Η Χάραξη του Αγωγού αποφεύγει διελεύσεις από θέσεις αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος, άρα επιπτώσεις προσβολής του πολιτιστικού περιβάλλοντος δεν 
αναμένονται. 
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Επιπτώσεις ατμοσφαιρικές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του αγωγού   και   των  
σταθμών δεν προκύπτουν καθ' όσον δεν υπάρχουν πηγές θερμικών διεργασιών ή 
καύσεων κατά μήκος της εγκατεστημένης σωληνογραμμής ή εντός των σταθμών. 
 
Όπως προκύπτει από τη θεώρηση των έργων διέλευσης της διώρυγας της 
Κορίνθου οι επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του υποθαλάσσιου 
τμήματος θα είναι μη σημαντικές, αναστρέψιμες και βραχυχρόνιες. Συγκεκριμένα: 
 
Α) Κατά την κατασκευή του έργου. 
 Καμία επίπτωση δεν θα υπάρχει στην ατμόσφαιρα, στα νερά, στην αύξηση 

του θορύβου και στην αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 
 Μη σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις στη θαλάσσια πανίδα, στο πολιτιστικό 

περιβάλλον, στον τουρισμό και την αλιεία. 
 
Β) Κατά τη λειτουργία του έργου 
 Καμία επίπτωση δεν θα υπάρξει στην ατμόσφαιρα, στα νερά, στο έδαφος, 

στην αύξηση του θορύβου, στο πολιτιστικό περιβάλλον, στην αισθητική του 
περιβάλλοντος, στον τουρισμό και την αλιεία. 

 Μη σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις στην θαλάσσια χλωρίδα και την 
θαλάσσια πανίδα της περιοχής. 

 
Από την υλοποίηση του έργου αναμένονται σημαντικά ενεργειακά πλεονεκτήματα 
καθ' όσον το Φυσικό Αέριο θα χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για την τροφοδοσία του 
ΘΗΣ της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Ο σταθμός θα έχει βαθμό απόδοσης υψηλότερο 
από τις υφιστάμενες Λιγνιτικές μονάδες. 
 
Πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου αφορούν 
κυρίως την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που θα προέρχεται από την 
καύση Φυσικού Αερίου αντί Λιγνίτη που καταναλώνεται σήμερα τον ΘΗΣ 
Μεγαλόπολης της ΔΕΗ αλλά και από τη σταδιακή αντικατάσταση του καυσίμου 
στις κεντρικές θερμάνσεις και τις βιομηχανίες των πόλεων που θα τροφοδοτήσει ο 
αγωγός.  
 
Τέλος, το έργο συνδέεται με κοινωνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα που θα 
προκύψουν λόγω της μείωσης του κόστους ενέργειας, της αύξησης των θέσεων 
εργασίας κατά την υλοποίηση / λειτουργία του έργου και των γενικότερων 
αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που ασκούνται στην ευρύτερη περιοχή της 
Πελοποννήσου, λόγω της εισαγωγής του Φυσικού Αερίου στις εμπορικές, 
ενεργειακές, οικιστικές και βιομηχανικές χρήσεις στις περιοχές διέλευσης του 
Αγωγού. 
 
Για όλους του προαναφερόμενους λόγους, η Προτεινόμενη Χάραξη του Αγωγού 
Φυσικού Αερίου «Αγ. Θεόδωροι – ΔΕΗ Μεγαλόπολης», κρίνεται περιβαλλοντικά 
αποδεκτή και προτείνεται η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
του έργου αυτού. 
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11. Ερωτηματολόγιο Κ.Υ.Α. 69269/24.10.90 
 
 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ O Γ I O 
Κ.Υ.Α. 69269/5387/24.10.90 

ΝΑI IΣΩΣ ΟΧI 

1. Έδαφος 

Τo προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : 
 
α. Ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική 

διάταξη τωv πετρωμάτων. 
β. Διασπάσεις, μετατοπίσεις, συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις τoυ 

επιφανειακού στρώματος τoυ εδάφους. 
γ. Αλλαγές στηv τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά 

της επιφάνειας τoυ εδάφους. 
δ. Καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε μοναδικού 

γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού. 
ε. Οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης τoυ εδάφους από τον 

άνεμο ή τo νερό, επί τόπου ή μακράv τoυ τόπου αυτού. 
στ. Αλλαγές στηv εvαπόθεση ή διάβρωση της άμμου τωv ακτών 

ή αλλαγές στη δημιουργία λάσπης, στηv εvαπόθεση ή 
διάβρωση πoυ μπορούν vα αλλάξουv τηv κοίτη ενός ποταμού 
ή ρυακιού ή τον πυθμένα της θάλασσας ή οποιουδήποτε 
κόλπου, ορμίσκου ή λίμνης. 

ζ. Κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές 
καταστροφές όπως σεισμοί, κατολισθήσεις εδαφών ή 
λάσπης, καθιζήσεις ή παρόμοιες καταστροφές. 

 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
 
– 
 
 
 
 
 
–  

 

 
 
– 
 
√ 
 
– 
 
– 
 
– 
 
 
– 
 
 
 
 
 
–  
 

 
 
√ 
 
– 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 

ΤΕΚΜΗΡIΩΣΗ:   Ελάχιστες επιπτώσεις από τις εκσκαφές για το σκάμμα του αγωγού & τις θεμελιώσεις 
των κτιρίων, που ουδόλως επηρεάζουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του εδάφους. 

2. Αέρας 

Τo προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:  
 
α. Σημαντικές εκπομπές στηv ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση της 

ποιότητας της ατμόσφαιρας. 
β. Δυσάρεστες οσμές. 
γ. Αλλαγή τωv κινήσεων τoυ αέρα, της υγρασίας ή της 

θερμοκρασίας ή οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε τοπικά 
είτε σε μεγαλύτερη έκταση. 

 

 
 
 
– 
– 
 
 
– 

 
 
 
– 
– 
 
 
– 

 
 
 
√ 
√ 
 
 
√ 

ΤΕΚΜΗΡIΩΣΗ:   Θετικές επιπτώσεις από την αντικατάσταση των καυσίμων με Φ.Α.  
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3. Νερά 

Τo προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
α. Αλλαγές στα ρεύματα, ή αλλαγές στηv πορεία ή κατεύθυνση 

τωv κινήσεων τωv πάσης φύσεως επιφανειακών υγρών. 
β. Αλλαγές στο ρυθμό απορρόφησης, στις οδούς 

απoστράγγισης ή στο ρυθμό και τηv ποσότητα απόπλυσης 
τoυ εδάφους. 

γ. Μεταβολές στηv πορεία ροής τωv νερών από πλημμύρες. 
δ. Αλλαγές στηv ποσότητα τoυ επιφανειακού νερού σε 

οποιοδήποτε υδάτινο όγκο. 
ε. Απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια 

νερά με μεταβολή της ποιότητάς τους. 
στ. Μεταβολή στηv κατεύθυνση ή στηv παροχή τωv υπογείων 

υδάτων. 
ζ. Αλλαγή στηv ποσότητα τωv υπογείων υδάτων είτε δια 

απευθείας προσθήκης νερού ή απόληψης αυτού, είτε δια 
παρεμποδίσεως ενός υπογείου τρoφoδότη τωv υδάτων 
αυτών σε τομές ή ανασκαφές. 

η. Σημαντική μείωση της ποσότητας τoυ νερού, πoυ θα ήταv 
κατά τα άλλα διαθέσιμο για τo κοινό. 

θ. Κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε καταστροφές 
από νερό, όπως πλημμύρες ή παλιρροιακά κύματα. 

 

 
 

– 
 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
 
– 

 
 
– 
 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
 
– 

 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 

ΤΕΚΜΗΡIΩΣΗ:  Καμία επίπτωση αφού τα έργα δεν θα επηρεάζουν τη φυσική δίαιτα των υδάτων. Από 
τη λειτουργία του έργου ΔΕΝ παράγονται υγρά απόβλητα. 
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4. Χλωρίδα 

Τo προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
α. Αλλαγή στηv ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό 

οποιωνδήποτε  ειδών φυτών (συμπεριλαμβανομένων και 
δέντρων, θάμνων κλπ.). 

β. Μείωση τoυ αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή 
υπό εξαφάνιση ειδών φυτών. 

γ. Εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε κάποια περιοχή ή 
παρεμπόδιση της φυσιολογικής ανανέωσης τωv υπαρχόντων 
ειδών. 

δ. Μείωση της έκτασης οποιασδήποτε αγροτικής καλλιέργειας. 

 
 
– 
 
– 
 
 
– 
 
– 

 
 
– 
 
– 
 
 
– 
 
√ 
 

 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
– 

ΤΕΚΜΗΡIΩΣΗ:  Μικρές επιπτώσεις αναμένονται με τη μικρή μείωση της έκτασης καλλιεργειών πάνω 
από τον άξονα του αγωγού. 

5. Πανίδα 

Τo προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
α. Αλλαγή στηv ποικιλία τωv ειδών ή στον αριθμό 

οποιωνδήποτε ειδών ζώων (πτηνών, ζώων 
περιλαμβανομένων τωv ερπετών, ψαριών και θαλασσινών, 
βενθικών οργανισμών ή εντόμων). 

β. Μείωση τoυ αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή 
υπό εξαφάνιση ειδών ζώων. 

γ. Εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κάποια περιοχή ή 
παρεμπόδιση της αποδημίας ή τωv μετακινήσεων τωv ζώων. 

δ. Χειροτέρευση τoυ φυσικού περιβάλλοντος τωv υπαρχόντων 
ψαριών ή άγριων ζώων. 

 
 
 
– 
 
– 
 
 
– 
 
– 

 
 
 
– 
 
– 
 
 
– 
 
– 

 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 

ΤΕΚΜΗΡIΩΣΗ:  Καμία επίπτωση αφού το έργο κατασκευάζεται χωρίς να επηρεάζει την άγρια πανίδα. 
Το διακινούμενο προϊόν είναι αέριο που δεν επηρεάζει την άγρια ζωή. 

6. Θόρυβος 

Τo προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
α. Αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου. 
β. Έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου. 

 
 
– 
– 

 
 
– 
√ 
 

 
 
√ 
– 
 

ΤΕΚΜΗΡIΩΣΗ:  Οι επιπτώσεις του θορύβου στους εργαζομένους (κατα τη λειτουργία) αντιμετωπίζεται 
με ειδική μελέτη και λήψη των απαιτούμενων από τη νομοθεσία προστατευτικών μέτρων.  

7. Χρήση γης 

Τo προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει σημαντική μεταβολή της 
παρούσας ή της προγραμματισμένης για τo μέλλον χρήσης γης. 

– √ 
 

– 

ΤΕΚΜΗΡIΩΣΗ:  Μικρές επιπτώσεις κατα την κατασκευή. Οι χρήσεις γης επανέρχονται κατα το 
μεγαλύτερο μέρος τους στην προτέρα αυτών μορφή μετα τη λήξη των έργων κατασκευής. 
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8. Φυσικοί πόροι 

Τo προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : 
 
α. Αύξηση τoυ ρυθμού χρήσης / αξιοποίησης οποιουδήποτε 

φυσικού πόρου. 
β. Σημαντική εξάντληση οποιουδήποτε μη ανανεώσιμου 

φυσικού πόρου. 

 
 
– 
 
– 

 
 
– 
 
– 

 
 
√ 
 
√ 
 

ΤΕΚΜΗΡIΩΣΗ:  Καμία Αρνητική Επίπτωση. Αντίθετα θα έχουμε θετικές επιπτώσεις από την ελάττωση 
της χρήσης λιγνίτη για ηλεκτροπαραγωγή στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. 

9. Κίνδυνος ανωμάλων καταστάσεων 

Τo προτεινόμενο έργο εvέχει κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγή 
επικίνδυνων ουσιών (συμπεριλαμβανομένων, εκτός τωv άλλων, 
και πετρελαίου, εντομοκτόνων χημικών ουσιών ή ακτινοβολίας) σε 
περίπτωση ατυχήματος ή ανώμαλων συvθηκών. 

 
 
– 

 
 
√ 

 
 
– 

ΤΕΚΜΗΡIΩΣΗ: Όπως όλα τα έργα Φυσικού Αερίου και το συγκεκριμένο ενέχει την πιθανότητα 
διαρροής. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα κατα το σχεδιασμό και τη λειτουργία του έργου για την αποφυγή 
και αντιμετώπιση των διαρροών αυτών   

10. Πληθυσμός 

Τo προτεινόμενο έργο θα αλλάξει τηv εγκατάσταση, διασπορά, 
πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης τoυ ανθρώπινου πληθυσμού της 
περιοχής ίδρυσης τoυ έργου. 

 
– 

 
– 

 
√ 

ΤΕΚΜΗΡIΩΣΗ:   Καμία επίπτωση. 

11. Κατοικία 

Τo προτεινόμενο έργο θα επηρεάσει τηv υπάρχουσα κατοικία ή θα 
δημιουργήσει την ανάγκη για πρόσθετη κατοικία στηv περιοχή 
ίδρυσης τoυ έργου. 

 
– 

 
– 

 
√ 

ΤΕΚΜΗΡIΩΣΗ:  Καμία επίπτωση. 
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12. Μεταφορές / Κυκλοφορία 

Τo προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : 
 
α. Δημιουργία σημαντικής επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων. 
β. Επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης ή στηv 

ανάγκη για νέες θέσεις στάθμευσης. 
γ. Σημαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήματα 

συγκοινωνίας. 
δ. Μεταβολές στους σημερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή 

κίνησης ανθρώπων και / ή αγαθών. 
ε. Μεταβολές στη θαλάσσια, σιδηροδρομική ή αέρια 

κυκλοφοριακή κίνηση. 
στ. Αύξηση τωv κυκλοφοριακών κινδύνων. 

 
 
– 
 
– 
 
– 
– 
 
– 
– 

 
 
– 
 
– 
 
– 
– 

 
– 

– 

 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
√ 
 
√ 
√ 

ΤΕΚΜΗΡIΩΣΗ:  Το έργο Δεν επηρεάζει αρνητικά τις μεταφορές. Κατα την κατασκευή θα ληφθούν τα 
απαραίτητα μέτρα για τη μη διατάραξη της κυκλοφορίας στις οδούς που διασταυρώνει ο αγωγός. 

13. Ενέργεια 

Τo προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
α. Χρήση σημαντικών ποσοτήτων καυσίμου ή ενέργειας. 
β. Σημαντική αύξηση της ζήτησης τωv υπαρχουσών πηγών 

ενέργειας ή απαίτηση για δημιουργία νέων πηγών ενέργειας. 

 
 
– 
 
– 

 
 
– 
 
– 

 
 
√ 
 
√ 

ΤΕΚΜΗΡIΩΣΗ:  Καμία Αρνητική Επίπτωση. Αναμένονται θετικές επιπτώσεις από τη διάθεση σε 
σειρά πόλεων του Φυσικού Αερίου. 

14. Κoιvή ωφέλεια 

Τo προτεινόμενο έργο θα συvτελέσει στηv ανάγκη για σημαντικές 
αλλαγές στους εξής τομείς κοινής ωφέλειας: 
 
α. Ηλεκτρισμό 
β. Συστήματα επικοινωνιών 
γ. Ύδρευση 
δ. Υπόνομους ή σηπτικούς βόθρους 
ε. Αποχέτευση νερού βρόχιvου 
στ. Στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών. 

 
 
 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

 
 
 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

 
 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

ΤΕΚΜΗΡIΩΣΗ:  Καμία Αρνητική Επίπτωση. Αναμένονται θετικές επιπτώσεις από τη διάθεση σε 
σειρά πόλεων του Φυσικού Αερίου. 
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15. Ανθρώπινη Υγεία 

Τo προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
α. Δημιουργία οποιοδήποτε κινδύνου ή πιθανότητας κινδύνου 

για βλάβη της ανθρώπινης υγείας (μη συμπεριλαμβανομένης 
της ψυχικής υγείας). 

β. Έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της 
υγείας τους. 

 
 
– 
 

– 

 
 
– 

 

– 

 
 
√ 

 

√ 

ΤΕΚΜΗΡIΩΣΗ:  Έχουν προβλεφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση περίπτωσης 
ατυχήματος (διαρροής).  Κατά τ’ άλλα δεν υπάρχει έκθεση ανθρώπων  με κίνδυνο βλάβης της υγείας 
τους. 

16. Αισθητική 

Τo προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει παρεμπόδιση 
οποιασδήποτε θέας τoυ ορίζοντα ή οποιασδήποτε κοινής θέας ή 
θα καταλήξει στη δημιουργία ενός μη αποδεκτού αισθητικά τοπίου, 
προσιτού στηv κoιvή θέα. 

 
 
– 

 
 
– 

 
 
√ 

ΤΕΚΜΗΡIΩΣΗ:  Καμία επίπτωση. Ο σχεδιασμός εντάσσει τον αγωγό και τις εγκαταστάσεις στο τοπίο. 

17. Αναψυχή 

Τo προτεινόμενο έργο θα έχει επιπτώσεις στηv ποιότητα ή 
ποσότητα τωv υπαρχουσών δυνατοτήτων αναψυχής. 

 
– 

 
– 

 
√ 
 

ΤΕΚΜΗΡIΩΣΗ:  Καμία επίπτωση στο ευρύ κοινό.  

18. Πολιτιστική κληρονομιά 

Τo προτεινόμενο έργο θα καταλήξει σε αλλαγή ή καταστροφή 
κάποιας αρχαιολογικής περιοχής. 

 
– 

 
– 

 
√ 
 

ΤΕΚΜΗΡIΩΣΗ:  Παρ’ ότι ο αγωγός διέρχεται από αρχαιολογικούς χώρους ΔΕΝ αναμένεται καμία 
επίπτωση λόγω του ότι κατα την κατασκευή θα ληφθούν όλα τα μέτρα που θα υποδείξουν οι αρμόδιες 
υπηρεσίες.  

19. Προστατευόμενες περιοχές 

Τo προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή 
σύμφωνα με τo άρθρο 21 τoυ Ν. 1650/86. 

 
– 

 
– 

 
√ 
 

ΤΕΚΜΗΡIΩΣΗ:  Δεν υπάρχουν τέτοιες περιοχές. 
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20. Συvαγωγή σημαντικών πορισμάτων 

Έχει τo υπό εκτέλεση έργο τη δυνατότητα vα  προκαλέσει 
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

 
– 

 
– 

 
√ 
 

ΤΕΚΜΗΡIΩΣΗ:  Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή του έργου είναι ελάχιστες και 
αντιμετωπίζονται με τα κατάλληλα μέτρα. 

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία του έργου, είναι θετικές, λόγω της διάθεσης του 
Φυσικού Αερίου που είναι το πιο περιβαλλοντικά φιλικό καύσιμο σε σειρά πόλεων καθώς και της 
χρήσης του για ηλεκτροπαραγωγή αντί του λιγνίτη στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ Μεγαλόπολης.  

 
 
 
Οι Συντάξαντες Μηχανικοί 
 
 
Για τη C&M Engineering A.E. 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Παναγιώτης Κάππος 
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ/κός ΕΜΠ 
 
 
 
 
 
 
_______________________    _______________________ 
Ιωάννης Κ. Παναγόπουλος    Αθανάσιος Ν. Καραγιάννης 
Διπλ. Χημ. Μηχ/κός ΑΠΘ. MSc    Διπλ. Χημ. Μηχ/κός ΕΜΠ. 
Κάτοχος Μελ. Πτυχίου 27 Γ’    Κάτοχος Μελ. Πτυχίου 27 Γ’ 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Ελένη  Γάκη 
Μηχανικός Περιβάλλοντος  
& Φυσικών Πόρων Τ.Ε.  
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Παράρτημα Α: Άδειες / Γνωματεύσεις / Εγκρίσεις 
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Παράρτημα Β: Φωτογραφική Τεκμηρίωση 
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Παράρτημα Γ: Χάρτες – Σχέδια 
ΚΟΥΤΙ 1/2 
Χάρτης Προσανατολισμού – Προτεινόμενη λύση 
Κλίμακα 1:500.000 - Κωδικός 80102/PL/04/032 
 
Οριζοντιογραφία – Προτεινόμενη Λύση 
Κλίμακα 1:50.000 
10 Πινακίδες – Κωδικοί 80102/PL/04/002 Sheets 1-8 
 
Γενικοί Χάρτες Χρήσεων Γης με τις Εναλλακτικές Λύσεις 
Κλίμακα 1:50.000 
8 Πινακίδες – Κωδικοί 80102/PL/04/033 Sheets 1-8 
 
Γεωλογικοί χάρτες με την Προτεινόμενη Λύση 
Κλίμακα 1:50.000 
9 Πινακίδες – Κωδικοί 80102/PL/04/10 Sheets 1-9 
ΚΟΥΤΙ 2/2 
Χάρτες Χρήσεων Γης κατα CORINE 2000 με τις Εναλλακτικές Λύσεις 
Κλίμακα 1:100.000 
2 Πινακίδες – Κωδικοί 80102/PL/04/030 & 80102/PL/04/031 
 
Χάρτες Χρήσεων Γης – Προτεινόμενη Λύση 
Κλίμακα 1:5.000 
25 Πινακίδες – Κωδικοί 80102/PL/04/003 (25 sheets) 
 
Σχέδια Σταθμών Μέτρησης – Μέτρησης / Ρύθμισης 
Κλίμακα 1:100 
2 Πινακίδες – Κωδικοί STD-0-47-2 & 732-STD-0-47-01A 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 
ΚΟΥΤΙ 1 ΑΠΟ 2 

 TITLE SCALE DWG No SHEET 
0 ORIENTATION MAP / ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 1:500.000 80102/PL/04/032 1 

1 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ KORINTHOS 
BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ FROM/ΑΠΟ 0+000 
TO/ΕΩΣ 48+899 

1:50.000 80102/PL/04/002 1 of 8 

2 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ KORINTHOS 
BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ FROM/ΑΠΟ 48+899 
TO/ΕΩΣ 57+056       

1:50.000 80102/PL/04/002 2 of 8 

2a 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ TRIPOLI 
BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ FROM/ΑΠΟ 0+000 
TO/ΕΩΣ 24+606 

1:50.000 80102/PL/04/002 2 of 8* 

3 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ TRIPOLI 
BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ FROM/ΑΠΟ 24+606 
TO/ΕΩΣ 30+332 

1:50.000 80102/PL/04/002 3 of 8 

4 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ TRIPOLI 
BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ FROM/ΑΠΟ 42+863 
TO/ΕΩΣ 43+909 

1:50.000 80102/PL/04/002 4 of 8 

5 

RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ TRIPOLI 
BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ FROM/ΑΠΟ 30+332 
TO/ΕΩΣ 42+863 & FROM/ΑΠΟ 43+909 TO/ΕΩΣ 70+588 & 
FROM/ΑΠΟ 76+723 TO/ΕΩΣ 80+865 

1:50.000 80102/PL/04/002 5 of 8 

6 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ TRIPOLI 
BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ FROM/ΑΠΟ 70+588 
TO/ΕΩΣ 76+723 & FROM/ΑΠΟ 80+865 TO/ΕΩΣ 85+716 

1:50.000 80102/PL/04/002 6 of 8 

7 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ TRIPOLI 
BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ FROM/ΑΠΟ 85+716 
TO/ΕΩΣ 115+856 

1:50.000 80102/PL/04/002 7 of 8 

8 RECORDING PLAN/ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ    TRIPOLI 1:50.000 80102/PL/04/002 8 of 8 
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BRANCH/ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ FROM/ΑΠΟ 115+856 
TO/ΕΩΣ 135+989   

8a 
RECORDING PLAN/ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ MEGALOPOLI 
BRANCH/ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  FROM/ΑΠΟ 00000 
TO/ΕΩΣ 7+394 

1:50.000 80102/PL/04/002 8 of 8* 

9 

LAND USE MAP WITH ALTERNATIVE 
ROUTINGS/ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΧΑΡΑΞΕΙΣ KORINTHOS BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
FROM/ΑΠΟ 0+000 TO/ΕΩΣ 48+899 

1:50.000 80102/PL/04/033 1 of 8 

10 

LAND USE MAP WITH ALTERNATIVE 
ROUTINGS/ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΧΑΡΑΞΕΙΣ KORINTHOS BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
FROM/ΑΠΟ 48+899 TO/ΕΩΣ 57+056      LAND USE MAP 
WITH ALTERNATIVE ROUTINGS/ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 
ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ TRIPOLI BRANCH / 
ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ FROM/ΑΠΟ 0+000 TO/ΕΩΣ 24+606 

1:50.000 80102/PL/04/033 2 of 8 

11 

LAND USE MAP WITH ALTERNATIVE 
ROUTINGS/ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΧΑΡΑΞΕΙΣ TRIPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
FROM/ΑΠΟ 24+606 TO/ΕΩΣ 30+332 

1:50.000 80102/PL/04/033 3 of 8 

12 

LAND USE MAP WITH ALTERNATIVE 
ROUTINGS/ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΧΑΡΑΞΕΙΣ TRIPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
FROM/ΑΠΟ 42+863 TO/ΕΩΣ 43+909 

1:50.000 80102/PL/04/033 4 of 8 

13 

LAND USE MAP WITH ALTERNATIVE 
ROUTINGS/ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΧΑΡΑΞΕΙΣ TRIPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
FROM/ΑΠΟ 30+332 TO/ΕΩΣ 42+863 & FROM/ΑΠΟ 43+909 
TO/ΕΩΣ 70+588 & FROM/ΑΠΟ 76+723 TO/ΕΩΣ 80+865 

1:50.000 80102/PL/04/033 5 of 8 

14 

LAND USE MAP WITH ALTERNATIVE 
ROUTINGS/ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΧΑΡΑΞΕΙΣ TRIPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
FROM/ΑΠΟ 70+588 TO/ΕΩΣ 76+723 & FROM/ΑΠΟ 80+865 
TO/ΕΩΣ 85+716 

1:50.000 80102/PL/04/033 6 of 8 

15 

LAND USE MAP WITH ALTERNATIVE 
ROUTINGS/ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΧΑΡΑΞΕΙΣ TRIPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
FROM/ΑΠΟ 85+716 TO/ΕΩΣ 115+856 

1:50.000 80102/PL/04/033 7 of 8 

16 

LAND USE MAP WITH ALTERNATIVE 
ROUTINGS/ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΧΑΡΑΞΕΙΣ TRIPOLI BRANCH/ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
FROM/ΑΠΟ 115+856 TO/ΕΩΣ 135+989  LAND USE MAP 
WITH ALTERNATIVE ROUTINGS/ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 
ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ MEGALOPOLI 
BRANCH/ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  FROM/ΑΠΟ 00000 
TO/ΕΩΣ 7+394 

1:50.000 80102/PL/04/033 8 of 8 

17 
GEOLOGICAL MAP / ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
KORINTHOS BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

1:50000 80102/PL/04/10 1/9 

18 
GEOLOGICAL MAP / ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
KORINTHOS BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

1:50000 80102/PL/04/10 2/9 

19 
GEOLOGICAL MAP / ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
TRIPOLIS BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

1:50000 80102/PL/04/10 3/9 

20 
GEOLOGICAL MAP / ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
TRIPOLIS BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

1:50000 80102/PL/04/10 4/9 

21 
GEOLOGICAL MAP / ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
TRIPOLIS BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

1:50000 80102/PL/04/10 5/9 

22 
GEOLOGICAL MAP / ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
TRIPOLIS BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

1:50000 80102/PL/04/10 6/9 

23 
GEOLOGICAL MAP / ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
TRIPOLIS BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

1:50000 80102/PL/04/10 7/9 

24 
GEOLOGICAL MAP / ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
TRIPOLIS BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

1:50000 80102/PL/04/10 8/9 

25 
GEOLOGICAL MAP / ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
MEGALOPOLIS BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

1:50000 80102/PL/04/10 9/9 

* Τα σχέδια επαναλαμβάνονται διότι η περιοχή ανήκει σε δύο κλάδους. 
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Consortium 

 ΚΟΥΤΙ 2 ΑΠΟ 2 
 

 TITLE SCALE DWG No SHEET 

1 
LAND USE PLAN ACCORDING TO CORINE 2000 
ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ CORINE 
2000 

1:100.000 80102/PL/04/030 1 από 1 

2 
LAND USE PLAN ACCORDING TO CORINE 2000 
ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ CORINE 
2000 

1:100.000 80102/PL/04/031 1 από 1 

3 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ KORINTHOS 
BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ FROM / ΑΠΟ 
Κ136+000.00 ΤΟ / ΕΩΣ Κ138+037.87 

1:5000 80102/PL/04/003 1 of 49 

4 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ KORINTHOS 
BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ FROM / ΑΠΟ 
Κ138+037.87 ΤΟ / ΕΩΣ Κ168+103.26 

1:5000 80102/PL/04/003 2 of 49 

5 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ KORINTHOS 
BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ FROM / ΑΠΟ 
K168+103.26 ΤΟ / ΕΩΣ Κ169+355.43 

1:5000 80102/PL/04/003 3 of 49 

6 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ KORINTHOS 
BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ FROM / ΑΠΟ 
K169+355.43 ΤΟ / ΕΩΣ K194+131.09 

1:5000 80102/PL/04/003 4 of 49 

7 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ KORINTHOS 
BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ FROM / ΑΠΟ 
K194+131.09 ΤΟ / ΕΩΣ K215+000.00 

1:5000 80102/PL/04/003 5 of 49 

7a 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ TRIPOLI 
BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
FROM / ΑΠΟ Κ1+000.00 ΤΟ / ΕΩΣ Κ5+053.67 

1:5000 80102/PL/04/003 5 of 49* 

8 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ  
TRIPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
FROM / ΑΠΟ K5+068.54 ΤΟ / ΕΩΣ K25+133.48 

1:5000 80102/PL/04/003 7 of 49 

9 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ  
TRIPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
FROM / ΑΠΟ K42+212.11 ΤΟ / ΕΩΣ K67+103.80 

1:5000 80102/PL/04/003 9 of 49 

10 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ  
TRIPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
FROM / ΑΠΟ K100+278.17 ΤΟ / ΕΩΣ K102+266.46 

1:5000 80102/PL/04/003 13 of 49 

11 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ  
TRIPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
FROM / ΑΠΟ K102+266.46 ΤΟ / ΕΩΣ K123+003.65 

1:5000 80102/PL/04/003 14 of 49 

12 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ  
TRIPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
FROM / ΑΠΟ K133+161.65 ΤΟ / ΕΩΣ K142+560.25 

1:5000 80102/PL/04/003 16 of 49 

13 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ  
TRIPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
FROM / ΑΠΟ K142+560.25 ΤΟ / ΕΩΣ K145+569.55 

1:5000 80102/PL/04/003 17 of 49 

14 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ  
TRIPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
FROM / ΑΠΟ K145+569.55 ΤΟ / ΕΩΣ K147+2531.51 

1:5000 80102/PL/04/003 18 of 49 

15 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ  
TRIPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
FROM / ΑΠΟ K147+2531.51 ΤΟ / ΕΩΣ K156+146.64 

1:5000 80102/PL/04/003 19 of 49 

16 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ  
TRIPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
FROM / ΑΠΟ K156+146.64 ΤΟ / ΕΩΣ K168+027.21 

1:5000 80102/PL/04/003 20 of 49 

17 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ  
TRIPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
FROM / ΑΠΟ K168+027.21 ΤΟ / ΕΩΣ K179+087.10 

1:5000 80102/PL/04/003 21 of 49 

18 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ  
TRIPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
FROM / ΑΠΟ K179+087.10 ΤΟ / ΕΩΣ K186+179.50 

1:5000 80102/PL/04/003 22 of 49 

19 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ  
TRIPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

1:5000 80102/PL/04/003 26 of 49 
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FROM / ΑΠΟ K235+043.03 ΤΟ / ΕΩΣ K248+235.84 

20 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ  
TRIPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
FROM / ΑΠΟ K291+127.22 ΤΟ / ΕΩΣ K297+966.55 

1:5000 80102/PL/04/003 28 of 49 

21 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ  
TRIPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
FROM / ΑΠΟ K308+679.27 ΤΟ / ΕΩΣ K317+084.86 

1:5000 80102/PL/04/003 33 of 49 

22 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ  
TRIPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
FROM / ΑΠΟ K369+115.95 ΤΟ / ΕΩΣ K387+061.49 

1:5000 80102/PL/04/003 41 of 49 

23 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ  
TRIPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
FROM / ΑΠΟ K387+061.49 ΤΟ / ΕΩΣ K397+134.15 

1:5000 80102/PL/04/003 42 of 49 

24 

RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ  
TRIPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
FROM / ΑΠΟ K406+070.94 ΤΟ / ΕΩΣ K417+000.00 
 

1:5000 80102/PL/04/003 44 of 49 

24a 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 
MEGALOPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
FROM / ΑΠΟ K1+000.00 ΤΟ / ΕΩΣ Κ7+040.42 

1:5000 80102/PL/04/003 44 of 49* 

25 
RECORDING PLAN / ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 
MEGALOPOLI BRANCH / ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
FROM / ΑΠΟ K28+049.94 ΤΟ / ΕΩΣ Κ31+000.00 

1:5000 80102/PL/04/003 47 of 49 

26 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΩΝ ΓΙΑ Μ/Ρ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΥΠΟΥ Ι/80 – ARCHITECTURAL PLANS 
AND SECTIONS FOR CITY GATES M/R STATIONS TYPE 
I/80 

1:100 STD-0-47-02 0 

27 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΩΝ ΓΙΑ 
ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΥΠΟΥ VIII – 
ARCHITECTURAL PLANS AND SECTIONS FOR M- 
STATIONS TYPE VIII 

1:100 732-STD-0-47-01A 0 

* Τα σχέδια επαναλαμβάνονται διότι η περιοχή ανήκει σε δύο κλάδους. 
 
 


