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1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα Μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Σύμβασης και τις
απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 107017/28.8.2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Ιουνίου 2001» (ΦΕΚ β΄1225/5.9.2006). Τα επιμέρους βήματα της Μεθοδολογίας που
ακολουθείται στην παρούσα Σ.Μ.Π.Ε. παρουσιάζονται επιγραμματικά στη συνέχεια:
• Καθορίζονται οι άξονες προτεραιότητας του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και αντιστοιχίζονται οι στόχοι,
• Περιγράφονται οι περιβαλλοντικοί τομείς ενδιαφέροντος (π.χ. βιοποικιλότητα, πληθυσμός
κλπ)
• Προσδιορίζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι και δείκτες βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι
επιπτώσεις στο περιβάλλον του Σχεδίου και επιλέγονται οι πλέον συναφείς και σημαντικοί. Η
θεώρηση των δεικτών στην ανάλυση των επιπτώσεων οδηγεί και σε μια πρώτη προσέγγιση
των δεικτών παρακολούθησης των επιπτώσεων αυτών
• Αξιολογούνται η υφιστάμενη κατάσταση, οι τάσεις και οι αναμενόμενες εξελίξεις σε περίπτωση
μη υλοποίησης του Σχεδίου
• Καθορίζονται η έκταση και ο χαρακτήρας ανάλυσης των επιπτώσεων που αντιστοιχούν σε
εναλλακτικές δυνατότητες του Σχεδίου
• Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (σημαντικές μόνο) με βάση τους
περιβαλλοντικούς δείκτες και σε σχέση με τα προτεινόμενα μέτρα και δράσεις
• Αξιολόγηση σωρευτικών επιπτώσεων του Σχεδίου λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες, τους
στόχους και αναλύοντας τις επιπτώσεις για τα μέτρα και τις επιλέξιμες δράσεις
• Καθορισμός σωρευτικών επιπτώσεων του Σχεδίου ανά περιβαλλοντικό τομέα/στόχο και
παρουσίαση των συνολικών σωρευτικών επιπτώσεων στους κύριους τομείς του περιβάλλοντος
• Παρουσίαση μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων
• Με βάση τους σημαντικούς δείκτες, ως καθορίστηκαν, προτείνεται πρόγραμμα
παρακολούθησης των επιπτώσεων κατά την εφαρμογή του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π..
Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά την εκτίμηση και
αξιολόγηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.
που εκπονήθηκε από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. ως φορέας
υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του Έργου : « ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΤΟΥ Δ.
ΜΕΘΩΝΗΣ» , συμβαλλόμενα μέρη της οποίας είναι , η Περιφέρεια Πελοποννήσου , η
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας και ο Δήμος Μεθώνης.
Η διάρθρωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως αρχικό στάδιο ορισμένα
γενικά στοιχεία , όπως , την αναφορά στους αρμόδιους μελετητές και στοιχεία του σχεδίου
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. στην περιοχή μελέτης.
Στη συνέχεια αναφέρονται η σκοπιμότητα και οι στόχοι του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και αναλύονται
διεξοδικά το αντικείμενο και οι άξονες δράσης του , επίσης αναφέρονται περιβαλλοντικά
ζητήματα που έχουν ληφθεί υπόψη
και
το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τους
περιβαλλοντικούς στόχους, τις περιβαλλοντικές στρατηγικές και τις αειφόρους δράσεις του.
Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχειά που αφορούν τη γεωγραφική θέση και το φυσικό
περιβάλλον της περιοχής μελέτης , επιπρόσθετα γίνεται αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης
κατάστασης του περιβάλλοντος του νομού Μεσσηνίας και του δήμου Μεθώνης. Αναλύονται
ευρύτερα οι περιοχές NATURA 2000 που βρίσκονται εντός του Δήμου Μεθώνης καθώς και η
χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.
Ακολουθεί αναλυτική αναφορά στο ανθρωπογενές και πολιτισμικό περιβάλλον του Δήμου
Μεθώνης και αναλύονται τα υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής.
Έπειτα δίνονται , οι βασικές αρχές της πρότασης και τα προγραμματικά μεγέθη καθώς και οι
βασικές αρχές της πρότασης χωρικής οργάνωσης. Επίσης γίνεται ανάλυση για την οργάνωση
των χρήσεων γης και την προστασία του περιβάλλοντος. Αναφέρονται οι τάσεις οικιστικής και
πληθυσμιακής ανάπτυξης καθώς και η υφιστάμενη και προτεινόμενη πολεοδομική οργάνωση
της περιοχής.
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Στη συνέχεια γίνεται αναφορά για τον φορέα εφαρμογής του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. , και τα απαιτούμενα
έργα και μελέτες.
Ακολουθεί η ανάλυση για τα εναλλακτικά σενάρια και η γενική εκτίμηση , αξιολόγηση και
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.
Τέλος αναφέρονται οι δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την εκπόνηση της Σ.Μ.Π.Ε..
2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2.1 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΜΠΕ
Την ευθύνη της σύνταξης της παρούσας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Σ.Μ.Π.Ε.) έχουν ο Καρνούσκος Παναγιώτης (Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος , κάτοχος Α΄
Τάξης μελετητικού πτυχίου στις κατηγορίες, 25 (Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου) και 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) με Α.Μ.21481. –
Ειδικός Συνεργάτης της ΑΝ. ΜΕΣ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.), η Λαμπροπούλου Γεωργία (Γεωλόγος ,
κάτοχος Α΄ Τάξης μελετητικού πτυχίου στις κατηγορίες, 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές
Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές) και 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) με Α.Μ. 20043 , Ειδικός
Συνεργάτης της ΑΝ. ΜΕΣ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. ) και ο Κομματάς Μιχαήλ (Δασολόγος –
Περιβαλλοντολόγος, Ειδικός Συνεργάτης της ΑΝ. ΜΕΣ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. ).
2.2 ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ
O Πολεοδομικός σχεδιασμός είναι ο βασικός τρόπος άσκησης πολεοδομικής
πολιτικής. Αποτελεί το βασικότερο εργαλείο ρύθμισης του αστικού περιαστικού και εξωαστικού
χώρου σε επίπεδο οικισμού, πόλης ή πολεοδομικού συγκροτήματος.
Για τη ρύθμιση του χώρου σε επίπεδο υπερκείμενο της πόλης ή του διευρυμένου
Δήμου, χρησιμοποιείται ο Χωροταξικός Σχεδιασμός. Ο Πολεοδομικός σχεδιασμός αποσκοπεί
στην ορθολογική οργάνωση του χώρου με βάση τις αρχές της επιστήμης της Πολεοδομίας –
Χωροταξίας.

Βασικά Επίπεδα Πολεοδομικού Σχεδιασμού στην Ελλάδα
1)Ρυθμιστικό Σχέδιο
Βασικό χώρο αναφοράς του Ρυθμιστικού Σχεδίου αποτελεί η Μητρόπολη / Πολεοδομικό
Συγκρότημα. Θεσμοθετημένα Ρυθμιστικά Σχέδια στην Ελλάδα διαθέτουν οι Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, ενώ υπό εκπόνηση (2008) είναι τα Ρυμοτομικά Σχέδια (Ρ.Σ.) των Πολεοδομικών
Συγκροτημάτων (Π.Σ.) Πάτρας και Βόλου-Νέας Ιωνίας. Η έγκριση των Ρ.Σ. γίνεται από το
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
2)Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.
Τα εργαλεία "Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο" (Γ.Π.Σ.) και "Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης" (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του Ν-2508/97, αφορούν στη ρύθμιση των
πόλεων των οικισμών της χώρας, αλλά, σε αντίθεση με τα ισχύοντα στον Ν-1337 /83,
καλύπτουν μια διευρυμένη γεωγραφική περιοχή η οποία, κατά κανόνα, συμπίπτει με τα όρια
της νέας πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (νέου Δήμου).
Ειδικότερα τα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., τα οποία αποτελούν νέο εργαλείο σχεδιασμού του Ν-2508/97,
αποτελούν -όπως δηλώνει ο τίτλος τους- τα Γ.Π.Σ. του μη αστικού χώρου, εφ' όσον οι
αντίστοιχοι οικισμοί είναι όλοι μικρότεροι των 2000 κατοίκων.
Τα Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π .εκπονούνται "στα πλαίσια των χωροταξικών σχεδίων". Η έγκριση τους
γίνεται από την αρμόδια Περιφέρεια
3) Πολεοδομική μελέτη
Η Πολεοδομική μελέτη υλοποιείται με χώρο αναφοράς τμήμα της πόλης. Υπάρχει ποικιλία
Πολεοδομικών Μελετών και συνοδευτικών εργαλείων πολεοδομικής ρύθμισης, ανάλογα με το
θέμα που η ΠΜ πραγματεύεται, με κυριότερες την Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης και την
Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης. Αρμόδιος φορέας για την έγκριση τους είναι η Περιφέρεια.
Τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων είναι πολύ
σημαντικά γιατί έτσι μπορεί να υπάρξει επιτέλους οργανωμένος αναπτυξιακός
προγραμματισμός για μια περιοχή.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

2

Με βάση τα νέα αυτά στοιχεία επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη ρύθμιση του χώρου εντός
και εκτός των σχεδίων των πόλεων και οικισμών, έτσι ώστε η ικανοποίηση αναγκών ένταξης
περιοχών σε σχέδια ή προς πολεοδόμηση ζώνες να εξισορροπείται με τις απαιτούμενες
ρυθμίσεις προστασίας, κυρίως στον εξωαστικό χώρο.
Οι μικροί οικισμοί, των οποίων μέχρι σήμερα η ρύθμιση γινόταν μεμονωμένα, χωρίς να
είναι απόρροια γενικότερου σχεδιασμού, τώρα εντάσσονται σε ευρύτερα οικιστικά σύνολα, είτε
μιας μεγαλύτερης πόλης, είτε ενός πλέγματος μικρών οικισμών, και κατ' αυτόν τον τρόπο η
οικιστική τους οργάνωση εναρμονίζεται με τους γενικότερους στόχους του χωροταξικού και
πολεοδομικού σχεδιασμού και με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
2.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπό μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. το όλο σχέδιο καλύπτει την περιοχή του
Δήμου Μεθώνης. Ο Δήμος Μεθώνης, με έδρα την Μεθώνη, αποτελείται από 6 δημοτικά
διαμερίσματα και βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του Νομού Μεσσηνίας. Συνορεύει στα
βόρεια με το Δήμο Πύλου, στα ανατολικά με το Δήμο Κορώνης, βορειοανατολικά με το Δήμο
Αίπειας, ενώ στα δυτικά, βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος
3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
3.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΠΕ
Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) είναι μια διαδικασία εκτίμησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, η οποία έχει
θεσμοθετηθεί στην χώρα μας με την Κ.Υ.Α. 107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5-9-2006), στα
πλαίσια εναρμόνισης της Οδηγίας 2001/42/ΕΕ.
Ο αντικειμενικός στόχος της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ είναι η προώθηση της Βιώσιμης ή Αειφόρου
Ανάπτυξης με την υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και την ενσωμάτωση
περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων
(Άρθρο 1).
Η εφαρμογή της Οδηγίας στα κράτη μέλη επιβάλλει την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) η οποία θα καθορίζει, περιγράφει και εκτιμά τις
σημαντικές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις από την εφαρμογή ενός σχεδίου ή προγράμματος
σε ανθρώπους, χλωρίδα και πανίδα, έδαφος, ύδατα, αέρα, κλίμα, τοπίο, ακίνητη περιουσία και
πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των παραγόντων.
Γίνεται σαφές πως η διαδικασία Σ.Π.Ε. αποτελεί το μέσο για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών
ζητημάτων κατά την διάρκεια της λήψης αποφάσεων εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη
οι σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις αναπτυξιακών δράσεων και πρωτοβουλιών σε
επίπεδο σχεδιασμού και προγραμματισμού.
Η διαδικασία ΣΠΕ, σύμφωνα με το κείμενο της Οδηγίας (Άρθρο 2β), περιλαμβάνει τις
παρακάτω θεματικές ενότητες:
1. Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)
2. Διεξαγωγή διαβουλεύσεων
3.Συνεκτίμηση της περιβαλλοντικής μελέτης και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά
τη λήψη αποφάσεων και
4. Παροχή πληροφοριών σχετικά με την απόφαση.
3.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Τα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π . συνιστούν κατ' ουσία τοπικά χωροταξικά , εφ' όσον ρυθμίζουν
συγχρόνως και την εντός και την εκτός σχεδίου περιοχή των νέων διευρυμένων Δήμων,
παρέχοντας το πλαίσιο
για τη χωρική τους οργάνωση.
Συμπερασματικά το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. είναι ένα Σχέδιο με προτάσεις και κατευθύνσεις
για:
- Την αειφόρο ανάπτυξη.
- Την χωροταξική οργάνωση.
- Την προστασία του περιβάλλοντος..
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- Την υλοποίηση των Έργων υποδομής που χρειάζονται στα πλαίσια αυτά.
Ένα τέτοιο σχέδιο με σωστή κατεύθυνση θα πρέπει να συμβάλει:
- Στην ολοκληρωμένη και ισόρροπη κατανομή των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.
- Την κοινωνική συνοχή.
- Την επίλυση διαφορών και την αντιμετώπιση συγκρούσεων στη χρήση του χώρου και των
φυσικών πόρων.
3.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ
Η περιβαλλοντική διάσταση ενσωματώνετε σε όλες τις προτεραιότητες του Σχεδίου,
προωθώντας την περιβαλλοντική πολιτική σε όλη την χωρική και οικιστική οργάνωση του
Δήμου Μεθώνης, ενισχύοντας τις ενέργειες των περιβαλλοντικά φιλικών δράσεων, διαδικασιών
και υπηρεσιών και διασφαλίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη των αναγκαίων περιβαλλοντικών
υποδομών στην κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής
νομοθεσίας.
3.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το νομικό πλαίσιο, που καθορίζει τους περιβαλλοντικούς στόχους, τις περιβαλλοντικές
στρατηγικές και τις αειφόρους δράσεις του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., που μελετάται αναφέρεται στη
συνέχεια ανά περιβαλλοντική παράμετρο, που σχετίζεται άμεσα με το Σχέδιο σε Διεθνές,
Κοινοτικό και Εθνικό επίπεδο.


Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα
 Σύμβαση για τους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας ως ενδιαιτήματος για τα υδρόβια
πουλιά (1971) – Διεθνής Σύμβαση Ramsar
 Σύμβαση Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος
της Ευρώπης
 Σύμβαση Βόννης
 Οδηγία 92/43/Ε.Ε. «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας»
 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως της άγριας πτηνοπανίδας»
 Π.Δ. 67/1980 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας»
 Νόμος 856/1937 «περί Εθνικών Δρυμών»
 Νόμος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος»
 Νόμος 996/1971 «Διατηρητέα μνημεία της Φύσης»
 Νόμος 177/1975 «καταφύγια άγριας ζωής, ελεγχόμενες κυνηγητικές περιοχές και
εκτροφεία θηραμάτων», όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 2637/1998
 Νόμος 998/1979 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων
της χώρας»
 Νόμος 1335/1983 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης για τη διατήρηση της
άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης»
 Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
 Νόμος 2055/1992 « Κύρωση Σύμβασης διεθνούς εμπορίας άγριας πανίδας και
χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν»
 Νόμος 2204/1994 «Κύρωση Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα»
 Νόμος 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση
δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων και άλλες διατάξεις»
 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον.
Σύμφωνα με την «Ανασκόπηση πολιτικής περιβάλλοντος 2004» (COM(2005) 17 τελικό, ΕΕ) τα
μέτρα, που έχουν ληφθεί, για την επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει
ανασχεθεί έως το 2010 η απώλεια βιοποικιλότητας, περιλαμβάνουν τη μεταρρύθμιση της
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και τη δημιουργία του
δικτύου Natura 2000.
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Επιπλέον των περιοχών Natura ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από την Ε.Ε. στα θαλάσσια και
παράκτια οικοσυστήματα. Η Ε.Ε. έχει εκδώσει:
 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μια στρατηγική για την προστασίας και
διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος» (COM(2002) 539). Με την θαλάσσια
θεματική στρατηγική θα προταθεί πλαίσιο για τη συγκρότηση και υλοποίηση
προσέγγισης με βάση το οικοσύστημα για τη διαχείριση των θαλασσών και των
ωκεανών.
 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση της
Επιτροπής «Προς μια στρατηγική για την προστασίας και διατήρηση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος» (COM(2002) 539 – C5-0155/2003 –
2003/2065(INI)).
 Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου
2002 «σχετικά με την εφαρμογή στην Ευρώπη της ολοκληρωμένης διαχείρισης
των παράκτιων ζωνών».


Κλιματολογικές αλλαγές
 Πρωτόκολλο του Κιότο
 Απόφαση 2005/166/ΕΚ «για θέσπιση των κανόνων εφαρμογής της απόφασης αριθ.
280/2004/ΕΚ για τον μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που
συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογή του
πρωτοκόλλου του Κιότου.
 Οδηγία 2003/87/ΕΚ «Θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής
αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας»
 Οδηγία 2004/101/ΕΚ για την σύνδεση του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Εμπορίας
Δικαιωμάτων Εκπομπών με τους άλλους ευέλικτους μηχανισμούς έργων του
Πρωτοκόλλου
 Οδηγία 2003/30/ΕΚ για τα βιοκαύσιμα
 Οδηγία 2004/7/ΕΚ για τη συμπαραγωγή
 Απόφαση 2005/166/ΕΚ και την Απόφαση 2004/280/ΕΚ για το μηχανισμό
παρακολούθησης των Κοινοτικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την
εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο
 Νόμος 3017/2002 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότου στη Σύμβαση – πλαίσιο
των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος»
 ΠΥΣ 5/27-2-2003
 Κ.Υ.Α. 54409/2632/27-12-2004 «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων
θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ και την
τροποποίηση της Οδηγίας 96/61/ΕΚ………..»
 o Εθνικό Σχέδιο Κατανομής που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο 2005



Αέρας
 Οδηγία 96/62/ΕΕ του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1996 αποτελεί την οδηγία
πλαίσιο για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα.
 Οδηγία 1999/30/ΕΕ «σχετικά με τις οριακές τιμές SO2, NO2, NOx, PM10 και Pb
στον αέρα του περιβάλλοντος»
 Οδηγία 2000/69/ΕΕ «οριακές τιμές βενζολίου και μονοξειδίου του άνθρακα στον
αέρα του περιβάλλοντος»
 Οδηγία 2000/76/ΕΚ «για την αποτέφρωση των αποβλήτων»
 Οδηγία 2002/3/ΕΕ «σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα»
 Οδηγία 2004/107/ΕΚ «σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο
και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα»
 Απόφαση 2004/279/EΚ «κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της Οδηγίας για
το όζον 2002/3/ΕΚ»

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

5










Οδηγία 2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας- Τροποποίηση της Οδηγίας
96/61/ΕΚ»
Οδηγία 2001/81/EC «σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους
ατμοσφαιρικούς ρύπους». Χαράζει τη βασική στρατηγική και τους στόχους της όσον
αφορά την μείωση των αερίων εκπομπών για την περίοδο 2000-2030. Η στρατηγική
αυτή περιλαμβάνει τους αέριους ρύπους NΟx, NMVOCs, SO2, NH3, PM10 και
PM2,5.
ΚΥΑ 38638/2016/20.9.2005 «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές και συγκεντρώσεις
όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα»
ΚΥΑ 29459/1510/8.7.2005 «συμμόρφωση στην Οδηγία 2001/81/ΕΚ»
ΚΥΑ 54409/2632/27.12.2004 «συμμόρφωση στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ»
ΚΥΑ 9238/332/26.2.2004 «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές της ποιότητας του αέρα
σε βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα»
ΚΥΑ 22912/1117/1.6.2005 «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της
ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων»



Θόρυβος
 Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού
θορύβου
 ΚΥΑ 37393/2028/29.9.2003»Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο
περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους»



Έδαφος
 Νόμος 2468/1997 «σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της
Ερημοποίησης»,
 Εθνικό Πρόγραμμα δράσης κατά της ερημοποίησης
 Υπό έκδοση Οδηγία Πλαίσιο της Ε.Ε. για τα Εδάφη (COM(2002)179)
 Οδηγία 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα»
 Οδηγία 99/31/ΕΚ «για την υγειονομική ταφή»
 Οδηγία 2006/12/ΕΚ «περί των στερεών αποβλήτων»
 Π.Δ. 82/2004 «Μέτρα και όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων λιπαντικών ελαίων»
 Κ.Υ.Α. 50910/2727/16-12-2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών
αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης»
 Κ.Υ.Α. 37591/2031/17-9-2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών
αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες»
 Κ.Υ.Α. 3418/07/2002/30.5.2002 «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις
παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου»
 ΚΥΑ 29407/16-12-2002 « Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων»
 ΚΥΑ 114218/17-11-1997 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
 Ν.2939/2-8-2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και
άλλων προϊόντων, κ.ά.»
 ΚΥΑ 19396/1546/1997 «εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
91/689/ΕΟΚ»
 ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 «εναρμόνιση με την Οδηγία 99/31/ΕΚ)






Ύδατα
Οδηγία πλαίσιο 2000/60 για τη διαχείριση των νερών
Οδηγία 91/271/EEC για την επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων
Οδηγία 91/676/EEC για την νιτρορύπανση

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

6







Οδηγία 96/61/EC – IPPC βιομηχανικά υγρά απόβλητα.
ΚΥΑ 16190/1335/25-6-97 (ΦΕΚ5 19Α)
ΚΥΑ 19652/1906/5-09-99 (ΦΕΚ 1575/Β) κατάλογο των ευπρόσβλητων ζωνών
ΚΥΑ 568/125347/20-1-04 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 142/29-1-04) «Κώδικα Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής» για την προστασία των νερών από την νιτρορρύπανση γεωργικής
προέλευσης
Εθνικό νομικό πλαίσιο με το Νόμο 3199/03 (ΦΕΚ 280/Α/9-12- 2003)



Τοπίο
 Οδηγία 92/43/ΕΕ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας»
 Νόμος 1465/1950 «Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους»
 Νόμος 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση
δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων και άλλες διατάξεις»



Πολιτιστική Κληρονομιά
 Νόμος 3028/2002 «Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς»





Ενέργεια
Οδηγία 2006/32/ΕΚ «μέση ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση κατά
1%»
 Οδηγία 2004/8/ΕΚ «για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της
ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την
τροποποίηση της Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ»
 Οδηγία 2003/55/ΕΚ «κοινοί κανόνες που αφορούν τη μεταφορά, τη διανομή, την
προμήθεια και την αποθήκευση φυσικού αερίου»
 Οδηγία 2003/30/ΕΚ «χρήση βιοκαυσίμων»
 Οδηγία 2001/77/ΕΚ «για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας»
 Απόφαση 2000/646/ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για την
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κοινότητα»
 Νόμος 2837/1.8.2000 «Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις»
 Νόμος 2244/7.10.1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις»
 Νόμος 2773/21.12.1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας –
Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις»
 Νόμος 2941/12.9.2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κ.ά.»


Ασφάλεια και Υγεία
 Π.Δ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και
91/383/ΕΟΚ»
 o 1999/519/ΕΚ Σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 «περί του
περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία(0Hz-300GHz)»

3.5 ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Στην ανάλυση των επιπτώσεων στις περιβαλλοντικές παραμέτρους του υπό μελέτη ΣΧΟΟΑΠ,
που απεικονίζεται στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας, λαμβάνονται υπόψη εκτός των
προαναφερομένων και η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη των «Ν. Σαπιέντζα & Σχίζα, Ακ.
Ακρίτας – GR2550003» & «Θαλάσσιας Περιοχής Στενού Μεθώνης – GR2550007»καθώς και το
«Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος GR2550003 – GR2550007»
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4. ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΣΧΗΜΑ : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.

Ο Δήμος Μεθώνης, καθώς βρίσκεται σε έναν από τους νοτιότερους νομούς στο ηπειρωτικό
τμήμα της χώρας στην δυτική χερσόνησο της Πελοποννήσου, αποτελεί έναν Δήμο που μπορεί
να θεωρηθεί, με κριτήριο τις μεγάλες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις της χώρας, αλλά και τους
άξονες ανάπτυξης της χώρας, όπως ο ΠΑΘΕ (Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα) ως ένας
απομακρυσμένος Δήμος τουλάχιστο σε επίπεδο χώρας. Καταλαμβάνει έκταση 97.202 στρεμ.
έχει πληθυσμό 2.638 , μορφολογία πεδινή και αποτελείται από τα Δημοτικά Διαμερίσματα :
Μεθώνης, Ευαγγελισμού ,Καινούργιου Χωρίου, Λαχανάδας, Φοινίκης και Φοινικούντος. Η
κατανομή των χρήσεων γης του δήμου περιγράφεται ως κατά 34% γεωργικού χαρακτήρα, 11%
βοσκότοποι, 42% δασικές εκτάσεις και 13% λοιπές εκτάσεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΕ ΧΙΛ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ (πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.)
ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ
Καλλιερ.
Βοσκότοποι
Μορφ.
Συν.
Δημοτικά
εκτ. ή
Δάση
Ύδατα
Οικισμοί
Διαμερίσματα
Εδάφους
Εκταση
αγραναπ.
Δημ. Ιδιωτ.

Λοιπές
Χρήσεις

Μεθώνη

Π

29,5

6,5

0,0

4,0

10,0

0,5

2,0

6,5

Ευαγγελισμός

Π

23,3

14,0

2,8

1,5

3,8

0,7

0,5

0,0

Καινούργιο Χωριό

Π

12,3

2,0

0,0

0,6

9,1

0,1

0,3

0,2

Λαχανάδα

Π

6,1

4,0

0,0

0,1

1,8

0,1

0,1

0,0

Φοινίκη

Π

5,5

3,1

0,0

0,9

0,7

0,2

0,2

0,4

Φοινικούντα

Π

20,5

3,5

0,0

0,5

15,3

0,2

0,5

0,5

97,2

33,1

ΣΥΝΟΛΑ

10,4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

40,7

13,0
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ (%)

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγή Τ.Ε.Δ.Κ. ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΟΥΣ 2001
ΜΕΘΩΝΗ
1.249
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
398
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΩΡΙΟ
89
ΛΑΧΑΝΑΔΑ
169
ΦΟΙΝΙΚΗ
107
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
626
ΣΥΝΟΛΟ
2.638

Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο είναι σχετικά ομαλό και η μορφή του υδρογραφικού δικτύου
καταδεικνύει πως η απορροή γίνεται επιφανειακά και κυρίως μέσα των χειμάρρων, των
υδατορεμάτων και των μισγαγγειών που διασχίζουν την περιοχή. Στην ευρύτερη περιοχή
έχουμε ρέματα ελάχιστης χειμαρικότητας που προκαλούν καμία έως μέτρια χαραδρωτική
διάβρωση.
Το ανάγλυφο εμφανίζεται σταθερό, χωρίς σημαντικές αλλαγές ή καταπτώσεις και λοιπά
προβλήματα που καθορίζουν την ύπαρξη μιας διαχρονικά μεταβαλλόμενης τοπογραφίας.
Συγκεκριμένα η γεωμορφολογία της ευρύτερης περιοχής δεν υπόκειται σε μεταβολές που
οφείλονται σε γεωδυναμικές διεργασίες ή ανθρωπογενείς παρεμβάσεις ή συνδυασμό αυτών,
όπως είναι η έλλειψη ευστάθειας πρανών, οι κατολισθήσεις, οι ερπυσμοί, η λειτουργία
λατομείων, οι ανεξέλεγκτες επιχωματώσεις κλπ.
Οι ενότητες αυτές αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του δικτύου οικισμών,
για την ανάπτυξη του παραδοσιακού και του σύγχρονου δικτύου μετακινήσεων (μονοπάτια,
γέφυρα, οδικό δίκτυο διαφόρων κατηγοριών), για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
κατοίκησης και παραγωγής τόσο στην παραδοσιακή όσο και στην σύγχρονή τους μορφή,
καθώς και για την πρόσβαση στη θάλασσα και στις με αυτή συνδεδεμένες παραδοσιακές και
σύγχρονες λειτουργίες (αλιεία, αναψυχή, κατοίκηση).
5. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
5.1. ΚΛΙΜΑ
5.1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Από κλιματική άποψη η Πελοπόννησος μπορεί να διαιρεθεί σε τρία τμήματα: στο δυτικό, όπου
επικρατεί, ιδίως στις παράκτιες περιοχές του, ο θαλάσσιος μεσογειακός τύπος (υγρό κλίμα),
στο ανατολικό και στο μεγαλύτερο μέρος του εσωτερικού όπου επικρατεί ο χερσαίος
μεσογειακός τύπος (ξηρό κλίμα) και στο ορεινό που περιλαμβάνει τα μεγάλου υψομέτρου
ορεινά συγκροτήματα, όπου επικρατεί ο ορεινός τύπος κλίματος. Πέρα όμως από τη βασική
αυτή κλιματική διάκριση, η Πελοπόννησος παρουσιάζει μεγάλη κλιματική ποικιλία. Έτσι τα
ανατολικά παράκτια τμήματα είναι πλούσια σε ηλιοφάνεια αλλά σχετικά ξηρά, στο κεντρικό
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ορεινό συγκρότημα το κλίμα είναι δριμύ κατά την ψυχρή περίοδο με πολλούς παγετούς και
άφθονα χιόνια, ενώ τα δυτικά τμήματα έχουν πολύ περισσότερες βροχές και είναι θερμότερα το
χειμώνα σε σχέση με τα ανατολικά. Για τους λόγους αυτούς οι ανατολικές περιοχές της
Πελοποννήσου είναι φτωχές σε ρέοντα ύδατα και σε βλάστηση ενώ τα ορεινά και δυτικά
τμήματα έχουν άφθονες πηγές, πολλά νερά και πλούσια βλάστηση.
Για τον προσδιορισμό του βιοκλίματος μιας περιοχής έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι, με
πιο κατάλληλη για την περιοχή της Μεσογείου την μέθοδο Emberger-Sauvage. Με τη μέθοδο
αυτή ορίζονται βιοκλιματικοί όροφοι, οι οποίοι ανταποκρίνονται στη διαδοχή του βιοκλίματος
σύμφωνα με την μεταβολή της θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης, είτε κατά ύψος, είτε κατά
γεωγραφικό πλάτος. Ειδικά η κατά ύψος μεταβολή των κλιματικών αυτών στοιχείων εκφράζεται
με την κατά ύψος διαδοχή της βλάστησης ή διαφορετικά τους ορόφους βλάστησης. Το
ομβροθερμικό πηλίκο Q2 για κάθε μετεωρολογικό σταθμό συνεκτιμάται σύμφωνα με τους
Emberger και Sauvage από έναν συνθετικό τύπο που λαμβάνει υπόψη τη βροχόπτωση, τη
μέση θερμοκρασία και τη μέση ελάχιστη θερμοκρασία των θερμότερων και ψυχρότερων μηνών
του έτους αντίστοιχα :

Q2 

1000  P
M  m  M  m
2

όπου : P = μέση ετήσια βροχόπτωση σε mm , M = μέσος όρος των μέγιστων θερμοκρασιών του
θερμότερου μήνα* , m = μέση τιμή των ελάχιστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα*.
0

*(Τα μεγέθη Μ και m εκφράζονται σε απόλυτους βαθμούς θερμοκρασίας Κ, όπου η θερμοκρασία (Τ) σε
0

0

Κ αντιστοιχεί σε 273 + θερμοκρασία σε C).

Το ομοβροθερμικό πηλίκο Q2 για τον Μ.Σ. Μεθώνης (τα στοιχεία του οποίου κρίνεται πως
χαρακτηρίζουν το βιοκλίμα του συνόλου της περιοχής μελέτης) υπολογίζεται ως εξής :

Q2 

1000  P
2000  P
2000  705.3


 115.3
2
2
M  m M  m (273  M )  (273  m) (273  28.8) 2  (273  7.8) 2
2

Το ομβροθερμικό πηλίκο Q2 χρησιμοποιείται ως τεταγμένη σε άξονα συντεταγμένων του
οποίου τετμημένη είναι ο δείκτης m εκφρασμένος αυτή τη φορά σε βαθμούς οC. Τοποθετώντας
την τιμή Q2 στο κλιματικό διάγραμμα Emberger-Sauvage που παρατίθεται κατωτέρω
παρατηρούμε ότι η περιοχή μελέτης εμφανίζεται να ανήκει στον ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο με
θερμό χειμώνα.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: EMBERGER – SAUVAGE

Περιοχή Μελέτης

Το διάγραμμα που ακολουθεί, αποτελεί το ομβροθερμικό διάγραμμα της υπό μελέτη περιοχής:
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H θερμή περίοδος διαρκεί από Μάιο μέχρι Οκτώβριο και η ψυχρή από το Νοέμβριο μέχρι τον
Απρίλιο. Οι ψυχρότεροι μήνες είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, ενώ οι θερμότεροι ο
Ιούλιος και ο Αύγουστος. Ο ξηρότερος μήνας του έτους είναι ο Ιούλιος (2,4mm) και ο υγρότερος
είναι ο Δεκέμβριος. Παρατηρούνται ελάχιστες έως καθόλου χιονοπτώσεις στην περιοχή,
συνήθως κατά τους μήνες Δεκέμβριο έως Μάρτιο. Ο μέγιστος αριθμός ημερών χιονοπτώσεως
θεωρείται το 0,15 κατά το μήνα Ιανουάριο. Αντίθετα, το χαλάζι στην περιοχή παρατηρείται πιο
συχνά από το χιόνι, συνήθως κατά τους μήνες από Δεκέμβριο έως και Μάρτιο, με μέγιστο
αριθμό ημερών 0,7 το Φεβρουάριο και 0,4 το Μάρτιο. Παγετός εμφανίζεται ελάχιστες μέρες
μόνο, κατά τους χειμερινούς μήνες.
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5.1.2. ΥΓΡΑΣΙΑ
Το ποσοστό υγρασίας στην περιοχή κυμαίνεται από 69,7% το μήνα Σεπτέμβριο με 74,4% το
μήνα Νοέμβριο.
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5.1.3. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής στο Μ.Σ. Μεθώνης ανέρχεται σε 705,3 mm, ενώ η μέση σχετική
υγρασία κυμαίνεται από 69,7 % κατά το μήνα Σεπτέμβριο έως και 74,4 % κατά το μήνα
Νοέμβριο. Ο ξηρότερος μήνας είναι ο μήνας Ιούλιος με μέση υγρασία 0,5 mm ενώ υγρότερος
(βροχερότερος) ο Δεκέμβριος με 139,2 mm. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα η
κατανομή των βροχοπτώσεων είναι ανομοιόμορφη κατά την διάρκεια του έτους και μάλιστα
είναι χαρακτηριστικό ότι τους έξι χειμερινούς μήνες πέφτει το 86,2% των ετήσιων
βροχοπτώσεων που καταγράφονται συνολικά.

(mm)

Διάγραμμα: Ετήσιες βροχοπτώσεις υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (Υδρολογική Τράπεζα
Πληροφοριών ΕΜΠ).
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Σχήμα: Ετήσιες βροχοπτώσεις υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (Υδρολογική Τράπεζα
Πληροφοριών ΕΜΠ).

Ο Καραπιπέρης (1974) αναφέρει ότι το ετήσιο ύψος βροχής είναι αρκετά υψηλό στο Ιόνιο και
τις παράκτιες περιοχές της δυτικής Ελλάδας (800-2.400mm), αυξάνει δε συνεχώς όσο
προχωρούμε προς το εσωτερικό, παίρνει τις μεγαλύτερες τιμές (μεγαλύτερες των 2.0002.400mm) στις ορεινές περιοχές, ενώ ανατολικότερα, ελαττώνεται απότομα μέχρι τις πεδινές
περιοχές της ανατολικής Ελλάδας. Στο παραπάνω σχήμα φαίνονται οι ετήσιες βροχοπτώσεις
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του υδατικού διαμερίσματος της Δυτικής Πελοποννήσου, όπως έχουν δοθεί από την
Υδρολογική Τράπεζα Πληροφοριών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η περιοχή που
ερευνήθηκε δέχεται μεγάλο ύψος ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, που κατανέμεται άνισα
στις διάφορες εποχές. Στο διάγραμμα που ακολουθεί δίνονται στοιχεία σχετικά με Μέση
Μηνιαία κατακρήμνιση στη Δυτική Πελοπόννησο. Για την περιοχή μελέτης εξάγονται τα
ακόλουθα συμπεράσματα που συνδέονται άμεσα με τις αποσαθρωτικές διεργασίες των
γεωλογικών σχηματισμών, που δομούν την ευρύτερη περιοχή:
α) Το μέσο ετήσιο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων στην ευρύτερη περιοχή του
έργου είναι υψηλό.
β) Οι μήνες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη τιμή βροχόπτωσης είναι οι Νοέμβριος, και ο
Δεκέμβριος. Αντίστοιχα, η μικρότερη τιμή παρουσιάζεται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
γ) Το μεγαλύτερο ποσοστό των βροχοπτώσεων σε ετήσια βάση παρατηρείται το διάστημα
Οκτωβρίου – Απριλίου.
δ) Η πορεία των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων στη διάρκεια του έτους είναι ακριβώς
αντίθετη από αυτήν της θερμοκρασίας. Έτσι, οι σχηματισμοί έχοντας υποστεί έντονη συστολή
κατά τους θερινούς μήνες δέχονται κατά το χειμώνα μεγάλο όγκο ατμοσφαιρικών
κατακρημνισμάτων, που είτε παροχετεύεται είτε διακινείται με υστέρηση.
Διάγραμμα: Μέση Μηνιαία κατακρήμνιση Δυτικής Πελοποννήσου (Υδρολογική Τράπεζα Πληροφοριών
ΕΜΠ).

5.1.4. ΝΕΦΩΣΗ
Η μέση ετήσια νέφωση στο μεγαλύτερο τμήμα της Πελοποννήσου κυμαίνεται μεταξύ 3,5 και 4,0
βαθμίδων της κλίμακας 0-10, δηλαδή η Πελοπόννησος ανήκει στη ζώνη του ελάχιστου της
νέφωσης η οποία περιλαμβάνει το νότιο τμήμα της Ελλάδας.
Τη μεγαλύτερη νέφωση παρουσιάζει ο Φεβρουάριος. Ο αριθμός των αίθριων ημερών στα
δυτικά και στα νότια τμήματα είναι μεγάλος, κυμαινόμενος μεταξύ 140 – 150 ημερών ανά έτος,
ενώ στα ορεινά κυμαίνεται μεταξύ 100 και 120 ημερών.
Νεφοσκεπείς ημέρες παρατηρούνται σπάνια από τον μήνα Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο ενώ
αυξάνονται από το μήνα Νοέμβριο έως τον Απρίλιο. Κατά τους θερινούς μήνες παρατηρείται
ηλιοφάνεια.
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Η κατανομή της ηλιοφάνειας είναι συμπληρωματική της νέφωσης. Έτσι περιοχές με μικρή
νέφωση παρουσιάζουν μεγάλη ηλιοφάνεια. Η δυτική νότια Πελοπόννησος έχει περισσότερες
από 2800 ώρες ηλιοφάνειας.
Η ηλιοφάνεια αυξάνεται από τα βόρεια προς νότια. Οι περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας
παρατηρούνται τον Ιούλιο και οι λιγότερες τον Δεκέμβριο.
5.1.5. ΑΝΕΜΟΙ
Στην περιοχή μελέτης πνέουν άνεμοι βορειοανατολικοί στην πλειοψηφία τους κατά την διάρκεια
του χειμώνα (Οκτώβριος έως Φεβρουάριος) και δυτικοί στην πλειοψηφία τους κατά την
διάρκεια των υπόλοιπων μηνών (Μάρτιος έως Σεπτέμβριος).
Διάγραμμα : Ιστόγραμμα ανέμων περιοχής μελέτης
Β
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Αναλυτικότερα, η ποσοστιαία κατανομή των ανέμων διαφόρων εντάσεων και διευθύνσεων στο σύνολο των
εμφανιζόμενων ανέμων στην περιοχή φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Ένταση
0
1
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3
4
5
6
7
8
9
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>11
Σύνολο

N

NE

0.471
3.506
2.498
0.887
0.153
0.033
0.011
0
0
0
0
7.559

0.8
7.362
4.634
1.128
0.099
0.033
0.011
0
0
0
0
14.067

Ποσοστά έντασης και διεύθυνσης ανέμου
Διεύθυνση ανέμου
E
SE
S
SW
W
0.263
2.082
1.983
2.071
1.008
0.624
0.186
0.033
0
0
0
8.25

0.121
1.271
1.61
1.687
0.756
0.372
0.077
0.011
0
0
0
5.905

0.131
0.745
0.701
0.537
0.186
0.066
0.011
0.011
0
0
0
2.388

0.318
1.939
2.071
1.599
0.855
0.438
0.175
0.088
0.011
0
0
7.494

0.493
4.481
6.946
8.206
3.867
1.567
0.438
0.164
0.022
0.011
0
26.195

NW
0.285
3.867
6.694
7.954
3.144
1.26
0.23
0.055
0.011
0.011
0
23.511

CALM
4.631

4.631

Σύνολο
4.631
2.882
27.253
27.137
24.069
10.068
4.393
1.139
0.362
0.044
0.022
0
100

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα του Μ.Σ της Μεθώνης οι συχνότεροι επικρατούντες
άνεμοι είναι οι Δυτικοί (26.195%). Ακολουθούν οι Βορειοδυτικοί (23.511%), οι Βορειοανατολικοί
(14.067%) και οι Ανατολικοί (8.25%), οι Βόρειοι (7,559%) και οι Νοτιοδυτικοί (7.494%). Η
περίοδος νηνεμίας είναι 4,631%. Οι υπόλοιπες διευθύνσεις των ανέμων κυμαίνονται σε
ποσοστά κάτω του 6%.
Στον παρακάτω πίνακα έχει γίνει διαχωρισμός των ανέμων ανάλογα με την έντασή τους σε
τρεις κατηγορίες, νηνεμία και ασθενείς άνεμοι (0-3 Β), μέτριοι – ισχυροί (4-6 Β), και πολύ
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ισχυροί άνεμοι (7 Β). Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πνέουν ασθενείς
άνεμοι, ενώ ισχυροί άνεμοι παρατηρούνται μόνο τους χειμερινούς μήνες σε πολύ μικρό
ποσοστό.
Κατανομή έντασης ανέμων
Ένταση ανέμου
Ποσοστό
0-3 Beaufort
59.90%
4-6 Beaufort
38.50%
1.60%
7 Beaufort

5.1.6. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μ.Σ. Μεθώνης παρατηρούμε ότι ο θερμότερος μήνας στην
περιοχή είναι ο Αύγουστος με μέση τιμή 25,7 οC και ακολουθεί ο Ιούλιος ενώ ο ψυχρότερος
μήνας είναι ο Ιανουάριος με μέση τιμή 11,3 οC. Η μέση μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία
παρατηρείται κατά το μήνα Αύγουστο με 28,8 οC, αντίστοιχα, η μέση ελάχιστη μηνιαία
θερμοκρασία παρατηρείται κατά το μήνα Ιανουάριο (7,8 οC). Η μέση θερμοκρασία είναι 17,95
ο
C ενώ το θερμοκρασιακό εύρος φθάνει τους 14,4 οC. Δεν παρατηρούνται γενικά ακραίες
θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του έτους. Η θερμοκρασία σπάνια πέφτει κάτω από τους 0 οC.
Ο Μετεωρολογικός Σταθμός Μεθώνης βρίσκεται σε απόλυτο υψόμετρο 52,4 μ. και σε ότι
αφορά τις γεωγραφικές του συντεταγμένες είναι, το μεν γεωγραφικό πλάτος (φ) 36ο 50’, το δε
γεωγραφικό μήκος (λ) 21ο 42’ Η περίοδος αναφοράς των στοιχείων είναι από το 1954 μέχρι το
1999.

Στο σχήμα που ακολουθεί παρατίθεται η μέση μηνιαία διακύμανση της θερμοκρασίας.
(oC)
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5.2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην ευρύτερη περιοχή του Δ. Μεθώνης Αποτελεί την
Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη του έργου «Μελέτη Σχεδίων Χωρικής & Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Μεθώνης, που εκπονήθηκε από τον Μιχαήλ Δ.
Αντωνόπουλο, Γεωλόγο – Γεωτεχνικό Περιβάλλοντος M.Sc.
5.2.1. Η ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Η μορφολογία της ευρύτερης περιοχής έρευνας συνδέεται άμεσα με την παραμόρφωση που
έχει υποστεί κατά τη νεοτεκτονική περίοδο. Η μορφή του υδρογραφικού δικτύου, η ένταση της
κατά βάθος διάβρωσης, το μέγεθος της κλίσης των πρανών συνδέονται άμεσα με το μέγεθος
της ανύψωσης που έχει υποστεί η περιοχή κατά την πρόσφατη γεωλογική περίοδο
(Τεταρτογενές). Η ευρύτερη περιοχή του Δ. Μεθώνης, που μελετήθηκε στην παρούσα φάση,
εντοπίζεται στα ΝΔ του Ν. Μεσσηνίας.
Το μεγαλύτερο τμήμα του εδάφους του νομού αποτελείται από φλύσχη (όξινα συνήθως εδάφη
με αργιλοπηλώδη – αργιλώδη υφή– Luvisols/Cambisols), στο δυτικό τμήμα και στα νησιά
εμφανίζονται σκληροί ασβεστόλιθοι (όξινα συνήθως εδάφη με αργιλοπηλώδη – αργιλώδη υφή
– Luvisols) και σε περιοχή κοντά στην πόλη της Μεθώνης παρατηρούνται αμιγώς αλλουβιακά
γεωργικά εδάφη (Fluvisols).

Σχήμα : Γεωμορφολογικός Χάρτης Πελοποννήσου.
Έως και σήμερα η ευρύτερη περιοχή εμφανίζεται σταθερή, χωρίς ιδιαίτερες καταπτώσεις και
άλλα σχετικά προβλήματα που συνήθως καθορίζουν την ύπαρξη ή όχι σταθερής ή διαχρονικά
μεταβαλλόμενης τοπογραφίας. Συγκεκριμένα, η γεωμορφολογία της ευρύτερης περιοχής δεν
υπόκειται σε σημαντικές μεταβολές, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε γεωδυναμικές
διεργασίες και ανθρώπινες παρεμβάσεις ή σε συνδυασμό αυτών όπως έλλειψη ευστάθειας
πρανών, ερπυσμούς, κατολισθήσεις.
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Εξαίρεση αποτελεί η γεωμορφολογία σε ορισμένες περιοχές του Δ. Μεθώνης που υπόκεινται
σε μεταβολές λόγω ανθρώπινης δράσης, όπως δανειοληψία, λατομεία, απόρριψη μπαζών,
επιχωματώσεις και πολεοδόμηση σε ασταθείς εδαφικούς σχηματισμούς.
5.2.2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Γενικά
Στη γεωλογική δομή της ευρύτερης περιοχής συμμετέχει μια μεγάλη ποικιλία λιθολογικών
σχηματισμών των οποίων η ηλικία ξεκινά από το Ιουρασικό και φθάνει μέχρι τις σύγχρονες
αποθέσεις. Οι γεωλογικοί αυτοί σχηματισμοί διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
 Στους αλπικούς και
 Στους μεταλπικούς σχηματισμούς.
Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης συναντάμε την ζώνη Γάβροβου – Πύλου. Η ενότητα αυτή έχει
ήπιο τεκτονισμό και καθόλου μεταμόρφωση μέχρι εκεί που βλέπουμε. Χαρακτηρίζεται από
συνεχή νηριτική ανθρακική ιζηματογένεση και από την ύπαρξη ασυμφωνιών στο διάστημα ΝεόΚρητιδικού – Ηωκαίνου με ασύμφωνη απόθεση φλύσχη πάνω σε ανωκρητιδικούς
ασβεστόλιθους, καθώς και ασύμφωνη απόθεση ηωκαινικών ασβεστολίθων πάνω σε
παλαιοανάγλυφο με βωξιτικό υλικό αναπτυγμένο πάνω σε ηωκαινικούς ασβεστολίθους. Οι
σχηματισμοί που συναντούμε από την ζώνη Γάβροβου – Πύλου είναι Ηωκαινο-Ολιγοκαινικής
ηλικίας φλύσχης με κροκαλοπαγή προερχόμενα από πετρώματα της ζώνης Ωλονού-Πίνδου και
ασβεστόλιθους από το Ανώτερο Κρητιδικό έως Ηώκαινο-Παλαιόκαινο. Η Πίνδος είναι το πιο
τυπικό κάλυμμα στον Ελλαδικό χώρο και το πιο εμφανές. Γι΄ αυτό είναι το πρώτο κάλυμμα
που περιγράφηκε από τους διάφορους μελετητές. Εδώ έχουμε πελαγική ιζηματογένεση:
πυριτική ή ανθρακική. Πυριτική όταν έχουμε κερατόλιθους ή άλλους πυριτόλιθους κλπ.,
ανθρακική όταν έχουμε τους πελαγικούς ασβεστόλιθους. Και αυτό συμβαίνει σε όλη τη
διάρκεια της βιοχημικής ιζηματογενέσεως από το Τριαδικό μέχρι το ανώτατο Κρητιδικό.
Σχετικά με τη δομή της Πίνδου αναμένεται ότι θα υπάρξουν ακολουθίες στρωμάτων με πολλές
εναλλαγές. Επίσης είναι εύκολο να πτυχωθούν σε μεγάλο βαθμό γιατί έχουν μεγάλη
πλαστικότητα. Σημειωτέων ότι οι εναλλαγές ασβεστόλιθων και κερατόλιθων είναι εύκολο να
δημιουργήσουν δυσαρμονικά φαινόμενα. Έτσι, η ζώνη ανεξάρτητα από ότι αποτελεί ένα
τεράστιο κάλυμμα στο σύνολο της με μεγάλη μετακίνηση, μέσα της χαρακτηρίζεται από παρά
πολλές πτυχές, κλειστές ανεστραμμένες κλπ. και εφιππεύσεις. Κύριος χαρακτήρας, η δομή
κατά λέπη με μονοκλινικές ακολουθίες και επαναλήψεις περιοδικές.
Οι μεταλπικοί σχηματισμοί παρατηρούνται σε ένα μεγάλο τμήμα του Δ. Μεθώνης, δυτικό και
βόρειο κυρίως.
Συνίστανται από Ολοκαινικές προσχώσεις, πορώδη ασβεστόλιθο του
Πλειστοκαίνου και Μάργες, Ψαμμίτες του Πλειόκαινου.
Σε περιοχές με μεγάλες εδαφικές κλίσεις η ύπαρξη επιφανειακά αποσαθρωμένου υλικού πάνω
στις μεταλπικές αποθέσεις οδηγεί τοπικά στην εκδήλωση ερπυστικών φαινομένων που
δυνητικά, σε συνδυασμό με έντονα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, μπορεί να εξελιχθούν σε
κατολισθήσεις. Αντίθετα σε περιοχές με μικρές εδαφικές κλίσεις, δημιουργείται από τη
συγκέντρωση των προϊόντων της αποσάθρωσης, ένας αλλουβιακός μανδύας που καλύπτει το
υγιές γεωλογικό υπόβαθρο.
Οι παρατηρήσεις έγιναν σύμφωνα με τον γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ Φύλλο «ΚΟΡΩΝΗ –
ΠΥΛΟΣ - ΣΧΙΖΑ», σε κλίμακα 1:25.000.
5.2.3. ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Λιθολογικές ενότητες
Οι παρατηρήσεις αυτές έγιναν στο ύπαιθρο κατά την επιτόπου αναγνώριση και εμφανίζονται
αποτυπωμένες σε κλίμακα 1:25.000, όπως δείχνει και ο συνημμένος γεωλογικός χάρτης.
Μεταλπικοί σχηματισμοί
Προσχώσεις (Ολόκαινο):
Σύγχρονες, κυρίως αργιλομαργαϊκά υλικά.
Πορώδης ασβεστόλιθος (Πλειστόκαινο)
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Μάργες, ψαμμίτες, κ.λ.π. (Πλειόκαινο (άστιο)):
Στα κατώτερα και μεσαία στρώματα επικρατούν μάργες, λεπτοκοκκώδεις ψαμμίτες και μερικές
φορές άργιλοι. Στα ανώτερα στρώματα επικρατούν μάργες, χονδρόκοκκοι ψαμμίτες και προς
τα πρανή των λεκανών κροκαλοπαγή. Στα μεσαία στρώματα εμφανίζονται στρώσεις λιγνιτών.
Αλπικοί σχηματισμοί
Ζώνη Γάβροβου - Πύλου
Φλύσχης (Ηώκαινο - Ολιγόκαινο):
Τα κροκαλοπαγή αποτελούν την ανώτερη σειρά των στρωμάτων του φλύσχη με κροκάλες που
προέρχονται από πετρώματα της ζώνης Ωλονού – Πίνδου. Πάχος: 200 -250 m. Ηλικία πιθανό
Ολιγόκαινο.
Στο κατώτερο τμήμα έχουμε τα αργιλομαργαϊκά και στο μεσαίο τα ψαμμιτομαργαϊκά στρώματα
χωρίς απολιθώματα. Στους αμέσως υποκείμενους ασβεστόλιθους βρέθηκαν απολιθώματα ,
από τα οποία προκύπτει ότι η ιζηματογένεση του φλύσχη άρχισε κατά το Κατώτερο
Πριαμπόνιο.
Ασβεστόλιθοι (Ηώκαινο – Παλαιόκαινο):
Παχυστρωματώδεις, τεφροί έως τεφρόλευκοι. Οι ασβεστολιθικές τράπεζες φέρουν συνήθως
ζώνες μαύρου χρώματος. Αναδίδουν, κατά τη θραύση, βιτουμενιώδη οσμή και εναλλάσσονται
με δολομιτικά στρώματα.
Στο ανώτερο τμήμα των ηωκαινικών ασβεστολίθων έχουν
σχηματισθεί μικρές εμφανίσεις βωξιτών. Συνολικό πάχος: περίπου 150 m.
Σειρά ασβεστολίθων (Ανώτ. Κρητιδικό):
Το κατώτερο τμήμα (70 m πάχος) αποτελείται από λευκότεφρους, λεπτοστρωματώδεις
ασβεστόλιθους με Radiolites sp. Πάνω από τη σειρά αυτή παρατηρούνται, κατά θέσεις,
ασβεστολιθικές τράπεζες με ρυθμικές ζώνες ιζηματογενέσεως. Πάνω από τον ορίζοντα αυτό
ακολουθεί σειρά στρωμάτων (πάχους 10 m περίπου) που αποτελείται κυρίως από μαύρους
παχυστρωματώδεις δολομίτες. Πάνω στους δολομίτες συνεχίζουν ασβεστόλιθοι που γίνονται
ακόμα πιο παχυστρωματώδεις και περιέχουν Hippurites sp. και θραύσματα Ρουδιστών γενικά.
Συνολικό πάχος: τουλάχιστον 300 m.
5.2.4. ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Η νεοτεκτονική δομή της Μεσσηνίας, η οποία και έχει καθορίσει την γεωτεχνική συμπεριφορά
της ευρύτερης περιοχής, χαρακτηρίζεται από την παρουσία μεγάλων βυθισμάτων και κεράτων,
τα οποία οριοθετούνται μεταξύ τους σε μεγάλες ρηξιγενείς ζώνες. Τέτοιες μεγάλες δομές είναι
το τεκτονικό κέρας του Ταϋγέτου, το τεκτονικό βύθισμα Κυπαρισσίας - Καλαμάτας και η
σύνθετη μορφοτεκτονική δομή των ορέων της Κυπαρισσίας (Μαριολάκος, 1994).
Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης εμφανίζονται κυρίως μεταλπικοί και αλπικοί σχηματισμοί. Οι
αλπικοί σχηματισμοί ανήκουν στην ζώνη Γάβροβου - Πύλου. Η ενότητα αυτή έχει ήπιο
τεκτονισμό και καθόλου μεταμόρφωση μέχρι εκεί που βλέπουμε. Χαρακτηρίζεται από συνεχή
νηριτική ανθρακική ιζηματογένεση και από την ύπαρξη ασυμφωνιών στο διάστημα ΝεόΚρητιδικού – Ηωκαίνου με ασύμφωνη απόθεση φλύσχη πάνω σε ανωκρητιδικούς
ασβεστόλιθους, καθώς και ασύμφωνη απόθεση ηωκαινικών ασβεστολίθων πάνω σε
παλαιοανάγλυφο με βωξιτικό υλικό αναπτυγμένο πάνω σε ηωκαινικούς ασβεστολίθους.
Η Πίνδος είναι το πιο τυπικό κάλυμμα στον Ελλαδικό χώρο και το πιο εμφανές γι΄ αυτό και είναι
το πρώτο κάλυμμα που περιγράφηκε ήδη από το 1903. Στην ζώνη αυτή έχουμε πελαγική
ιζηματογένεση, πυριτική ή ανθρακική, όλη τη διάρκεια της βιοχημικής ιζηματογένεσης από το
Τριαδικό μέχρι το Ανώτατο Κρητιδικό. Πυριτική όταν έχουμε κερατόλιθους ή άλλους
πυριτόλιθους και ανθρακική όταν έχουμε τους πελαγικούς ασβεστόλιθους. Τα στρώματα της
ζώνης της Πίνδου, αναδύθηκαν με την τελική φάση πτυχώσεων, η οποία εκδηλώθηκε στο
Τριτογενές και ήταν η μοναδική που έπληξε τη ζώνη, όπως και όλες τις εξωτερικές Ελληνίδες.
Η Πίνδος ανήκει στις εξωτερικές ζώνες, δεδομένου ότι η στρωματογραφική της στήλη είναι
συνεχής, αλλά η ύπαρξη του κλαστικού σχηματισμού δείχνει ότι η Πίνδος ήταν κοντά στις
εσωτερικές ζώνες την εποχή που έγινε η πρώϊμη αλπική ορογένεση. Η οριστική ανάδυση της
Πίνδου, καθώς και η τελική ορογένεση, που ολοκληρώθηκε με την απόθεση του φλύσχη, έγινε
στο Κ. Ολιγόκαινο. Ακολούθησε η προς τα δυτικά επώθηση της ζώνης, με τη μορφή
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καλύμματος, η πτύχωση και η έντονη λεπίδωση των στρωμάτων της. Τα τεκτονικά λέπια της
Πίνδου εμφανίζονται επωθημένα το ένα πάνω στο άλλο με κατεύθυνση από τα ανατολικά προς
τα δυτικά και δημιουργούν συνεχείς επαναλήψεις των στρωμάτων της ζώνης, με αποτέλεσμα
να αυξάνουν το φαινομενικό τους πάχος. Κατά την διάρκεια της πτύχωσης δημιουργήθηκαν,
σε όλη την έκταση της ζώνης, ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης με γενική διεύθυνση Β – Ν, τα
οποία διακόπτουν την επιμήκη σειρά των λεπιών. Χαρακτηριστικός ορίζοντας αποκόλλησης
στην κίνηση των επιμέρους καλυμμάτων αποτελούν λόγω των τεχνικογεωλογικών τους
ιδιοτήτων οι ραδιολαρίτες του Ιουρασικού. Έτσι στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζεται
εφίππευση των ραδιολαριτών πάνω στους νεώτερους σχηματισμούς της ενότητας και
συγκεκριμένα πάνω στους Ανωκρητιδικούς ασβεστόλιθους.
Η γενική διεύθυνση των
ανάστροφων αυτών τεκτονικών δομών είναι ΒΒΔ - ΝΝΑ και η κλίση τους προς τα Α - ΑΒΑ. Ο
τεκτονικός ιστός της ενότητας της Πίνδου χαρακτηρίζεται επίσης από την ύπαρξη κλειστών έως
ισοκλινών πτυχών. Οι μακροσκοπικής κλίμακας πτυχές στην περιοχή μελέτης έχουν διεύθυνση
ΒΒΔ - ΝΝΑ και δημιουργούν μια αλληλουχία από σύγκλινα και αντίκλινα που διαδέχονται το
ένα το άλλο. Τέλος, κατά το Πλειοτεταρτογενές, αφού είχαν ήδη τελειώσει οι επωθητικές
κινήσεις των εξωτερικών ζωνών, άρχισε η περίοδος εφελκυσμού με αποτέλεσμα τον τεμαχισμό
των στρωμάτων από κανονικά ρήγματα.
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5.2.5. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ
Γενικά
Από άποψη υδρολογίας η περιοχή σύμφωνα με το διαχωρισμό της διεύθυνσης Υδατικού
δυναμικού και φυσικών πόρων του υπουργείου ανάπτυξης ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα της
ΝΔ Πελοποννήσου με κωδικό 01, όπως φαίνεται και στο σχήμα που ακολουθεί (Τα Υδατικά
Διαμερίσματα και οι Περιφέρειες της Χώρας).

Σχήμα : Τα Υδατικά Διαμερίσματα και οι Περιφέρειες της Χώρας
Η ύπαρξη υδρογραφικού δικτύου, όπως αυτή εμφανίζεται κατά την γεωμορφολογική
αναγνώριση, συνηγορεί ότι η απορροή γίνεται επιφανειακά και κυρίως μέσω των ρεμάτων και
μισγαγγειών που διασχίζουν την περιοχή.
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός της
υδρογεωλογικής λεκάνης με αριθμό (099) του υδατικού διαμερίσματος της Δυτικής
Πελοποννήσου, στην οποία αναπτύσσεται το υδρογραφικό δίκτυο των ρεμάτων «Κάκαβα»,
«Φοινικόρρεμα», «Γκαμηλόρρεμα», «Κοκκινοπούλου», «Δελημιχάλη» και το «Μιναγιώτικο» και
πολλά άλλα μικρότερα, που αποστραγγίζουν, τον κύριο όγκο των κατακρημνισμάτων που
δέχεται η ευρύτερη περιοχή.
5.2.6. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΛΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΕΝΤΟΝΑ ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Ασβεστόλιθοι
Είναι πετρώματα συμπαγή και καλής έως υψηλής αντοχής στο μεγαλύτερο τμήμα τους και
μόνο επιφανειακά εμφανίζονται αποσαθρωμένα.
Οι ρωγμές που παρουσιάζουν στο
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επιφανειακό τους τμήμα ακολουθούν την συμπεριφορά των μικρών αντοχών πετρωμάτων
δηλαδή ψαθυρή θραύση.
Ασφαλώς θα πρέπει να προσεχθεί ο λεπτοστρωματώδης
χαρακτήρας του σχηματισμού, ο προσανατολισμός των επιφανειών στρώσεως καθώς και η
ρωγμάτωση και ο προσανατολισμός των ρωγμών. Τα πρανή τους όμως είναι σταθερά ακόμη
και σε κατακόρυφες κλίσεις, εκτός των περιπτώσεων που μεταξύ των στρώσεων περιέχεται
αργιλικό υλικό που σχηματίζει λεπτά στρώματα μικρών αντοχών. Στο σύνολο τους είναι
πέρατα πετρώματα. Έτσι το νερό διεισδύει βαθύτερα και σχηματίζει υδροφόρους ορίζοντες,
εκεί που εμφανίζονται έντονες ρηγματώσεις και φαινόμενα διάλυσης από την καρστική
διάβρωση. Αναμένεται ότι θα συναντηθούν υδροφόρα στρώματα σε επίπεδο κοντά στην
επιφάνεια επαφής με τα υποκείμενα αδιαπέρατα πετρώματα. Η μηχανική τους συμπεριφορά
αναμένεται καλή. Τα προβλήματα παρουσιάζονται όταν μπορούν να χαλαρώσουν.
Η χαλάρωση εξαρτάται από τη φύση του συνδετικού των λεπτοπλακωδών στρώσεων. Το
συνδετικό υλικό εδώ είναι αργιλικό με υψηλής συμπεριφοράς άργιλο και κάτω από ειδικές
συνθήκες σε επαφή με το νερό είναι δυνατή η μείωση της συνεκτικότητας του. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα την μείωση των αντοχών του πετρώματος η ακόμη και την πλήρη χαλάρωση του.
Χρειάζεται συνεπώς καλή αποστράγγιση εκεί που υπάρχει άμεση επαφή με το νερό, ενώ τα
πρανή δεν μπορεί να είναι κατακόρυφα. Η εκσκαφή του αποσαθρωμένου τμήματος μπορεί να
γίνει με μηχανικά μέσα.
Κροκαλοπαγή - Ψαμμίτες
Είναι πετρώματα συμπαγή στο μεγαλύτερο τμήμα τους και μόνο επιφανειακά εμφανίζονται
αποσαθρωμένα. Στο σύνολο τους είναι αδιαπέρατα πετρώματα. Μερικές φορές όμως λόγω
του τεκτονισμού και της διάβρωσης το νερό διεισδύει βαθύτερα και σχηματίζει υδροφόρους
ορίζοντες, έτσι δεν αναμένεται ότι θα συναντηθούν υδροφόρα στρώματα στο επιφανειακό
τμήμα. Η μηχανική τους συμπεριφορά αναμένεται καλή. Τα προβλήματα παρουσιάζονται όταν
μπορούν να χαλαρώσουν. Η χαλάρωση εξαρτάται από τη φύση του συνδετικού υλικού των
κροκάλων. Το συνδετικό υλικό εδώ είναι αργιλικό με υψηλής συμπεριφοράς άργιλο και κάτω
από ειδικές συνθήκες σε επαφή με το νερό είναι δυνατή η μείωση της συνεκτικότητας του.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των αντοχών του πετρώματος η ακόμη και την πλήρη
χαλάρωση του. Χρειάζεται συνεπώς καλή αποστράγγιση εκεί που υπάρχει άμεση επαφή με το
νερό, ενώ τα πρανή δεν μπορεί να είναι κατακόρυφα. Τέλος, πρέπει να τονισθεί ότι τα
κροκαλοπαγή δεν εξαπλώνονται πολλές φορές μόνα τους, αλλά σε εναλλαγές στρωμάτων με
μάργες, ιλυόλιθους η αργιλικούς σχιστόλιθους, με πετρώματα δηλαδή μικρότερων αντοχών.
Έτσι το σύνολο παρουσιάζει ετερογένεια που μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει διαφορικές
καθιζήσεις.
ΗΜΙΠΕΡΑΤΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Σύγχρονες αλλουβιακές αποθέσεις - Προσχώσεις
Πρόκειται για αργίλους πλαστικές, άμμους, χαλίκια και κροκάλες που προέρχονται από
ποταμοχειμάρριες αποθέσεις. Συνήθως επικρατούν τα λεπτόκοκκα υλικά άργιλοι - άμμοι, ενώ
η παρουσία χονδρόκοκκων υλικών είναι μεγαλύτερη σε κοίτες χειμάρρων. Έτσι παρατηρείται
μια ανομοιομορφία επιφανειακή, δηλαδή σε άλλες περιοχές επικρατούν τα χονδρόκοκκα υλικά,
σε άλλες τα λεπτόκοκκα ή και ενδιάμεσες καταστάσεις. Η ανομοιομορφία αυτή αναμένεται ότι
διατηρείται κατά την κατακόρυφη έννοια. Εντοπίζονται σε κοίτες υδατορεμάτων και το πάχος
τους αναμένεται να φθάνει το πολύ μερικά εκατοστά του μέτρου.
Μάργες
Αποτελούνται από άργιλους και μικρό ποσοστό άμμων και ψαμμούχων αργίλων. Έχουν πολύ
μικρή υδατοπερατότητα στο σύνολο της μάζας τους. Επιφανειακά είναι αποσαθρωμένα με
αποτέλεσμα να διαβρώνονται εύκολα και να εμφανίζουν πολλές καταπτώσεις.
ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Φλύσχης
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Από πλευράς περατότητας είναι αδιαπέρατος σχηματισμός με πολύ μικρή, πρακτικά μηδενική
υδραυλική αγωγιμότητα (Κ), ώστε να μην παρουσιάζει προβλήματα διαφυγών μέσα από τη
μάζα του.
Αποτελείται από συνεχείς εναλλαγές στρωμάτων από ψαμμίτες, μάργες και αργίλους. Τα
κροκαλοπαγή δεν είναι ασυνήθιστα αλλά εντοπίζονται σε ορίζοντες πιο περιορισμένους. Εδώ
συναντώνται στην οροφή του σχηματισμού. Τα πάχη των κυρίων πετρογραφικών τύπων πού
εναλλάσσονται, κυμαίνονται από μερικά εκατοστά ως μερικά μέτρα.
Βέβαια κάθε
πετρογραφικός τύπος έχει τα ενδιάμεσα στρώματα του, μικρότερου πάχους. Από πλευράς
θεμελιώσεων το κύριο χαρακτηριστικό του φλύσχη είναι η πετρογραφική ετερογένεια που
παρουσιάζει. Έτσι σε μεγάλου εύρους κατασκευές απαιτεί προσοχή σχετικά με ενδεχόμενες
διαφορικές καθιζήσεις. Από πλευράς περατότητας είναι στεγανός σχηματισμός, ώστε να μην
παρουσιάζει προβλήματα διαφυγών μέσα από τη μάζα του. Άρα δεν αναμένεται υδροφορία
εντός του σχηματισμού και ούτε υπάρχουν αρδευτικά έργα που να μαρτυρούν το αντίθετο. Το
μεγάλο όμως πρόβλημα ο φλύσχης το παρουσιάζει στις φυσικές κλιτείς ή στα πρανή εκσκαφών
διαφόρων τεχνικών έργων. Είναι ασταθής και εύκολος για κατολίσθηση και πάλι λόγω του
αργιλικού υλικού, και σε ένα βαθμό του λεπτοστρωματώδους χαρακτήρα του.
Οι
κατολισθήσεις αφορούν είτε αυτή την ίδια τη μάζα του, είτε τον χαλαρωμένο ή αποσαθρωμένο
επιφανειακό του τμήμα. Οι μάζες που μπορεί να κατολισθήσουν μπορεί να είναι μεγάλες και
δημιουργούν απειλή, κυρίως σε σημεία με ελλιπή αποστράγγιση σε περιόδους υψηλών
βροχοπτώσεων με ταυτόχρονη υποβάθμιση της συμπεριφοράς του πετρώματος λόγω του
νερού.
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5.2.7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
5.2.7.1. ΓΕΝΙΚΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης (Ν. Μεσσηνίας) παρουσιάζει αυξημένη σεισμική δραστηριότητα.
Αυτό αιτιολογείται από την γειτνίασή της με την Ελληνική τάφρο, λίγα μόλις χιλιόμετρα, που
αντιστοιχεί στην ζώνη υποβύθισης της λιθόσφαιρας της ανατολικής Μεσογείου κάτω από την
Ευρασιατική πλάκα. Στη Μεσσηνία συναντώνται σε σχετικά μικρή απόσταση οι δύο κύριες
διευθύνσεις των περιθωριακών ρηγμάτων των μεταλπικών λεκανών της Πελοποννήσου που
εμφανίζουν μία καθορισμένη γεωμετρική κατανομή με την παρουσία δύο κυρίαρχων
συστημάτων. Στη ΒΔ/κή Μεσσηνίας οι ρηξιγενείς ζώνες παρουσιάζουν διεύθυνση Α-Δ, ενώ
στο ΝΑ/κό της τμήμα έχουν διεύθυνση Β.ΒΔ-Ν.ΝΑ/κή. Τα ενεργά ρήγματα των ζωνών αυτών
έχουν προκαλέσει ένα πλήθος σεισμών μαρτυρίες για τους οποίους έχουμε από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Σχήμα : Οι τρεις νέες κατηγορίες (I, II, III) ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας στις οποίες
χωρίστηκε ο ελληνικός χώρος (ΕΑΚ, 2004).
Ο νέος αντισεισμικός κανονισμός (ΕΑΚ, 2004) κατατάσσει την ευρύτερη περιοχή μελέτης στην
ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ της Ελλάδας με δυσμενέστερη την ΙΙI (Σχ. 4.1.). Η τιμή της
αναμενόμενης σεισμικής επιτάχυνσης του εδάφους (α) είναι α = 0,24, με g = 2,35 m/sec, ενώ ο
συντελεστής οριζόντιας επιτάχυνσης για έλεγχο ευστάθειας πρανών είναι ah = 0,5a = 0,12.
Ο Νομός Μεσσηνίας υπήρξε επίκεντρο σεισμών μέσου βάθους (<60 Km) εντάσεως μέχρι 6,5
R, αλλά οι περισσότεροι ισχυροί σεισμοί της περιοχής υπήρξαν μικρού βάθους (<10 Km).
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Σχήμα : Τα κύρια ρήγματα των επιφανειακών σεισμών του Ελληνικού χώρου οι οποίοι έγιναν
κατά τους ιστορικούς χρόνους (480 π.Χ. – 2001 μ.Χ.) στην Ελλάδα και τις γύρω περιοχές (Παπαζάχος
και συνεργάτες 2001).
Για την κατανόηση της δυναμικής φόρτισης των σχηματισμών που γεωλογικά δομούν την
ευρύτερη περιοχή μελέτης, κρίθηκε σκόπιμο να συγκεντρωθούν τα αναγκαία στοιχεία για τη
σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή.
Έτσι, διερευνήθηκε η σεισμικότητα
στηριζόμενη στις υπάρχουσες καταγραφές και τη βιβλιογραφία, αφού η σεισμική
επικινδυνότητα αποτελεί βασική παράμετρο στον αντισεισμικό σχεδιασμό οποιουδήποτε
τεχνικού έργου. Για την εκτίμηση του σεισμικού δυναμικού συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία των
σεισμών που έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή. Χρησιμοποιήθηκε ο κατάλογος που
τηρείται για το σύνολο του Ελληνικού Χώρου στη Δ/νση Τεχνικής Γεωλογίας του Ι.Γ.Μ.Ε., του
οποίου πρωταρχικές τιμές αποτέλεσαν το δελτίο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου
Αστεροσκοπείου Αθηνών (Δ.Γ.Ι.Α.Α.), ο κατάλογος του Εργαστηρίου του Αριστοτέλειου
Παν/μίου Θεσσαλονίκης και πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών. Τα στοιχεία των σεισμικών
συμβάντων μεγέθους Μ>5,0 βαθμών της κλίμακας Richter που εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη
περιοχή μέχρι το 2003 απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. Η παρατήρηση του πλήθους
των σεισμών μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η περιοχή έχει πληγεί κατά το παρελθόν από
μεγάλους σεισμούς.
Οι σεισμοί που ορίζουν τη σεισμικότητα και κυρίως τη σεισμική επικινδυνότητα μίας περιοχής
έχουν μέγεθος από 5,5 R και πάνω. Η ενέργεια που εκλύεται από σεισμούς μικρότερου
μεγέθους είναι σχετικά ασήμαντη, ιδιαίτερα όταν η εστία τους είναι σε βάθος μικρότερο των
10Km (Galanopoulos, 1972). Από τα στοιχεία του πίνακα επισημαίνεται η παρουσία πενήντα
τριών σεισμών με μέγεθος Μ>5,5R, από τους οποίους οι έντεκα είναι 6,0R και μεγαλύτεροι,
επιβεβαιώνοντας την αυξημένη σεισμική επικινδυνότητα που χαρακτηρίζει την ευρύτερη
περιοχή.
Ο αρχαιότερος σεισμός, σύμφωνα τα βιβλιογραφικά δεδομένα, έλαβε χώρα το 1200 π.Χ. Οι
Γαλανόπουλος & Ξανθάκης (1988) στηριζόμενοι σε αρχαιολογικές ενδείξεις σεισμικών βλαβών
από διάφορες Μυκηναϊκές θέσεις, καθώς και στην ομοιότητα εξάπλωσης των καταστροφών
του 1200 π.Χ. με την κατανομή των σεισμικών βλαβών του σεισμού των Φιλιατρών το 1886,
υποστηρίζουν ότι μία σημαντική αιτία για την κάμψη του Μυκηναϊκού πολιτισμού ήταν ένας
μεγάλος σεισμός μεγέθους 8,0R και άνω, που προερχόταν από τις δυτικές ακτές της
Μεσσηνίας.
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Τα κυριότερα σεισμικά επεισόδια που έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή αναφέρονται
παρακάτω:
1200 π.Χ. - Οι Γαλανόπουλος & Ξανθάκης (1988) στηριζόμενοι σε αρχαιολογικές
ενδείξεις σεισμικών βλαβών από διάφορες Μυκηναϊκές θέσεις, καθώς και στην ομοιότητα
εξάπλωσης των καταστροφών του 1200 π.Χ. με την κατανομή των σεισμικών βλαβών του
σεισμού των Φιλιατρών το 1886, υποστηρίζουν ότι μία σημαντική αιτία για την κάμψη του
Μυκηναϊκού πολιτισμού ήταν ένας μεγάλος σεισμός μεγέθους 8,0R και άνω, που προερχόταν
από τις δυτικές ακτές της Μεσσηνίας.
1846, 10 Ιουνίου – Ισχυρός σεισμός με μεγάλη μακροσεισμική ένταση, αναφέρεται ότι
έγινε αισθητός μέχρι τη Μικρά Ασία. Κατάστρεψε τελείως τη Μεσσήνη, τη Μικρομάνη, τον Άρι
και τα γύρω χωριά. Στην Καλαμάτα προκάλεσε μικρές καταστροφές. Αναφέρονται συνοδά
γεωδυναμικά φαινόμενα, όπως εδαφικές διαρρήξεις και φαινόμενα ρευστοποίησης με
σχηματισμό μικρής λίμνης στο χωριό Άμμος. Οι νεκροί έφτασαν στους 30. Το επίκεντρο ο
Γαλανόπουλος (1947) το τοποθετεί κοντά στο χωριό Μικρομάνη. Μέγιστη ένταση (XI) στην
Μεσσήνη.
1846, 28 Μαρτίου – Καταστρεπτικός σεισμός που προξένησε σοβαρές βλάβες στην
Μεσσήνη, Καλαμάτα, Λόϊ, Κατσαρού και Φιλιατρά. Ο Γαλανόπουλος τοποθετεί το επίκεντρο
στη ΒΔ/κή πλευρά της λεκάνης της Κάτω Μεσσηνίας.
1886, 27 Αυγούστου – Σφοδρότατος σεισμός μεγάλης μακροσεισμικής εντάσεως,
καταστρέφει Φιλιατρά, Λιγούδιτσα, Κορώνη και άλλα 123 χωριά της Μεσσηνίας. Σοβαρές
ζημιές αναφέρονται στην Κυπαρισσία, Γαργαλιάνους και σε δεκάδες χωριά. Οι νεκροί
υπολογίζονται στους 326 και οι τραυματίες στους 796. Το επίκεντρο σύμφωνα με τον
Γαλανόπουλο (1947) τοποθετείται κοντά στο νησί Πρώτη και σύμφωνα με τον Παπαζάχο
(1989) βορειότερα, νότια της Ζακύνθου. Θεωρείται ο ισχυρότερος σεισμός της Μεσσηνίας κατά
τους τελευταίους αιώνες με μέγιστη μακροσεισμική ένταση (XI) στα Φιλιατρά. Ο σεισμός
συνοδεύτηκε από τσουνάμι εντάσεως III βαθμού (της εξαβάθμιας κλίμακας Sieberg) που στην
περιοχή των Φιλιατρών εισχώρησε 15m περίπου μέσα στην ξηρά.
1898, 9 Νοεμβρίου – Ισχυρός σεισμός στην Κυπαρισσία.
1899, 22 Ιανουαρίου – Ισχυρός σεισμός προκάλεσε σοβαρές βλάβες στη Τριφυλία.
Πιθανή τοποθέτηση του επίκεντρου νότια της Κυπαρισσίας. Μέγιστη ένταση (IX) στην
Κυπαρισσία. Λόγω του σεισμού δημιουργήθηκε τσουνάμι ύψους 80cm στον κόλπο της
Κυπαρισσίας με μέγιστη ένταση III στην περιοχή της Μαραθούπολης.
1927, 1 Ιουλίου – Ισχυρός σεισμός στην ΒΑ/κή ακτή του Μεσσηνιακού κόλπου που
προξένησε καταστροφές από την Αβία μέχρι το Οίτυλο.
Η ρηξιγενής ζώνη που
ενεργοποιήθηκε είχε διεύθυνση ΒΒΔ - ΝΝΑ/κή.
1944, 30 Ιουλίου – Ισχυρός σεισμός στην ανατολική ακτή του Μεσσηνιακού κόλπου που
προξένησε καταστροφές στα χωριά Βέργα και Κάμπος, ενώ δεν παρατηρήθηκαν ζημιές στην
Καλαμάτα και στο Ελαιοχώρι.
1947, 6 Οκτωβρίου – Σεισμός μεγέθους 7,0R με επίκεντρο απέναντι από το Πεταλίδι.
Προξένησε (Γαλανόπουλος 1949) σημαντικές καταστροφές σε 54 οικισμούς της επαρχίας
Πυλίας, όπου από το σύνολο 4.888 κτιρίων καταστράφηκε ολοσχερώς το 6% και μερική
καταστροφή υπέστη το 17% των κτιρίων. Η κατανομή των μακροσεισμικών εντάσεων ήταν
ανώμαλη χωρίς την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης περιοχής μέγιστης έντασης. Ο σεισμός αυτός
υπήρξε τσουναμογόνος και το θαλάσσιο κύμα που δημιουργήθηκε προχώρησε μέσα στη
στεριά 150m περίπου. Ο κύριος σεισμός ακολουθήθηκε από αρκετούς μετασεισμούς, ο
μεγαλύτερος 5,0R στης 7 Οκτωβρίου.
1951, 24 Αυγούστου – Σεισμός μεγέθους 5,5R στη δυτική ακτή του Μεσσηνιακού κόλπου
με επίκεντρο 370Ν, 21,9 0Ε προερχόμενος από βάθος 3Km, προκάλεσε αξιόλογες
καταστροφές VIII βαθμού στα χωριά Πύλα, Κορυφάσιο, Σγράπα, Φλόκα και Ίκλαινα.
1959, 16 Αυγούστου – Σεισμός 5,5Rμε επίκεντρο 37.20Ν, 220Ε, προερχόμενος από
βάθος 8Km, προκάλεσε καταρρεύσεις κτιρίων στην πεδιάδα της Άνω Μεσσηνίας.
1961, 2 Οκτωβρίου – Σεισμός 5,7R στην έξοδο του Μεσσηνιακού κόλπου, προερχόμενος
από βάθος 23Km επέφερε βλάβες VII βαθμού σε χωριά της Άνω Μεσσηνίας (Αβραμιού,
Ζευγολατιό, Δώριο).
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1964, 17 Ιουλίου – Μία από τις πιο περίεργες εκδηλώσεις σεισμού. Δόνηση ενδιάμεσου
βάθους (περίπου 155Km) με επίκεντρο κοντά στην Αθήνα, έχει τις μέγιστες εντάσεις τις – όχι
περισσότερο των VI βαθμών – στην ανατολική Μεσσηνία και στην Ηλεία, δηλαδή σε απόσταση
200 και πλέον χιλιόμετρα. Αισθητός έγινε (ο όχι πολύ ισχυρός αυτός σεισμός των 6,0R) μέχρι
το μυχό της Αδριατικής (Τεργέστη), την Αδριανούπολη και τη Ρόδο.
5.2.7.2. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εκτιμώντας τη σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής οι αναμενόμενες τιμές μέγιστης σεισμικής
επιτάχυνσης για τα επόμενα χρόνια είναι αρκετά υψηλές. Η σεισμική επικινδυνότητα μιας
περιοχής επηρεάζεται άμεσα από ορισμένα τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά που επιδρούν
στα αποτελέσματα της σεισμικής δραστηριότητας.
Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάδοση των σεισμικών κυμάτων και επομένως
τις σεισμικές εντάσεις στη μακροσεισμική περιοχή είναι η τεκτονική και η λιθολογία.
Η τεκτονική είναι ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει την σεισμική ένταση δημιουργώντας
τοπική αύξηση ή μείωση της έντασης του σεισμού. Η μετάδοση της σεισμικής ενέργειας
φαίνεται να ευνοείται παράλληλα προς τη διεύθυνση των μεγάλων ρηξιγενών ζωνών και
αντίθετα να μειώνεται κάθετα προς αυτές όταν τα ρήγματα λειτουργούν σαν ανακλαστήρες
εμποδίζοντας τη διάδοση των σεισμικών κυμάτων.
Η λιθολογία είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη διάδοση της σεισμικής
ενέργειας και της σεισμικής έντασης. Το πλάτος ταλάντωσης και επομένως και η σεισμική
επιτάχυνση επηρεάζονται από τις ελαστικές σταθερές των σχηματισμών. Οι χαλαρές,
ασύνδετες και ανομοιογενείς αποθέσεις, όπως είναι και τα απορρίμματα, παρουσιάζουν
μηδαμινή στατική και δυναμική σταθερότητα. Σαν αποτέλεσμα σ’ αυτούς τους σχηματισμούς,
λόγω δευτερογενών φαινομένων, αναμένεται σημαντική τοπική ενίσχυση της σεισμικής
επιτάχυνσης και της σεισμικής έντασης και πιθανά δημιουργία κατολισθήσεων και/ή
καθιζήσεων.
Προβλήματα σχετικά με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και την σεισμικότητα, με αποτέλεσμα
τον πτωχό σχεδιασμό από γεωτεχνικής πλευράς, προκαλούν ο μανδύας αποσάθρωσης των
υγιών σχηματισμών, τα αλλουβιακά επικαλύμματα μικρού πάχους, η θεμελίωση σε διαφορετικό
έδαφος (υγιές πέτρωμα, χαλαρός μανδύας), τα ασύνδετα κορήματα, οι πηλοί και τα ψαθυρά
πετρώματα, όπου συνήθως παρατηρείται και τοπική αύξηση της έντασης λόγω δευτερογενών
φαινομένων.
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Σχήμα : Οι θέσεις των 7 ανάστροφων ρηγμάτων κατά μήκος της Ελληνικής Τάφρου (3.1, …, 3.7), το
αριστερόστροφο ρήγμα μετασχηματισμού (3.8) στη Ρόδο, των 14 κανονικών ρηγμάτων παράταξης
βορρά – νότου στο ιζηματογενές Ελληνικό Τόξο (5.1,…,5,14) και των 9 κανονικών ρηγμάτων
(8.1,…,8.9) παράταξης ανατολής – δύσης στο Ηφαιστειακό Τόξο.
Η ευρύτερη περιοχή της θέσης κατασκευής του έργου βρίσκεται, σύμφωνα με τους
Papazachos et al. (1986), στη ζώνη πολύ υψηλής σεισμικής διέγερσης. 0,80<P*<1,00 (
Πιθανότητα σεισμικής διέγερσης).
5.2.7.3. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Ο αντισεισμικός κανονισμός (ΕΑΚ 2004), κατατάσσει την ευρύτερη περιοχή μελέτης στην ζώνη
σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ της Ελλάδας με δυσμενέστερη την IΙΙ. Η τιμή της αναμενόμενης
σεισμικής επιτάχυνσης του εδάφους (α) είναι α = 0,24, με g = 2,35 m/sec, ενώ ο συντελεστής
οριζόντιας επιτάχυνσης για έλεγχο ευστάθειας πρανών είναι ah = 0,5a = 0,12. Από απόψεως
σεισμικής επικινδυνότητας οι γεωλογικοί σχηματισμοί που συναντήθηκαν στην εγγύτερη
περιοχή ανάπτυξης του έργου χαρακτηρίζονται:

Σχήμα: Πιθανότητα σεισμικής διέγερσης (PAPAZACHOS et al 1986).

α) Εδάφη με μικρή σεισμική επικινδυνότητα.
Ασβεστολιθικά πετρώματα. Ενδέχεται να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των επιφανειακών
πετρωμάτων κατά μήκος των έργων ανάλογα με την κατεύθυνση της σεισμικής επιτάχυνσης
και του μεγέθους πιθανού σεισμικού γεγονότος.
β) Εδάφη με μέτρια σεισμική επικινδυνότητα.
Οι μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι και τα κροκαλοπαγή.
γ) Εδάφη με μεγάλη σεισμική επικινδυνότητα.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

28

Οι Αλλουβιακές αποθέσεις, οι σύγχρονες αποθέσεις χειμάρρων, ολόκληρες οι ζώνες των
ρηγμάτων και ολόκληρη η ακολουθία της κλαστικής σειράς του φλύσχη που εμφανίζει μεγάλη
ετερογένεια.
Οι σχηματισμοί που παρατηρούνται στη στενή περιοχή μελέτης δηλαδή οι τεταρτογενείς
αποθέσεις και τα διερρηγμένα κροκαλοπαγή του Πλειοκαίνου έχουν ταξινομηθεί επίσης από
άποψη σεισμικής επικινδυνότητας σε κατηγορίες και με το σχέδιο ΤΑΣΙΟΥ – ΓΚΑΖΕΤΑ, όπου
τα εδάφη ταξινομούνται σε τέσσαρες μεγάλες κατηγορίες (Α, Β, Γ & Χ).
Συγκεκριμένα οι αλλουβιακές αποθέσεις κατατάσσονται στην κατηγορία Χ7 στα εδάφη δηλαδή
που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη σεισμική επικινδυνότητα και ο φλύσχης που συνίσταται από
εναλλαγές κυρίως, πηλιτών και ιλυολίθων στην κατηγορία Β1. Η ταχύτητα των διατμητικών
κυμάτων (Vs) στο φλύσχη αναμένεται να είναι μεταξύ 300 και 600 m/sec.
Να σημειωθεί ότι κοντά σε τεκτονικές επαφές και σε περιοχές με μεγάλες εδαφικές κλίσεις και
έντονη αποσάθρωση ο φλύσχης παρουσιάζεται με χειρότερη μηχανική συμπεριφορά η οποία
εξαρτάται από τον προσανατολισμό των γεωμετρικών του χαρακτηριστικών σε σχέση με τη
μορφολογία και τις τοπικές υδρογεωλογικές συνθήκες. Στις θέσεις αυτές τα στρώματα των
αργιλικών μπορούν να δώσουν κατολισθητικά φαινόμενα οπότε και κατατάσσονται στην
κατηγορία X1 και συνιστούν και αυτά εδάφη με μεγάλη σεισμική επικινδυνότητα.
Από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας τα εδάφη κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες που
περιγράφονται στον πίνακα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α1
Α

Α2
Α3
Β1

Β

Γ

Β2
Β3

Μετρίως σκληρή άργιλος, ελαφρά προσυμπιεσμένη, αντοχής σε
2
ανεμπόδιστη θλίψη περί τα 2.5 kgr/cm

Γ1

Χαλαρά χονδρόκοκκα υλικά μικρής σχετικής πυκνότητας.

Γ2
Χ1

Ιλυοαργιλικά εδάφη μικρής σκληρότητας.
Κατολισθαίνοντα εδάφη.
Εδαφικοί ή βραχώδεις σχηματισμοί στους οποίους υπάρχουν ή
είναι δυνατόν να σχηματιστούν σπήλαια.
Χαλαρά, λεπτόκοκκα αμμοϊλυώδη εδάφη υπό τον υδάτινο
ορίζοντα, που ενδέχεται να ρευστοποιηθούν (εκτός αν ειδική
μελέτη αποκλείσει τέτοιον κίνδυνο ή γίνει βελτίωση των
μηχανικών τους ιδιοτήτων).

Χ2

Χ3

Χ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βραχώδεις ή ημιβραχώδεις σχηματισμοί εκτεινόμενοι σε αρκετή
έκταση και βάθος, με την προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάζουν
έντονη ρηγμάτωση.
Εκτεταμένες στρώσεις εξαιρετικά πυκνού χονδρόκοκκου υλικού
με μικρό ποσοστό ιλυοαργιλικών προσμίξεων.
Εκτεταμένες στρώσεις πολύ σκληρής, συμπιεσμένης αργίλου, με
2
αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη  4 kgr/cm
Επί τόπου εντόνως αποσαθρωμένο βραχώδη ή εδάφη που από
μηχανική άποψη μπορούν να εξομοιωθούν με τα εδάφη της
κατηγορίας αυτής.
Χονδρόκοκκο υλικό μέσης σχετικής πυκνότητας

Χ4
Χ5
Χ6
Χ7
Χ8

Εδάφη που βρίσκονται δίπλα σε εμφανή τεκτονικά ρήγματα.
Απότομες κλιτείς καλυπτόμενες με προϊόντα πλευρικών
κορημάτων.
Χαλαρά αμμώδη ή μαλακά ιλυοαργιλικά εδάφη,
έχει
αποδειχθεί ότι είναι επικίνδυνα από άποψη δυναμικής
καταπονήσεως ή απώλειας αντοχής.
Προσχώσεις, χαλαρές επιχωματώσεις (μπάζα).
Εδάφη κατηγορίας Γ με επικίνδυνα μεγάλη κλίση.
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Εντελώς ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες τιμές αριθμού κρούσεων Ν της δοκιμής
πρότυπης διεισδύσεως (*), σχετικής πυκνότητας Dr, αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη qu και
ταχύτητας διατμητικών κυμάτων Vs, για τις αντίστοιχες εδαφικές κατηγορίες.

qu
2
(kgr/cm )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ν

Dr

A1

Εκτεταμένοι θεωρούνται οι σχηματισμοί ή οι στρώσεις όταν
το μεν μήκος τους είναι l > S * B το δε βάθος τους

-

-

Α2

Η είναι Η >2 * Β όπου Β= πλάτος κατασκευής στην υπόψη
κατεύθυνση. Μικρά απομονωμένα βραχώδη

70

90

-

Α3

-

Εδάφη κατηγορίας Β σε πολύ μεγάλα βάθη συμπεριφέρονται
όμοια με τα εδάφη κατηγορίας Α. Άρα οι αριθμοί

-

-

-

Β2

κρούσεων Ν νοούνται επί τόπου, χωρίς διόρθωση λόγω
βάθους. Έτσι λαμβάνεται υπ’όψιν ο ευνοϊκός ρόλος

25-30

60-80

-

Β3

του πεδίου των τάσεων λόγω του υποκείμενου εδάφους.

15-30

-

1.5-3

Γ1

Παρουσία υψηλού ορίζοντα υπόγειων υδάτων κάνει ακόμα
πιο

8-20

30-50

-

5-10

-

0.5-1.

Χ3

700

τεμάχια δεν κατατάσσονται στην κατηγορία Α

Β1

Γ2

Vs (m/sec)

επικίνδυνα τα εδάφη της κατηγορίας αυτής

300-600

100-200

Εντελώς ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής κρίσιμοι (**) αριθμοί κρούσεων για κάθε μία ζώνη σεισμικής
επικινδυνότητας.
ΖΩΝΗ
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ
IV
κρίσιμο Ν
4
6
8
12

Χ6

Εντελώς ενδεικτικά αναφέρεται σαν ελάχιστος επιτρεπτός αριθμός
κρούσεων Ν=5

(*)

Οι κρούσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη χωρίς διόρθωση λόγω βάθους, πρέπει όμως να 'ναι σίγουρες και
αντιπροσωπευτικές χωρίς επιρροές από σχετικά εγκλείσματα.

(**)

Ο κρίσιμος αριθμός κρούσεων νοείται σε βάθος 4-5 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους. Υπενθυμίζεται δε
ότι το κρίσιμο Ν αυξάνει αναλογικά περίπου με το βάθος.
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5.2.8. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ
Μηχανική - Υδρογεωλογική συμπεριφορά των λιθολογικών ενοτήτων
Προσχώσεις
Είναι υλικά χωρίς συνοχή, στα οποία η συμμετοχή των αδρομερών είναι συνήθως μικρή. Η
παρουσία κατά θέσεις πλαστικής αργίλου ή μαύρης οργανικής αργίλου είναι δυσμενής
παράγοντας. Η μεγάλη συμμετοχή των αργίλων τα καθιστά σχεδόν αδιαπέρατα από το νερό.
Επίσης, το μικρό τους πάχος δεν επιτρέπει την ανάπτυξη σημαντικής υδροφορίας. Γι΄ αυτό η
παρουσία πηγαδιών σε αυτά είναι περιορισμένη. Το πάχος των αλλουβιακών σχηματισμών είναι
μικρό, από 0,5 – 3,0 m και είναι εύκολη η εκσκαφή τους όπου χρειαστεί.
Θαλάσσιοι σχηματισμοί - Ποτάμιες αναβαθμίδες
Οι σχηματισμοί αυτοί σχηματισμοί παρουσιάζουν μεταβλητό πάχος. Το παλαιό περιβάλλον
απόθεσης τους είναι θαλάσσιο ενώ, μεταξύ άλλων, η περιεκτικότητα όλων των στρωμάτων σε
άργιλο ποικίλει. Πάντως, οι μεταλπικοί σχηματισμοί στο σύνολο τους συμπεριφέρονται ως
μικροδιαπερατοί με μεγάλη υδροφορία που, κατά θέσεις κατά το παρελθόν, παρουσίαζαν
αρτεσιανή υδροφορία.
Φλύσχης
Αποτελείται από συνεχείς εναλλαγές στρωμάτων από ψαμμίτες, μάργες και αργίλους. Τα
κροκαλοπαγή δεν είναι ασυνήθιστα αλλά εντοπίζονται σε ορίζοντες πιο περιορισμένους. Εδώ
συναντώνται στην οροφή του σχηματισμού.
Τα πάχη των κυρίων πετρογραφικών τύπων πού εναλλάσσονται, κυμαίνονται από μερικά
εκατοστά ως μερικά μέτρα. Βέβαια κάθε πετρογραφικός τύπος έχει τα ενδιάμεσα στρώματα του,
μικρότερου πάχους. Από πλευράς θεμελιώσεων το κύριο χαρακτηριστικό του φλύσχη είναι η
πετρογραφική ετερογένεια που παρουσιάζει. Έτσι σε μεγάλου εύρους κατασκευές απαιτεί
προσοχή σχετικά με ενδεχόμενες διαφορικές καθιζήσεις.
Από πλευράς περατότητας είναι στεγανός σχηματισμός, ώστε να μην παρουσιάζει προβλήματα
διαφυγών μέσα από τη μάζα του. Άρα δεν αναμένεται υδροφορία εντός του σχηματισμού και
ούτε υπάρχουν αρδευτικά έργα που να μαρτυρούν το αντίθετο.
Το μεγάλο όμως πρόβλημα ο φλύσχης το παρουσιάζει στις φυσικές κλιτείς ή στα πρανή
εκσκαφών διαφόρων τεχνικών έργων. Είναι ασταθής και εύκολος για κατολίσθηση και πάλι
λόγω του αργιλικού υλικού, και σε ένα βαθμό του λεπτοστρωματώδους χαρακτήρα του. Το
πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν οι κλίσεις των στρωμάτων του φλύσχη ταυτίζονται με τις
κλίσεις των πρανών.
Ασβεστόλιθοι
Είναι πετρώματα συμπαγή και καλής έως υψηλής αντοχής στο μεγαλύτερο τμήμα τους και μόνο
επιφανειακά εμφανίζονται αποσαθρωμένα. Οι ρωγμές που παρουσιάζουν στο επιφανειακό τους
τμήμα ακολουθούν την συμπεριφορά των μικρών αντοχών πετρωμάτων, δηλαδή ψαθυρή
θραύση.
Ασφαλώς θα πρέπει να προσεχθεί ο παχυστρωματώδης χαρακτήρας του
σχηματισμού, ο προσανατολισμός των επιφανειών στρώσεως καθώς και η ρωγμάτωση και ο
προσανατολισμός των ρωγμών. Τα πρανή τους όμως δεν είναι σταθερά ειδικά σε κατακόρυφες
κλίσεις.
Στο σύνολο τους είναι πέρατα πετρώματα. Έτσι το νερό διεισδύει βαθύτερα και σχηματίζει
υδροφόρους ορίζοντες, εκεί που εμφανίζονται έντονες ρηγματώσεις και φαινόμενα διάλυσης από
την καρστική διάβρωση. Αναμένεται ότι θα συναντηθούν υδροφόρα στρώματα σε επίπεδο κοντά
στην επιφάνεια επαφής με τα υποκείμενα αδιαπέρατα πετρώματα.
Η μηχανική τους συμπεριφορά αναμένεται καλή. Τα προβλήματα παρουσιάζονται όταν μπορούν
να χαλαρώσουν. Η χαλάρωση εξαρτάται από τη φύση του συνδετικού των πλακωδών
στρώσεων. Το συνδετικό υλικό εδώ είναι αργιλικό με υψηλής συμπεριφοράς άργιλο και κάτω
από ειδικές συνθήκες σε επαφή με το νερό είναι δυνατή η μείωση της συνεκτικότητας του. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των αντοχών του πετρώματος η ακόμη και την πλήρη
χαλάρωση του. Χρειάζεται συνεπώς καλή αποστράγγιση εκεί που υπάρχει άμεση επαφή με το
νερό, ενώ τα πρανή δεν μπορεί να είναι κατακόρυφα. Η εκσκαφή αποσαθρωμένων τμημάτων
μπορεί να γίνει με μηχανικά μέσα.
`
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

31

Ανθρωπογενείς αποθέσεις (Σκουπίδια - μπάζα)
Είναι σχηματισμοί με πολύ φτωχή μηχανική συμπεριφορά. Έχουν πολύ μικρή αντοχή, μεγάλη
συμπιεστότητα, υψηλή διαβρωσιμότητα και κυμαινόμενη υδροπερατότητα.
5.2.9. ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν αξιοποιήσιμοι γεωλογικοί πόροι όπως βιομηχανικά ορυκτά
η μεταλλεύματα. Αναφέρονται όμως περιστασιακά, φυσικά δομικά υλικά, όπως ιλύς και πηλός
για την κατασκευή πλίνθων κατά το παρελθόν αλλά και στην κεραμοποιία. Επίσης ο
σχηματισμός του φλύσχη που είναι σε πλακώδη μορφή χρησιμοποιείται σήμερα από ιδιώτες για
την κατασκευή λιθόκτιστων τοίχων. Πολλά από τα υλικά του φλύσχη χρησιμοποιούνται σαν
υλικά οδοστρωσίας, καθώς επίσης και οι ασβεστόλιθοι με τα κροκαλοπαγή. Αυτό όμως γίνεται
μόνο εντός των ορίων του δήμου και όχι εκτός.
Το πιο σημαντικό όμως για του γεωλογικούς πόρους του δήμου Μεθώνης, έχει να κάνει με τα
υδατικά αποθέματα, που εμφανίζονται περιορισμένα και σε μικρής δυναμικότητας υδροφόρους
ορίζοντες. Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία και μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει σχετικές
μελέτες για την καταγραφή και αξιοποίηση τους. Οι πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει
προέρχονται από ιδιωτικές γεωτρήσεις στην περιοχή μελέτης την τελευταία δεκαετία.
5.2.10. ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στο δήμο αναφέρονται περιοχές ιδιαίτερου γεωεπιστημονικού ενδιαφέροντος (γεώτοποι) και
συγκεκριμένα καταλαμβάνουν το παράκτιο τμήμα του δήμου με την χαρακτηρισμό Natura 2000.
Οι ακτές ανατολικά της πόλης της Μεθώνης είναι εκτεθειμένες στη θαλάσσια διάβρωση και
παρατηρούνται σχετικά φαινόμενα όπως καταπτώσεις και μεταφορά ιζημάτων. Στο χάρτη
πληροφόρησης υπάρχουν ειδικοί συμβολισμοί που προσδιορίζουν τις θέσεις αυτές.
5.2.11. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
Η παρακάτω ταξινόμηση έγινε με βάση την υπάρχουσα μορφή του ανάγλυφου του Δ. Μεθώνης.
Κατηγορίες καταλληλότητας:
Α) Περιοχές κατάλληλες για δόμηση (Κ.)
Εδώ περιλαμβάνονται οι περιοχές όπου εμφανίζονται επιφανειακά οι σχηματισμοί των
ασβεστόλιθων και κυρίως οι περιοχές που εμφανίζονται οι θαλάσσιες αποθέσεις, όπως αυτοί
έχουν χαρακτηρισθεί στον συνημμένο γεωλογικό χάρτη. Αν και έχει αποτυπωθεί ολόκληρη η
έκταση των σχηματισμών, προτείνεται να προσεχθούν περιοχές όπου οι μορφολογικές κλίσεις
ξεπερνάνε το 35% - 40%. Επίσης, προτείνεται να παρακολουθούνται οι ζώνες περιφερειακά των
γεωτρήσεων με πολύ μεγάλες παροχές.
Β) Περιοχές κατάλληλες υπό προϋποθέσεις (Κ.Π.)
Εδώ αναφέρονται περιοχές στις οποίες το πάχος των ανθρωπογενών αποθέσεων δεν
αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από 3 – 3.5 m και στο οποίο θα μπορεί να επιτευχθεί η
απαραίτητη εξυγίανση μέχρι το σχηματισμό της βραχομάζας, στον οποίο θα γίνει και η έδραση
των όποιων κατασκευών.
Γ) Περιοχές αμφίβολης καταλληλότητας για δόμηση (Α.Φ.Μ.)
Εδώ περιλαμβάνονται οι περιοχές με έντονο ανάγλυφο, απότομες κλίσεις και μεγάλες
υψομετρικές διαφορές όπου παρατηρούνται πτώσεις βραχωδών μαζών, καθώς και περιοχές
όπου εμφανίζεται ο σχηματισμός του φλύσχη, όπως έχουν χαρακτηρισθεί στον συνημμένο
γεωλογικό χάρτη.
Δ) Περιοχές ακατάλληλες για δόμηση (Α.Κ.)
Εδώ περιλαμβάνονται οι περιοχές που καλύπτονται από ανθρωπογενείς αποθέσεις, όπως
κοιμητήρια, περιοχές όπου υφίστανται λατομεία, απόρριψη απορριμμάτων – χωματερές (θέση
Ντάπια) και αδρανή - μπάζα το πάχος των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 3 – 25 m (θέση απόθεσης
αδρανών).
Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι περιοχές όπου εμφανίζονται μεγάλα και ενεργά ρήγματα.
Παρατηρείται επίσης, μικρή έως μέση αλατότητα στα υπόγεια νερά της παράκτιας ζώνης και τα
νερά αυτά δεν είναι κατάλληλα για όλες τις
χρήσεις.
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Όλες αυτές οι περιοχές είναι ακατάλληλες για δόμηση, διότι οι συνθήκες θεμελίωσης είναι
ιδιαίτερα δυσμενείς. Έχουν καταγραφεί γεωλογικοί σχηματισμοί που εμφανίζονται ασταθείς,
λόγω πιθανών κατολισθήσεων ή μετακινήσεων εδαφικών ή βραχωδών μαζών, που δεν μπορούν
να αντιμετωπισθούν ή που η αντιμετώπιση τους συνεπάγεται υπερβολικά μεγάλη δαπάνη.
5.2.12 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Το δυναμικό των γεωλογικών
πόρων αναφέρεται σε προηγούμενο κεφάλαιο αλλά
συμπερασματικά ο δήμος είναι φτωχός σε τέτοιους πόρους. Αυτό που διακρίνουμε και θα
πρέπει να προσεχθεί είναι οι υδάτινοι πόροι του δήμου που απαιτούν άμεση καταγραφή με την
εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης. Θεωρείται εφικτό και κατάλληλο για τις γεωλογικές
συνθήκες του δήμου η μελέτη και κατασκευή μικρών χωμάτινων φραγμάτων για εμπλουτισμό
των μικρής υδατοδυναμικότητας υδροφόρων οριζόντων.
5.2.13 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τα παραπάνω, επειδή ο Δήμος Μεθώνης καλύπτει περιοχές με μεγάλη εδαφική
ετερογένεια και υψηλή σεισμικότητα που έχουν ήδη δώσει προβλήματα, θα πρέπει να είμαστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί στα προτεινόμενα μέτρα. Ενδέχεται λοιπόν κατά θέσεις και σε συνδυασμό
με την ύπαρξη έντονων φυσικών καταστροφικών φαινομένων, όπως πλημμύρες και σεισμοί να
προκύψουν σημαντικά προβλήματα σε αρκετές από τις ζώνες - περιοχές που έχουν ήδη
αναφερθεί.
Σε περιοχές κατάλληλες υπό προϋποθέσεις που μελετάμε και της αμφίβολης καταλληλότητας για
δόμηση, προτείνονται έργα και μέτρα προστασίας, ώστε να καθίσταται η κάθε περιοχή ασφαλής
και να χαρακτηρίζεται κατάλληλη για δόμηση.
Συγκεκριμένα σε περιοχή κατάλληλη υπό προϋποθέσεις προτείνεται:
 Εξυγίανση του εδάφους για την πλήρη απομάκρυνση του μη συνεκτικού
αποσαθρωμένου εδαφικού μανδύα
 Καλή αποστράγγιση των εδαφικών σχηματισμών θεμελίωσης
 Κατάταξη των εδαφών σε κατηγορίες και πιθανή γεωτεχνική μελέτη και έρευνα που θα
συνοδεύεται από εδαφοτεχνική μελέτη σε περίπτωση που προκύπτουν ιδιαίτερα
δυσμενής συνθήκες
Προτείνεται η εκπόνηση Υδρογεωλογικών Μελετών ανατολικά του οικισμού Μεθώνης (βλ. Χάρτη
Α1).
Σε περιοχές αμφίβολης οικιστικής ανάπτυξης προτείνεται απαραίτητα:
 Σε περίπτωση πολεοδόμησης ολόκληρης περιοχής, οριστική γεωλογική μελέτη σε
κλίμακα 1:2.000 τουλάχιστον.
 Γεωτεχνική έρευνα για την καταγραφή των τεχνικογεωλογικών παραμέτρων των
εδαφικών σχηματισμών
 Εδαφοτεχνική μελέτη για τον καθορισμό των συνθηκών θεμελίωσης σε περίπτωση
που κρίνονται κατάλληλες προς δόμηση.
Προτείνεται η εκπόνηση Υδρογεωλογικών Μελετών και υδρογεωλογικής γεώτρησης στην
περιοχή βόρεια του οικισμού της Φοινικούντας, γεωλογικών ή γεωτεχνικών μελετών με
εδαφοτεχνική γεώτρηση βόρεια του οικισμού Γριζόκαμπου, βόρεια του οικισμού Λαχανάδα, νότια
του οικισμού Τομαραίϊκα και βόρεια του οικισμού Φοινίκη (βλ. Χάρτη Α1). Επίσης προτείνονται
υδρογεωλογικές γεωτρήσεις στην περιοχή βόρεια του οικισμού Φοινικούντα και δυτικά του
οικισμού Λαχανάδα.
Η πόλη της Μεθώνης διαθέτει κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο. Ωστόσο, στους υπόλοιπους
οικισμούς του Δήμου η αποχέτευση των υγρών αστικών λυμάτων γίνεται ακόμα σε στεγανούς ή
απορροφητικούς βόθρους και ενίοτε σε μονάδες βιολογικών καθαρισμών, σε τουριστικές κυρίως
επιχειρήσεις κατά μήκος της παραλιακής ζώνης. Προτείνεται η επέκταση του αποχετευτικού
δικτύου και στους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου Μεθώνης.
Προτείνεται να εκπονηθεί υδρογεωλογική μελέτη, ώστε να επισημανθούν οι υδροχημικές
ιδιότητες των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, όπως PH, αλατότητα, διαβρωτική ικανότητα,
καθιζήσεις από υπεραντλήσεις, καθώς και
περιπτώσεις
τυχόν
μολύνσεως
και
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ρυπάνσεως των υδροφόρων οριζόντων από την εισδοχή αχρήστων ουσιών (λύματα – χημικά)
στα υπόγεια νερά ή από τη θάλασσα στις παράκτιες περιοχές λόγω υπεραντλήσεων.
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, προτείνεται να εκτιμηθεί το πλεόνασμα νερού, το οποίο
αναμένεται να κατεισδύει στο υπέδαφος και το ποσοστό το οποίο θα απορρέει επιφανειακά,
καθώς επίσης να εκτιμηθούν πιθανές κατευθύνσεις της υπόγειας ροής όπου αυτό είναι δυνατόν.
Επίσης, προτείνεται να παρακολουθούνται οι ζώνες των γεωτρήσεων με πολύ μεγάλες παροχές
ιδιαίτερα σε περιόδους ανομβρίας, επειδή υπάρχει ενδεχόμενο να εμφανιστούν καθιζήσεις.
Προτείνεται να γίνει εκτίμηση των υδραυλικών παραμέτρων των υδρολιθολογικών ενοτήτων με
βάση τα δεδομένα των υδρευτικών υδρογεωτρήσεων του δήμου.
Προτείνεται η εκπόνηση μικροζωνικής μελέτης για τον οικισμό Μεθώνης και Φοινικούντας, η
οποία θα αξιολογεί τη σεισμική επικινδυνότητα στην περιοχή και την επίδραση των τοπικών
γεωλογικών συνθηκών σε συνδυασμό με το δομημένο περιβάλλον και τα διάφορα έργα
υποδομής. Τα αποτελέσματα από αυτή τη μελέτη θα βοηθήσουν εν μέρει στην τελική απόφαση
των αρμοδίων αρχών σχετικά με τις υπό πολεοδόμηση περιοχές και βεβαίως θα έχουν ως
απώτερο στόχο τη θωράκιση των κατασκευών έναντι του σεισμού με ειδικές συστάσεις από τις
αρμόδιες αρχές προς τους μελετητές και κατασκευαστές νέων κτιρίων. Επιπλέον, η εκπόνηση
οριστικής γεωλογικής (1:2.000) και μικροζωνικής μελέτης που προτείνεται και για άλλες περιοχές
του Δ. Μεθώνης θα συμβάλλει στην κατανόηση της αναμενόμενης σεισμικής έντασης που
πιθανόν να εμφανιστεί σε περίπτωση ενός νέου σεισμού ώστε να ληφθούν εκ των προτέρων τα
απαραίτητα προληπτικά μέτρα.
Συσχετισμός των συνθηκών θεμελίωσης των κατασκευών με την τεχνικογεωλογική συμπεριφορά
των γεωλογικών σχηματισμών και ανάλυση των επιπτώσεων των υπαρκτών και δυνητικών
γεωλογικών κινδύνων και φαινομένων.
Εκπόνηση μελέτης όπου να γίνεται αναφορά συνθηκών οι οποίες ευνοούν την εμφάνιση και
ανάπτυξη των φαινομένων αυτών και εκτιμήσεις με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για την ένταση
και τη συχνότητα εμφάνισης τους.
Να καταγραφούν τα ενδεχόμενα προβλήματα αστάθειας στα ορύγματα εκσκαφών σε συσχετισμό
με τα τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηματισμών σε συνάρτηση με το
βάθος του υδροφόρου ορίζοντα.
Εκτίμηση τυχόν ανεπιθύμητων αλλαγών του βάθους του υδροφόρου ορίζοντα και προτάσεις για
την αποφυγή τους ιδιαίτερα σε σχέση με πιθανές εισροές νερού σε εκσκαφές.
Οι προτάσεις για τις παραπάνω εξειδικευμένες μελέτες – έρευνες και επιμέρους έργα και μέτρα
προστασίας θα λαμβάνουν υπόψη το είδος της οικιστικής χρήσης (π.χ. Α΄ ή Β΄ κατοικία, ΒΙ.ΠΕ.
κλπ.) και τη σπουδαιότητα των προς ανέγερση κατασκευών (π.χ. πολυώροφες ή μονώροφες
οικοδομές, βιομηχανικές μονάδες) σε συνάρτηση πάντοτε με τις τεχνικογεωλογικές συνθήκες
που επικρατούν σε κάθε περίπτωση.

5.3. ΒΛΑΣΤΗΣΗ – ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
5.3.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΧΛΩΡΙΔΑ - ΒΛΑΣΤΗΣΗ, ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ
Τα φυτικά είδη, κάτω από φυσικές προϋποθέσεις, δεν εμφανίζονται μόνα τους και δεν
σχηματίζουν αμιγείς και τυχαίους φυτοσυνδυασμούς, αλλά συγκροτούν καθορισμένες
φυτοκοινότητες, που στο σύνολό τους αποτελούν τη βλάστηση μιας περιοχής.
Σε ανεπηρέαστες από τον άνθρωπο συνθήκες, οι φυτοκοινότητες δεν διακρίνονται σαφώς
μεταξύ τους, αλλά συνδέονται με μεταβατικές μορφές. Επομένως, σχηματίζουν πάνω στην
επιφάνεια της γης μια φυτοκάλυψη που παριστάνει μια συνέχεια.
Έτσι, η διάκριση μεταξύ 2 φυτοκοινοτήτων θα πρέπει να στηρίζεται στην άποψη ότι κάτω από
φυσικές προϋποθέσεις και κάτω από βαθμιαίες σταθερές αλλαγές των οικολογικών συνθηκών,
μεταβαίνοντας από τη μια φυτοκοινότητα στην άλλη, παρατηρείται βαθμιαία ποσοτική ελάττωση
μέχρι τελικής εξαφάνισης ορισμένων ειδών της μιας ενώ ταυτόχρονα, παρουσιάζεται διαδοχική
ποσοτική αύξηση ορισμένων άλλων ειδών
στην άλλη.
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Σε μια φυτοκοινότητα μαζί με τα φυτά συζούν και ορισμένοι ζωικοί οργανισμοί. Έτσι, φυτά και
ζώα αποτελούν μια κοινότητα που χαρακτηρίζεται ως βιοκοινότητα, ο χώρος που ζούνε
βιότοπος, οι παράγοντες που επιδρούν πάνω σ’ αυτά (οικολογικοί και βιοτικοί) ως περιβάλλον
και, τέλος, οι αβιοτικοί παράγοντες ως σταθμός ή οικότοπος. Όλα δε αυτά μαζί αποτελούν την
ολοκοινότητα κατά Friederichs ή τη βιογεωκοινότητα κατά Sukatschew ή τον βιοχώρο του
Palman ή το οικοσύστημα του Tansley.

φυτοκοινότητα
Βιοκοινότητα
Ζωοκοινότητα
Κλίμα

Γεωκοινότητα
ή Βιότοπος

Ολοκοινότητα
ή Βιογεωκοινότητα
ή Βιοχώρος
ή Οικοσύστημα

Έδαφος

Για τη σύνθεση μιας σταθερής φυτοκοινότητας οι καθοριστικοί παράγοντες είναι :
1. Η χλωρίδα της περιοχής (αυτή παρέχει τα είδη),
2. Οι οικολογικές προϋποθέσεις του περιβάλλοντος (κλίμα, έδαφος, συμπεριλαμβανομένου και
του ανθρώπου).
Επίσης, για τα είδη που συνθέτουν τη φυτοκοινωνία, αποφασιστικό ρόλο παίζουν οι
παράγοντες : Ο ανταγωνισμός των ειδών , Η εξάρτηση μεταξύ τους και Η εμφάνιση των
συμπληρωματικών ειδών.
Βιοκλιματικά στοιχεία
Σύμφωνα με την κατάταξη και τα αποσπάσματα του βιοκλιματικού χάρτη και του χάρτη
βιοκλιματικών ορόφων της Ελλάδας του Υπουργείου Γεωργίας, Ίδρυμα Δασικών Ερευνών
Αθηνών, Τομέας Δασικής Σταθμολογίας (Γ. Μαυρομάτης) που παρατίθενται κατωτέρω, τα
βιοκλιματικά στοιχεία για τις περιοχές μου μελετάμε, έχουν ως εξής:
Στην περιοχή μελέτης (Δήμος Μεθώνης) απαντάμε ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο.
Βιοκλιματικός όροφος : Το τμήμα αυτό της περιοχής μελέτης ανήκει στον ύφυγρο βιοκλιματικό
όροφο με θερμό χειμώνα και m>70C. (m = η μέση ελάχιστη θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα
και συγκεκριμένα 7,8 0C).
Χαρακτήρας μεσογειακού βιοκλίματος : Η παραλιακή, λοφώδης και υποορεινή περιοχή
παρουσιάζει μεσογειακό βιοκλίμα με χαρακτήρα έντονο μέσο-μεσογειακό. Ο ξηροθερμικός
δείκτης είναι 75<x<100, δηλαδή οι βιολογικά ξηρές ημέρες κατά την ξηροθερμική περίοδο,
κυμαίνονται μεταξύ των 75 και 100.
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Βιοκλιματικοί Όροφοι Περιοχής Μελέτης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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Βιοκλιματικός Χάρτης Περιοχής Μελέτης
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Φυτοκοινωνιολογία
Η Ευρώπη διασχίζεται από πολλές φυσιογνωμικά, οικολογικά και χλωριδικά σαφώς
διακρινόμενες ζώνες βλάστησης που μπορούν, σύμφωνα με την έννοια του Braun – Blanquet,
να χαρακτηριστούν ως τάξεις. Οι επιφάνειες που καταλαμβάνονται από τις διάφορες τάξεις
αντιστοιχούν σε μια ζώνη βλάστησης που υποδιαιρείται με τη βοήθεια των συνδέσμων
(συνενώσεων) σε αυξητικούς χώρους. Οι αυξητικοί αυτοί χώροι υποδιαιρούνται με τη σειρά τους
με τη βοήθεια συγγενών ή ομολόγων φυτοκοινωνιών σε δευτερεύοντες αυξητικούς χώρους. Οι
παράγοντες που επηρέασαν και επηρεάζουν τη βλάστηση της χώρας μας είναι :
-Η χλωρίδα - Το κλίμα - Η ορεογραφική διαμόρφωση - Η γεωλογική πετρογραφική σύνθεση
& Η ιστορία.
Με την επίδραση των παραγόντων που αναφέρθηκαν παραπάνω, διαμορφώνονται στον
Ελλαδικό χώρο 5 κυρίως ζώνες βλάστησης που διακρίνονται χλωριδικά, οικολογικά,
φυσιογνωμικά και ιστορικά :
1. Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia ilicis - Παραλιακή, λοφώδης και υποορεινή
περιοχή),
2. Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia pubescentis - Λοφώδης, υποορεινή),
3. Ζώνη δασών οξιάς – ελάτης και ορεινών παραμεσόγειων κωνοφόρων (Fagetalia – Ορεινή,
υπαλπική),
4. Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων (Vaccinio - Picetalia, Ορεινή - υπαλπική),
5. Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων (Astragalo - Acantholimonetalia).
Οι περιοχή μελέτης φυτοκοινωνιολογικά περιλαμβάνεται στην ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης
(Quercetalia ilicis). Όπως παρουσιάζεται στον φυτοκοινωνιολογικό χάρτη της ευρύτερης
περιοχής.
Η ζώνη αυτή έχει ως χαρακτηριστικά είδη την Αριά (Quercus ilex L.) και κυρίως στην
Πελοπόννησο το πουρνάρι (Quercus coccifera L. var. calliprinos). Υποδιαιρείται σε 2 υποζώνες
που παρουσιάζουν σαφή οικολογική, χλωριδική και φυσιογνωμική διάκριση μεταξύ τους :
- Oleo ceratonion, - Quercion ilicis.
Στην περιοχή μελέτης «Δήμος Μεθώνης» εντοπίζεται η υποζώνη Oleo ceratonion. Στην
περιοχή εξάπλωσης της ζώνης αυτής το κλίμα είναι ύφυγρο, το ύψος των ετήσιων
βροχοπτώσεων δεν ξεπερνά τα 800 mm με ξηρή περίοδο 4-6 μήνες αυτή η υποζώνη διακρίνεται
σε 2 αυξητικούς χώρους:
- oleo-lentiscetum , oleo-ceratonietum
Στις περιοχές που εκτείνεται ο αυξητικός χώρος Oleo-ceratonietum, οι φυσικές φυτοκοινωνίες
έχουν από πολύ παλιά υποβαθμιστεί και εφόσον οι περιοχές δεν καλλιεργούνται, καλύπτονται
από ενώσεις φρυγάνων (garique, tomilaris) στις οποίες κυριαρχούν ακανθώδεις ημίθαμνοι, όπως
poterium spinosum, Genista acanthoclanda, Enphorpia acanthothamnos κ.τ.λ.. Καθώς και
διάφορα χειλανθή (Labiatae) όπως τα Corudothymus capitatus, Salvia officinalis, Salvia
pomifera, Phlomis fruticosa, Balotta acetambulosa κ.τ.λ..
Ενώ στον αυξητικό χώρο Oleo-lentiscetum, εμφανίζονται παρά την ξηρότητα του κλίματος,
θαυμάσιες συστάδες της Pinus halepensis, που εξαπλώνεται και πιο πέρα από τα όρια του Oleolentiscetum. Εκτός από την Olea oleaster και την Pistacia lentiscus συναντά κανείς στο χώρο
αυτό επίσης την Erica verticilata, Myrtus communis (σε υγρές θέσεις), Quercus coccifera,
Lonicera etrusca, Rosa sempervirens, Smilara ospera, Styrax officinalis, Rubia peregrima κ.τ.λ.
Από γεωργικής απόψεως κυριαρχεί η καλλιέργεια της ελιάς, των εσπεριδοειδών, της φιστικιάς
κ.τ.λ.
Κατά τους BARBERO και QUEZEL, P. (1976), η βλαστητική αυτή περιοχή ανήκει στην
ορομεσογειακή βλάστηση και αποτελεί μια προς τα πάνω υποζώνη της. Κατά τον OZENDA
(1964), αποτελεί μια ξεχωριστή ζώνη που ονομάζεται υπομεσογειακή και χαρακτηρίζει την
περιοχή των ψηλών μεσογειακών βουνών που αρχίζει από το ανώτερο όριο της δασικής
βλάστησης. Όσον αφορά τις περιοχές μελέτης αυτές ανήκουν στην περιοχή θερμομεσογειακής
βλάστησης.
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ΧΑΡΤΗΣ : Φυτοκοινωνιολογικός Χάρτης Περιοχής Μελέτης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

(Αθανασιάδης 1986)

ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΥΠΟΖΩΝΕΣ

Orno -Quercetum ilicis

Quercion ilicis
ΖΩΝΗ

Adrachno -Quercetum ilicis

Quercetalia ilicis
Oleo-Lentiscetum
Oleo ceratonion
Oleo- Ceratonietum
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Χάρτης Βλάστησης Περιοχής Μελέτης (Μαυρομάτης)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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5.3.2. ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Ενδιαιτήματα - Περιγραφή των τύπων οικοτόπων
α) Θαλάσσια Περιοχή Στενού Μεθώνης
Στην περιοχή απαντούν τρεις (3) τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΕ,
εκ των οποίων ο ένας (1120*) χαρακτηρίζεται ως οικότοπος προτεραιότητας. Τα
παρουσιαζόμενα στοιχεία προέκυψαν μετά από επικαιροποίηση του χάρτη που είχε συνταχθεί
στα πλαίσια 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)» για την θαλάσσια περιοχή των στενών Μεθώνης. Η
επικαιροποίηση και νέα χαρτογράφηση υλοποιήθηκε από τους ειδικούς επιστημονικούς
συνεργάτες της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Πίνακας (1) : Στοιχεία τύπων οικοτόπων στην Θαλάσσια Περιοχή Στενού Μεθώνης
ΚΩΔΙΚΟΣ
NATURA

1120*
1160
1170

ΜΟΡΦΗ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΛΥΨΗ %

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ

(Τύποι Οικοτόπων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΕ)
Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση
Α
C
A
32,89
Posidonia (Posidonia oceanica)
A
C
A
Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι
4,28
A
C
A
Ύφαλοι
1,92

B
B
B

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Πίνακα (1) & (2)
ΜΟΡΦΗ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: Χρησιμοποιήθηκε η απόδοση στα ελληνικά που αναφέρεται στο σχετικό Π.Δ.
ΚΩΔΙΚΟΣ NATURA: Όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕE. Οι τύποι προτεραιότητας
σημειώνονται με αστερίσκο ( * ).
ΚΑΛΥΨΗ: Το ποσοστό κάλυψης της περιοχής μελέτης από το συγκεκριμένο ενδιαίτημα.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ο βαθμός αντιπροσωπευτικότητας του ενδιαιτήματος χαρακτηρίζεται :
Α = άριστη, Β = καλή, C = επαρκής, D = μη σημαντική παρουσία
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από το ενδιαίτημα, σε σχέση με την ολική κάλυψη του
ενδιαιτήματος στην εθνική επικράτεια. Εκφράζεται ως ποσοστό % ‘p’ Α : p=100%-15%, B : p=15%-2%, C : p=2%-0%
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Αφορά στην εκτίμηση του βαθμού διατήρησης της δομής και των λειτουργιών του
φυσικού τύπου οικοτόπου, την προοπτική διατήρησης καθώς και τις δυνατότητες αποκατάστασής τους.
Α = εξαίρετη, Β = καλή, C = μέτρια
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Η συνολική αξιολόγηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του συγκεκριμένου φυσικού
ενδιαιτήματος: Α = εξαίρετη αξία, Β = καλή αξία, C = επαρκής αξία

1. Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση Posidonia
(Posidonia oceanica Meadows -Ποσειδώνια) (κωδικός NATURA: 1120)
Τα λιβάδια του θαλάσσιου αγγειοσπέρμου Posidonia oceanica (Linnaeus) είναι χαρακτηριστικά
της υποπαραλιακής ζώνης της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας της Μεσογείου (βάθος: κυμαίνεται
από μερικές δεκάδες εκ. του μέτρου μέχρι 30-40μ., αν και σε ορισμένα σημεία της Ανατολικής
Μεσογείου συμπεριλαμβανόμενων των Ελληνικών θαλασσών λιβάδια Posidonia εξαπλώνονται
και σε βάθη έως 55μ.). Αναπτύσσονται σε μαλακό υπόστρωμα, και συνιστούν μία από τις
κυριότερες κλιματικές κοινωνίες. Μπορούν να αντιπαρέρχονται σε σχετικά μεγάλες διακυμάνσεις
της θερμοκρασίας και της κίνησης του νερού, αλλά είναι ευαίσθητα στη μείωση της διαύγειας του
νερού και της αλατότητας του νερού, απαιτούν αλατότητα μεταξύ 36 και 39‰. Πρόκειται για τύπο
οικοτόπου που χαρακτηρίζει τις Μεσογειακές ακτές και σε αρκετές περιοχές συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής μελέτης- των Ελληνικών θαλασσών τα λιβάδια της
Posidonia καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις και η οικολογική τους κατάσταση θεωρείται πολύ
καλή (excellent sites - SoHElME, 2005).
Οικολογικές συνθήκες
Οι οικολογικές παράμετροι από τις οποίες εξαρτάται το βάθος του ανώτερου και κατώτερου
ορίου ανάπτυξης του λιβαδιού, καθώς και η πυκνότητα του λιβαδιού είναι το φως και η
υδροδυναμική. Τα περισσότερα λιβάδια απαντούν μεταξύ των ισοβαθών των 5 και 35μ. Όπως
είναι φυσικό η μορφή της βλάστησης, αλλά και γενικότερα της σύνθεσης της βιοκοινότητας
διαφοροποιείται λόγω αλλαγής των συνθηκών φωτισμού, υδροδυναμικής και τύπου
υποστρώματος (βράχος, άμμος, λάσπη).
Χλωριδική και πανιδική σύνθεση των Βιοκοινοτήτων των λιβαδιών της Posidonia oceanica
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H περιοχή μελέτης έχει κατηγοριοποιηθεί ως τυπικό λιβάδι P. oceanica το οποίο συνυπάρχει σε
μεγάλο βαθμό με υφάλους. Η κατανομή των υφάλων στην ουσία καθορίζει και το βαθμό
υδροδυναμικής που δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για την εγκατάσταση των λιβαδιών. Το
υπόστρωμα αποτελείται από σκληρή λεπτόκοκκη άμμο με διάσπαρτους διαβρωμένους
ασβεστολιθικούς βράχους. Σε αρκετές περιοχές των Ελληνικών θαλασσών (π.χ. Β. Αιγαίο και
Ιόνιο) όπου οι συνθήκες υδροδυναμικής είναι έντονες, σε συνδυασμό με μικρή κλίση βυθού, στα
ρηχότερα τμήματα (συνήθως σε βάθος από 0,5μ. σε προφυλαγμένες περιοχές έως 2-3μ. σε ημιεκτεθειμένες περιοχές) αναπτύσσονται λιβάδια όπου κυριαρχούν άτομα του θαλάσσιου
αγγειοσπέρμου Cymodocea nodosa. Συχνά στα λιβάδια αυτά απαντώνται και άτομα του επίσης
θαλάσσιου αγγειοσπέρμου Halophila stipulacea (είδος που εμφανίστηκε στον αμμώδη πυθμένα
της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου -η Πελοπόννησος είναι το δυτικότερο όριο εξάπλωσής
του- μετά τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ), καθώς και του θαλάσσιου αγγειοσπέρμου
Zostera nolitii (η παρουσία του τελευταίου έχει καταγραφεί σε διάφορες περιοχές του Β. Αιγαίου
(π.χ. Στρυμονικός κόλπος) και Ιονίου (π.χ. Αμβρακικός κόλπος). Στην περίπτωση που τα λιβάδια
των φανερόγαμων που προαναφέρθηκαν καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις τότε συγκροτείται ένας
ιδιαίτερος τύπος οικοτόπου (αμμώδεις εκτάσεις που καλύπτονται από νερό όλο τον χρόνο κωδικός οικοτόπου 1110).
Σε περιπτώσεις όπου η ένταση των υδροδυναμικών συνθηκών είναι χαμηλή (π.χ. ημίκλειστοι
όρμοι) και το βάθος δεν ξεπερνά τα 10-15μ, η παρουσία των λιβαδιών του θαλάσσιου
αγγειοσπέρμου Cymodocea nodosa σχετίζεται με την παρουσία ατόμων του επίσης θαλάσσιου
αγγειοσπέρμου Halophila stipulacea και του χλωροφύκους Caulerpa prolifera (υποτροπικό είδος
της Μεσογείου που αναπτύσσεται στις θερμότερες περιοχές της, σε μαλακό υπόστρωμα), ενώ
και άτομα των φαιοφυκών Cystoseira barbata και C. schiffneri αναπτύσσονται πάνω σε μικρές
πέτρες και όστρακα νεκρών μαλακίων (βιογενές υλικό) που παρεμβάλλονται ανάμεσα στα
λιβάδια φανερόγαμων. Στην περίπτωση που τα λιβάδια των φανερόγαμων που
προαναφέρθηκαν καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις τότε συγκροτείται ένας ιδιαίτερος τύπος
οικοτόπου (μεγάλοι ρηχοί ορμίσκοι και κόλποι - κωδικός οικοτόπου 1160). Οι βιοκοινότητες του
Posidonia αναπτύσσονται αμέσως μετά σε μεγαλύτερα βάθη.
Οι βιοκοινότητες που αναπτύσσονται στα λιβάδια του θαλάσσιου αγγειοσπέρμου Posidonia
oceanica χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη βιοποικιλότητα σε είδη χλωρίδας και πανίδας
(περισσότερα από 400 είδη φυτικών και 500 είδη ζωικών οργανισμών έχουν καταγραφεί ως μέλη
των βιοκοινοτήτων σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου όπου εκτείνονται λιβάδια της
Posidonia). Στις Ελληνικές θάλασσες περισσότερα από 150 είδη φωτόφιλων φυκών -που
συνήθως αναπτύσσονται ως επίφυτα πάνω στα φύλλα της Posidonia- (π.χ. ροδοφύκη των
γενών Myrionema, Giraudia, Castagnea, καθώς και ασβεστοφύκη των γενών Fosliella,
Dermatolithon), καθώς και περισσότερα από 50 είδη σκιόφιλων φυκών -που συνήθως
εγκαθίστανται στα ριζώματα της Posidonia- (π.χ. ροδοφύκη των γενών Peyssonelia, χλωροφύκη
Halimeda tuna, Flabellia petiolata, Valonia utricilata) έχουν καταγραφεί.
Όσον αφορά τους ζωικούς οργανισμούς οι κυριότερες ταξινομικές ομάδες με εκπροσώπους στη
σύνθεση των βιοκοινοτήτων είναι Υδρόζωα, Βρυόζωα, Ασκίδια, Πολύχαιτοι Δακτυλιοσκώληκες,
Μαλάκια, Ψάρια. Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά είδη πανίδας που συναντώνται στα λιβάδια της
Posidonia είναι τα είδη Sparus aurata (τσιπούρα), Chromis chromis (καλογριά), Coris julis
(γύλος), Simphodus ocellatus (χειλού), Simphodus tinca (λαπίνα, κόσσυφος), Spirographus
spalanzani, Sepia officinalis (σουπιά), Octopus vulgaris (χταπόδι), Hippocampus sp., Echinaster
sepositus, Sygnathus sp., Aplysia depilans (λαγός της θάλασσας), Antedon mediterranea,
Holothuria polii (αγγούρι της θάλασσας), Gobius spp. (γοβιοί). Από τα πλέον χαρακτηριστικά είδη
ζωικών οργανισμών που εξαπλώνονται στα λιβάδια της Posidonia είναι το δίθυρο μαλάκιο Pinna
nobilis (πίνα), είδος το οποίο εντάσσεται στη λίστα των ειδών χλωρίδας και πανίδας των
Ελληνικών θαλασσών πού προστατεύονται με τη Σύμβαση της Βαρκελώνης για την προστασία
Ειδικών Περιοχών Προστασίας και Βιοποικιλότητας (Barcelona Convention 1995).
Κατάσταση διατήρησης-Σημαντικότητα
Πρόκειται για τύπο οικοτόπου που χαρακτηρίζει τις Μεσογειακές ακτές και απουσιάζει μόνο σε
περιπτώσεις χαμηλής αλατότητας, κακής ανανέωσης των νερών ή ρύπανσης. Η σημασία του
οικοτόπου είναι μεγάλη γιατί συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στη μείωση της
υδροδυναμικής που ασκείται στις ακτές.
Γενικά, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική υποβάθμιση, κατά κύριο λόγο, εξαιτίας του
ευτροφισμού και των συρόμενων αλιευτικών
εργαλείων. Οι σημαντικότερες εκτάσεις
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υποθαλάσσιων λιβαδιών απαντούν στο Β. Αιγαίο και το Ιόνιο. Στο Ν. Αιγαίο τα εκτεταμένα
υποθαλάσσια λιβάδια είναι σπανιότερα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εκεί δεν έχουν καλή
αντιπροσωπευτικότητα και καθεστώς διατήρησης.
Στην περιοχή μελέτης ο τύπος οικοτόπου 1120 απαντά με κάλυψη 32,89% (0-2% σχετική
επιφάνεια κάλυψης επί της ολικής επιφάνειας που καλύπτεται από τον οικότοπο σε εθνική
κλίμακα), άριστη αντιπροσωπευτικότητα, εξαίρετο καθεστώς διατήρησης και καλή συνολική
εκτίμηση (excellent site). Διαπιστώθηκε, σε γενικές γραμμές, σταθερότητα της εξάπλωσης του
οικότοπου 1120. Υποχώρησή του καταγράφηκε μόνο στην περιοχή του λιμένος Μεθώνης όπου
πλέον επικρατεί ο τύπος οικοτόπου 1160.
Καθεστώς Προστασίας
Στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ τα υποθαλάσσια λιβάδια του αγγειοσπέρμου φυτού
Posidonia oceanica αναφέρονται ως τύπος οικοτόπου προτεραιότητας. Αποτελεί φυσικό
οικότοπο προτεραιότητας για τη διατήρηση του οποίου η Κοινότητα φέρει ιδιαίτερη ευθύνη λόγω
του σημαντικού κινδύνου να εξαφανιστεί (άρθρο 1, παρ.δ).Επιπρόσθετα προστατεύεται αυστηρά
και από την Αλιευτική Νομοθεσία (CFP - Council Regulation (EC) No 1626/94, άρθρο 3(3)).
Αξιοσημείωτο είναι ότι προστατεύεται ως αυστηρά προστατευόμενο είδος χλωρίδας από τη
Συνθήκη της Βέρνης (Παράρτημα Ι). Επιπρόσθετα, το είδος έχει καταχωρηθεί στο Παράρτημα ΙΙ
της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την προστασία Ειδικών Περιοχών Προστασίας και
Βιοποικιλότητας (Barcelona Convention 1995).
2. Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι (κωδικός NATURA: 1160)
Πρόκειται για εκτεταμένες επιφανειακές εγκολπώσεις της ακτής, oι οποίες σε αντίθεση με τις
περιοχές των εκβολών δε δέχονται τόσο μεγάλη επίδραση από γλυκά νερά. Οι κολπίσκοι αυτοί
είναι σε γενικές γραμμές προφυλαγμένοι από τη δράση των κυμάτων και αποτελούνται από μία
μεγάλη ποικιλία ιζημάτων και υποστρωμάτων και παρουσιάζουν μία πολύ καλή ζώνωση στις
βενθικές κοινότητες των οργανισμών. Οι κοινωνίες αυτές έχουν γενικά πολύ υψηλή
βιοποικιλλότητα. Τα όρια των αβαθών νερών αρκετές φορές καθορίζονται από την εξάπλωση
των κοινωνιών των Zosteretea και Potametea.
Οικολογικές συνθήκες
Τα κύρια οικολογικά χαρακτηριστικά του τύπου οικοτόπου 1160 είναι η παρουσία ημίκλειστων
εγκολπώσεων της ακτής και το μικρό βάθος (όχι μεγαλύτερο από 10-15 m).
Χλωριδική σύνθεση
Η βλάστηση σχηματίζεται από την πυκνή ανάπτυξη του θαλάσσιου φανερόγαμου Zostera noltii
και με σποραδική εμφάνιση της Cymodacea nodosa, Ulva lactuca. Συχνά επικρατούν και
πληθυσμοί μεγάλων Φαιοφυκών χαμηλού υδροδυναμισμού όπως τα είδη Cystoseira barbata και
Cystoseira schiffneri, που αναπτύσσονται πάνω σε διάσπαρτα σκληρά υποστρώματα (βράχοι,
πέτρες, όστρακα).
Κατάσταση διατήρησης-Σημαντικότητα
Τα λιβάδια με Cymodocea nodosa είναι μόνιμα σκεπασμένα με θαλασσινό νερό και
αναπτύσσονται σε μικρούς θαλάσσιους ορμίσκους, που είναι καλά προστατευμένοι από την
εντονότερη δράση των ανέμων. Η διατήρηση του παρόντος οικοτόπου είναι υψηλής
προτεραιότητας. Δεν εντοπίζεται ευπάθεια στην πλειοψηφία των περιοχών. Σε άλλες περιοχές
έχει ιδιαίτερη σημασία σε συνδυασμό με το «φράγμα» της Posidonia oceanica. Απειλείται από τη
μεγάλη ανάπτυξη τουρισμού, την κατασκευή μαρίνων.
Ορισμένα, σχετικά περιορισμένα σε έκταση, τμήματα του υποθαλάσσιου βυθού στην περιοχή
μελέτης παρουσιάζουν χαμηλή ένταση των υδροδυναμικών συνθηκών και σχηματίζονται
ημίκλειστοι όρμοι όπου το βάθος δεν ξεπερνά τα 10-15μ. Στις εκτάσεις αυτές εξαπλώνονται
λιβάδια του θαλάσσιου αγγειόσπερμου Cymodocea nodosa σε συνδυασμό με την παρουσία
ατόμων του επίσης θαλάσσιου αγγειόσπερμου Halophila stipulacea και του χλωροφύκους
Caulerpa prolifera (υποτροπικό είδος της Μεσογείου που αναπτύσσεται στις θερμότερες
περιοχές της, σε μαλακό υπόστρωμα), ενώ και άτομα των φαιοφυκών Cystoseira barbata και C.
schiffneri αναπτύσσονται πάνω σε μικρές πέτρες και όστρακα νεκρών μαλακίων (βιογενές υλικό)
που παρεμβάλλονται ανάμεσα στα λιβάδια φανερόγαμων. Στις προαναφερθείσες περιοχές τα
λιβάδια των φανερόγαμων μαζί με τους υπόλοιπους φυτικούς οργανισμούς συγκροτούν τον
ιδιαίτερο τύπο οικοτόπου «Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι».
Καθεστώς Προστασίας
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Ο τύπος οικοτόπου 1160 αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας».
3. Ύφαλοι (κωδικός NATURA: 1170)
Υποθαλάσσιες, ή εκτεθειμένες περιοχές μικρής παλίρροιας, με βραχώδες υπόστρωμα και
βιογενείς σχηματισμούς που ανέρχονται συνήθως από τον πυθμένα της υποπαραλιακής ζώνης,
μπορεί όμως να φτάνουν μέχρι και την υπερπαραλιακή ζώνη όπου υπάρχει μια μη διακοπτόμενη
ζώνωση από κοινωνίες φυτών και ζώων. Οι ύφαλοι αυτοί συνήθως υποστηρίζουν μία ζώνωση
από βενθικές βιοκοινότητες μαλακών φωτόφιλων φυκών και ζώων περιλαμβάνοντας
κρουστώδεις και κοραλλιογενείς σχηματισμούς.
Οικολογικές συνθήκες
Όταν οι οικολογικές συνθήκες (κυματισμός, ευτροφισμός, ανταγωνισμός κλπ) είναι ευνοϊκές, η
βλάστηση σε αυτόν τον τύπο οικοτόπου καταλήγει σε πυκνούς πληθυσμούς μεγάλων
Φαιοφυκών του γένους Cystoseira, οι οποίοι παρουσιάζουν βέλτιστη ανάπτυξη στην ανώτερη
υποπαράλια ζώνη (0,5-2μ. βάθος), λόγω των καλών συνθηκών φωτισμού, αλλά το μέγιστο
βάθος στο οποίο εμφανίζονται στις Ελληνικές θάλασσες φτάνει τα 30μ.
Πολλοί από αυτούς τους πληθυσμούς μπορούν να ταξινομηθούν σε τυπικές φυτοκοινωνίες της
τάξης Cystoseiretalia που διαφοροποιούνται ανάλογα με τις επικρατούσες γεωμορφολογικές,
κλιματολογικές και υδρολογικές συνθήκες που επικρατούν στις διαφορετικές περιοχές (π.χ.
φυτοκοινωνίες των ειδών Cystoseira barbata, C. crinita, C. crinitophylla επικρατούν σε
ημίκλειστους κόλπους και προφυλαγμένες από την κυματική δράση περιοχές καθώς τα άτομα
των ειδών αυτών είναι πολύ ευαίσθητα σε συνθήκες έντονης υδροδυναμικής; φυτοκοινωνίες των
ειδών Cystoseira compressa, C. corniculata, επικρατούν σε εκτεθειμένες στην κυματική δράση
περιοχές καθώς τα άτομα των ειδών αυτών είναι πολύ ανθεκτικά σε συνθήκες έντονης
υδροδυναμικής).
Χλωριδική και πανιδική σύνθεση των Βιοκοινοτήτων που εξαπλώνονται στους Υφάλους
Στους υφάλους εκτός από τα Φαιοφύκη του γένους Cystoseira απαντούν και πολλά είδη άλλων
φυκών καθώς και μια πλούσια πανίδα συγκροτώντας την Βιοκοινότητα των Μαλακών
φωτόφιλων Φυκών (AP - Community of Photophilic Algae). Στις περιπτώσεις που δεν απαντούν
μεγάλα Φαιοφύκη του γένους Cystoseira, συνήθως απαντούν πληθυσμοί Padina pavonica,
Laurencia spp. και Anadyomene stellata, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν πρόδρομα στάδια
ή όψεις υποβάθμισης πληθυσμών των μεγάλων Φαιοφυκών. Άλλα είδη που απαντώνται εδώ
είναι επίσης τα φαιοφύκη Sphacelaria cirrosa και Halopteris scoparia, τα Ροδοφύκη Jania
rubens, Corallina granifera, Laurencia obtusα και τα Χλωροφύκη Anadyomene stellata,
Dasycladus vermicularis. Σε υφάλους με βόρειο προσανατολισμό απαντούν πυκνοί πληθυσμοί
του Ροδοφύκους Corallina spp.
Βαθύτερα επικρατούν συνδυασμοί Φαιοφυκών όπως τα είδη Stypocaulon scoparium και
Dictyota dichotoma και Ροδοφυκών όπως τα είδη Jania spp., Polysiphonia spp., Ceramium spp.
και Χλωροφυκών όπως τα είδη Valonia utricularis και Flabella petiolata.
Σε συνθήκες ευτροφισμού επικρατούν νιτρόφιλα είδη όπως το Χλωροφύκος Ulva rigida, ενώ σε
συνθήκες υπερβόσκησης (από αχινούς) επικρατούν τα Ροδοφύκη της τάξης Cryptonemiales που
σχηματίζουν κρούστες.
Η πανίδα που συμμετέχει στη συγκρότηση της Βιοκοινότητας που εξαπλώνεται στα όρια των
υφάλων χαρακτηρίζεται κατά ανάλογο τρόπο με τη χλωρίδα από μεγάλη ποικιλότητα. Οι
κυριότερες ταξινομικές ομάδες είδη των οποίων εμφανίζονται στις Βιοκοινότητες σκληρού
υποστρώματος με μαλακά φωτόφιλα φύκη στις Ελληνικές θάλασσες είναι οι Σπόγγοι (π.χ.
Aplysina aerophoba, Ircinia spp.), τα Ανθόζωα (π.χ. Anemonia viridis, Actinia equina), οι
Πολύχαιτοι Δακτυλιοσκώληκες (π.χ. Platynereis dumerilii), τα Μαλάκια (π.χ. Arca noae, Hiatella
arctica, Modiolus spp, Bittium reticulatum, Rissoa spp., Cerithium spp.) και τα Ασκίδια.
Οπωσδήποτε η σύνθεση των Βιοκοινοτήτων σε περιοχές με μεγάλη πίεση εξαιτίας
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (π.χ. τουρισμός, τεχνικές κατασκευές σε μεγάλες ξενοδοχειακές
μονάδες, λιμάνια) και παρατηρούνται φαινόμενα υποβάθμισης ή διαταραχής σε σχέση με τις
φυσικές περιοχές.
Κατάσταση διατήρησης-Σημαντικότητα
Ο τύπος οικοτόπου 1170 αντιστοιχεί στα βραχώδη υποστρώματα της υποπαραλιακής ζώνης. Ο
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1170 είναι πολύ κοινός τύπος οικοτόπου, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται σχεδόν σε όλες τις
περιοχές. Ωστόσο, τυπικά παραδείγματα πρέπει να θεωρηθούν οι περιοχές με διάσπαρτους
υφάλους γύρω από βραχονησίδες και ακρωτήρια στην Κρήτη, στα Ιόνια νησιά και στο Αιγαίο.
Στην περιοχή μελέτης ο τύπος οικοτόπου 1170 απαντά με κάλυψη 1,92% (0-2% σχετική
επιφάνεια κάλυψης επί της ολικής επιφάνειας που καλύπτεται από τον οικότοπο σε εθνική
κλίμακα), άριστη αντιπροσωπευτικότητα, εξαίρετο καθεστώς διατήρησης και καλή συνολική
εκτίμηση (excellent site).
Καθεστώς Προστασίας
Ο τύπος οικοτόπου 1170 αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας».
Δήμος Μεθώνης (περιλαμβάνονται οι Νήσοι Σαπιέντζα & Σχίζα)
Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 11 οικότοποι, 6 έχουν συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Ι της
Οδηγίας 92/43/ΕΕ, εκ των οποίων ένας χαρακτηρίζεται ως οικότοπος προτεραιότητας (2250*).
Οι τύποι οικοτόπων, η έκταση που καταλαμβάνουν, η αντιπροσωπευτικότητα, η σχετική
επιφάνεια, ο βαθμός διατήρησης και η συνολική εκτίμηση του τόπου, δίνονται στον Πίνακα (2)
και περιγράφονται αναλυτικά στην συνέχεια.
Πίνακας (2) : Στοιχεία τύπων οικοτόπων στην περιοχή
ΚΩΔΙΚΟΣ
NATURA

ΚΑΛΥΨΗ
%

ΜΟΡΦΗ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ

(Τύποι Οικοτόπων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΕ)
Α. ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΩΡΙΚΕΣ ΘΙΝΕΣ

2110
2250*

Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Λόχμες των παραλίων με αρκεύθους
(Juniperus spp.)

0,19

C

C

C

C

0,2

C

C

C

C

C

B

B

Β. ΛΟΧΜΕΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΦΥΛΛΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ

5330

Θερμομεσογειακοί
θαμνώνες
κυριαρχία Euphorbia dendroides

με

0,41

B

Γ. ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΑ

8210
8330

Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με
χασμοφυτική βλάστηση
Κατακλυζόμενα ή εν μέρει κατακλυζόμενα
σπήλαια

0,22

C

C

A

B

0,1

Β

C

A

B

Δ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΔΑΣΗ ΣΚΛΗΡΟΦΥΛΛΩΝ

9320

Θαμνώνες ελιάς - σχίνου
46,5
Β
B
B
Νέοι Τύποι Οικοτόπων (δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΕ)

21B0

Αμμώδεις παραλίες χωρίς βλάστηση

5340

Σκληρόφυλλοι
θαμνώνες
της
Αν.
Μεσογείου (Garrigues)
Υγρές κοιλότητες με καλάμια και βούρλα
Δάσος δενδρώδους κουμαριάς (Arbutus
unedo)
και
άλλων
αείφυλλων
πλατύφυλλων νήσου Σαπιέντζας
Διαπλάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων
(Arbutus unedo, Pistacia lentiscus,
Phillyrea latifolia κ.α.) νήσου Σαπιέντζας

B

0,15

B

C

B

B

3

B

B

B

B

0,1

C

C

B

B

3,1

B

A

A

A

10,7

B

C

B

B

1. Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες (κωδικός ΝΑTURA: 2110)
Στον τύπο αυτό οικοτόπου εντάσσονται οι χαμηλές αμμοθίνες της ακτογραμμής. Αυτές
σχηματίζουν το πρώτο μέτωπο ανύψωσης του χαλαρού αμμώδους υποστρώματος, μετά τη
ζώνη του χειμερίου κύματος και επειδή αποτελούν το πρώτο στάδιο εξέλιξης στο αμμοθινικό
σύστημα ονομάζονται και «εμβρυώδεις» ή «εμβρυονικές». Χαρακτηρίζονται από συνεχή κίνηση
και μεταβολή του σχήματος τους, ειδικά κατά τη χειμερινή περίοδο που η ένταση του ανέμου
είναι αυξημένη. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι το ύψος τους να παραμένει χαμηλό και
η φυτοκάλυψή τους αραιή. Απαντάται στην Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, Ιόνια νησιά, Δυτική
Στερεά και Ήπειρο, καθώς και σε εκτεταμένες εκτάσεις στις ακτές της Β. Ελλάδας.
Οικολογικές συνθήκες – Χλωριδική σύνθεση περιοχής μελέτης
Ο οικότοπος αποικίζει τόσο τις ράχες των αμμοθινών, όσο και την πλατιά ζώνη που συγκροτείται
στις υπήνεμες πλευρές των συστημάτων.
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Συνταξινομικά ανήκει στην κλάση Ammophiletea, στην τάξη Ammophiletalia και στην συνένωση
Agropyrion juncei (211010) και πιο συγκεκριμένα στη φυτοκοινωνία Eryngio-Elymetum farctii
(211012). Χαρακτηριστικά είδη είναι τα: Eryngium maritimum (γαλανάγκαθο), Medicago marina
(Θαλάσσια Μηδική ή αρμυρήθρα), Pancratium maritimum (το κρινάκι της θάλασσας), Elymus
farctus (ριζωματογεώφυτο), Otanthus maritime.
Κατάσταση διατήρησης-Σημαντικότητα - Απειλές
Οι κοινότητες των πρωτογενών θινών είναι εκ φύσεως ευμετάβλητες καθώς βρίσκονται διαρκώς
σε δυναμική εξέλιξη αλλά αποτελούνται από είδη ανθεκτικά με υψηλή προσαρμογή στις ακραίες
οικολογικές συνθήκες του περιβάλλοντος όπως, υψηλή αλατότητα, έλλειψη νερού κτλ. Η
οικολογική σημασία του οικοτόπου είναι μεγάλη και έγκειται στο ρόλο του ως δομικό στοιχείο της
αμμοθινικής βλάστησης η οποία είναι σημαντική καθώς συγκρατεί την άμμο, σταθεροποιεί την
ακτογραμμή και λειτουργεί προστατευτικά για τις φυτοκοινότητες του εσωτερικού. Υπάρχουν
αρκετές θέσεις με άριστη ή καλή κατάσταση διατήρησης, αλλά και πολλές με μέτρια κατάσταση
διατήρησης ή τόσο υποβαθμισμένες που απομένουν μόνο ως υπολείμματα της αμμόφιλης
βλάστησης.
Ο οικότοπος απαντάται κυρίως στην παράκτια περιοχή της Φοινικούντας, στο ακρωτήριο
Σακούλι, στην παραλία Λάμπες και σε μια θέση δυτικά αυτής και βρίσκεται σε σταθερή
υποχώρηση τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της έντονης ανθρώπινης παρουσίας στα παράκτια
οικοσυστήματα. Ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου παρατηρείται έντονη τουριστική
δραστηριότητα, παρατηρείται καταπάτηση της χαρακτηριστικής αμμόφιλης βλάστησης, ρίψη
απορριμμάτων, ελεύθερο camping κλπ., δραστηριότητες που απειλούν με συρρίκνωση αυτόν
τον τύπο οικοτόπου.
Καθεστώς Προστασίας: Πρόκειται για οικότοπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της
Οδηγίας 92/43/ΕΕ.
2. Λόχμες των παραλίων με αρκεύθους (Juniperus spp.) (κωδικός ΝΑTURA: 2250)
Οικότοπος προτεραιότητας
Πρόκειται για θαμνώνες σε κινούμενες θίνες στις οποίες επικρατεί το Juniperus phoeniceae
(άρκευθος). Οικότοπος που απαντά σε παραλιακές θέσεις στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα στη
Δυτική και Νότια. Πελοπόννησο, Ιόνια νησιά και Δυτ. Στερεά.
Απαντάται κυρίως στο μεσομεσογειακό και θερμομεσογειακό όροφο βλάστησης (100 περίπου
ξηρές μέρες κατά τη θερινή θερμή και ξηρή περίοδο) με ύφυγρο και ήπιο χειμώνα και στον
ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο με ήπιο και υγρό χειμώνα όπου δε σημειώνεται σχεδόν ποτέ
χιονόπτωση.
Στην περιοχή μελέτης έχει εντοπιστεί σε πολύ μικρή έκταση της παραλίας της Φοινικούντας. Η
κλίση της παραλίας είναι πολύ μικρή και ο προσανατολισμός της νότιος.
Οικολογικές συνθήκες – Χλωριδική σύνθεση περιοχής μελέτης
Αναπτύσσεται σε αμμώδες υπόστρωμα, σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα σε υψόμετρο 0-10
μέτρων, με πολύ μικρές κλίσεις (0-5%) και γενική έκθεση νότια.
Άλλα είδη που συναντούνται στον οικότοπο εκτός από το Juniperus phoeniceae είναι τα : Cistus
salviifolius (λαδανιά), Pistacia lentiscus (σχίνο), Quercus coccifera (πουρνάρι), Ephedra
campylopoda.
Συνταξινομικά ανήκει στην φυτοκοινωνία Ephedro campylopodae – Juniperetum lyciae (225014)
της συνένωσης Juniperion lyciae (225010).
Κατάσταση διατήρησης-Σημαντικότητα - Απειλές
Ως τμήμα των αμμοθινικών κοινοτήτων είναι σημαντικός για τις λειτουργίες της συγκράτησης της
άμμου, της σταθεροποίησης της ακτογραμμής και της προστασίας των κοινοτήτων του
εσωτερικού. Έχει επίσης μεγάλη αισθητική αξία.
Ο υπολειμματικός χαρακτήρας του οικότοπου και η έντονη τουριστική ανάπτυξη στην
συγκεκριμένη περιοχή καθιστούν την προοπτική διατήρησής του δυσοίωνη.
Καθεστώς Προστασίας: Πρόκειται για οικότοπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της
Οδηγίας 92/43/ΕΕ και είναι χαρακτηρισμένος ως οικότοπος προτεραιότητας.
3. Θερμομεσογειακοί θαμνώνες με κυριαρχία Euphorbia dendroides
(κωδικός ΝΑTURA: 5330)
Ο οικότοπος περιλαμβάνει διάφορων τύπων κοινότητες που συχνά αποτελούν υποβαθμίσεις ή
επανεγκαταστάσεις της βλάστησης των υψηλών θαμνώνων της Quercetea ilicis, ειδικότερα της
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Ceratonio-Rhamnion (=Oleo-Ceratonion). Πρόκειται για θαμνώδεις διαπλάσεις της
θερμομεσογειακής ζώνης στις οποίες κυριαρχεί η Euphorbia dendroides (δενδρογαλατσίδα).
Απαντά σποραδικά και με ασυνεχή κατανομή στις θερμές παραλιακές περιοχές της νότιας
Ελλάδας και των νησιών Αιγαίου και Ιονίου πελάγους.
Απαντάται αποκλειστικά στον θερμομεσογειακό όροφο βλάστησης. Ο βιοκλιματικός όροφος
μπορεί να είναι ημίξηρος με χειμώνα ήπιο, ύφυγρος με χειμώνα θερμό ή υγρός με χειμώνα
θερμό. Αναπτύσσεται μόνο σε σκληρά ασβεστολιθικά πετρώματα.
Στην περιοχή μελέτης απαντάται μόνο στο νησί Αγία Μαριανή, το οποίο βρίσκεται ανατολικά της
νήσου Σαπιέντζα και δυτικά της νήσου Σχίζα.
Οικολογικές συνθήκες – Χλωριδική σύνθεση περιοχής μελέτης
Αναπτύσσεται επί ασβεστολιθικών πετρωμάτων, σε κλίσεις και εκθέσεις που ποικίλουν και σε
χαμηλό υψόμετρο (0-100μ.).
Συνταξινομικά ανήκει στη φυτοκοινωνία Oleo-Euphorbietum dendroidis (533122) της συνένωσης
Ceratonio-Rhamnion (533120).
Άλλα είδη που απαντώνται και συνθέτουν την βλάστηση του οικοτόπου στην περιοχή μελέτης
εκτός από την Euphorbia dendroides (δενδρογαλατσίδα) είναι κυρίως σκληρόφυλλοι θερμόφιλοι
θάμνοι όπως : Olea europaea (αγριελιά), Phillyrea latifolia (φυλλίκι), Pistacia lentiscus (σχίνο).
Στη σύνθεση της βλάστησης συμμετέχουν επίσης φρυγανικά είδη και πληθώρα ποωδών ειδών.
Κατάσταση διατήρησης-Σημαντικότητα - Απειλές
Η βλάστηση στο νησί είναι πυκνή και σε καλή κατάσταση. Οι σχηματισμοί της Euphorbia
dendroides δημιουργούν ένα ιδιαίτερο τοπίο κυρίως κατά την άνοιξη, που παρουσιάζεται σε
λίγες περιοχές της Ελλάδας.
Η σημαντικότητά του έγκειται κυρίως στη μοναδικότητά εμφάνισης του οικοτόπου για την
περιοχή και τη συνεισφορά στην βιοποικιλότητα.
Δεν κινδυνεύει άμεσα από ανθρώπινες δραστηριότητες.
Καθεστώς Προστασίας: Πρόκειται για οικότοπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της
Οδηγίας 92/43/ΕΕ.
4. Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση (κωδ. ΝΑTURA: 8210)
Η χασμοφυτική βλάστηση απαρτίζεται από φυτά που φυτρώνουν στις ρωγμές απόκρημνων
βράχων με μέτρια ως μεγάλη κλίση (κλίσεις 65-100% - ορθοπλαγιές). Απαντάται σε όλη την
Ελλάδα και υψομετρικά εξαπλώνεται από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι τα 2500 μέτρα
περίπου. Σε περιοχές που η ηπειρωτικότητά τους κυμαίνεται ως τις ακραίες τιμές, μπορεί να
είναι παραθαλάσσιοι βράχοι υψομέτρου 10 μέτρα μέχρι και κορυφές υψηλών βουνών της
κεντρικής Ελλάδας. Πρόκειται για κοινότητες που συγκροτούνται από χασμόφυτα είδη τα οποία
έχουν τις προσαρμογές που απαιτούνται για να φυτρώσουν και να αναπτυχθούν μέσα στις
σχισμές των βράχων, ακόμη και σε ελάχιστο έδαφος.
Απαντάται σε όλους τους βιοκλιματικούς ορόφους, από ημίξηρο με χειμώνα θερμό μέχρι υγρό με
χειμώνα δριμύ. Το υλικό του βράχου μπορεί να είναι συμπαγής ή πλακώδης ασβεστόλιθος ή
ακόμα και κροκαλοπαγές υλικό από αποθέσεις ασβεστόλιθων.
Στην περιοχή μελέτης απαντήθηκε μόνο σε μικρή έκταση, σε κάθετα ασβεστολιθικά βράχια και
υψόμετρο έως και 50 μέτρα, κυρίως στις όχθες της νήσου Σαπιέντζας, σε μικρό τμήμα στις
ανατολικές όχθες της νήσου Σχίζα και σε τμήμα ανατολικά της Μεθώνης.
Οικολογικές συνθήκες – Χλωριδική σύνθεση περιοχής μελέτης
Η μονάδα αυτή εξαιτίας του υπολειμματικού της χαρακτήρα και της μικρής έκτασης που καλύπτει
δεν μπορεί να ταξινομηθεί σε επίπεδο κατώτερο από αυτό της συνένωσης Campanulion
versicolaris, που είναι η συνένωση των χαμηλών υψομέτρων που εξαπλώνεται από τα 0 μέχρι
τα 1300-1500 περίπου μέτρα.
Ο οικότοπος απαρτίζεται από χασμοφυτικές φυτοκοινωνίες με Piptatherum coerulescens,
Caparis spinosa και Phagnalon graecum (ασπροθύμαρο) κ.α.
Κατάσταση διατήρησης-Σημαντικότητα - Απειλές
Ο οικότοπος αυτός μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί απαντώνται συχνά σε αυτόν σπάνια, ενδημικά
και προστατευόμενα taxa αλλά η έκταση και η αντιπροσωπευτικότητα της φυτοκοινωνίας του
στην περιοχή μελέτης δεν μας επιτρέπει να τον θεωρήσουμε σημαντικό. Παρόλα αυτά συμβάλλει
στη διατήρηση της βιοποικιλλότητας.
Δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει άμεσες
απειλές.
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Καθεστώς Προστασίας: Πρόκειται για οικότοπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της
Οδηγίας 92/43/ΕΕ.
4. Κατακλυζόμενα ή εν μέρει κατακλυζόμενα θαλάσσια σπήλαια (κωδ. NATURA: 8330)
Πρόκειται για σπήλαια κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ή ανοιχτά σ’ αυτήν τουλάχιστον
κατά την υψηλή παλίρροια, συμπεριλαμβανομένων των μερικώς βυθισμένων θαλασσίων
σπηλαίων. Ο πυθμένας και τα τοιχώματα φιλοξενούν κοινωνίες θαλασσίων ασπόνδυλων και
φυκών. Η επικρατούσα βλάστηση αποτελείται κυρίως από σκιόφιλες φυτοκοινωνίες κυρίως των
ροδοφυκών Peyssonnelia spp., Lithothamnion spp. κ.ά. (π.χ. Udoteo-Aglaothamnietum tripinati).
O οικότοπος είναι σημαντικός για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και παρουσιάζει καλή
αντιπροσωπευτικότητα. Σπήλαια απομακρυσμένα από ανθρώπινες δραστηριότητες
χρησιμοποιούνται από τη Μεσογειακή φώκια Μonachus monachus ως ενδιαίτημα, αλλά και από
τα χειρόπτερα. Απειλείται από τον τουρισμό μόνο στις περιοχές που είναι προσβάσιμες.
Στην περιοχή μελέτης απαντώνται κυρίως στη Νήσο Σαπιέντζα.
Καθεστώς Προστασίας Πρόκειται για οικότοπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της
Οδηγίας 92/43/ΕΕ.
5. Θαμνώνες ελιάς - σχίνου (κωδικός ΝΑTURA: 9320)
Ο τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει τους τυπικούς σκληρόφυλλους θαμνώνες της θερμοΜεσογειακής ζώνης, απαντώνται στις θερμές παραλιακές περιοχές και καταλαμβάνει σημαντικές
εκτάσεις κυρίως στη Νότιας και Ανατολική Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου και Ιονίου, σε
υψόμετρο που ποικίλλει αλλά συνήθως δεν ξεπερνά τα 600 - 800 μ.
Αναπτύσσεται αποκλειστικά στον θερμομεσογειακό όροφο βλάστησης. Ο βιοκλιματικός όροφος
μπορεί να είναι ημίξηρος με χειμώνα θερμό ή ήπιο, ύφυγρος με χειμώνα θερμό ή υγρός με
χειμώνα θερμό. Απαντά σχεδόν πάντα σε σκληρά ασβεστολιθικής προέλευσης εδάφη, συχνά
άγονα και σκελετικά, σε ποικίλες εκθέσεις και κλίσεις. Αποτελεί τυπική θερμομεσογειακή
διάπλαση και είναι σημαντικός τύπος οικοτόπου για τα φτωχά και ξηρά εδάφη.
Πρακτικά, ο οικότοπος 9320 αφορά θαμνώνες του θερμομεσογειακού ορόφου, με ποικίλη
σύνθεση στους οποίους κυριαρχεί ένα ή περισσότερα είδη από τα Ceratonia siliqua (χαρουπιά),
Pistacia lentiscus (σχίνο) και Olea europaea (αγριελιά) και θεωρείται ότι αποτελεί κλιμακική
βλάστηση σε αυτές τις περιοχές. Συνταξινομικά ανήκει στη φυτοκοινωνία Oleo-Pistacietum
lentisci της συνένωσης Ceratonio-Rhamnion. Σπάνια οι θαμνώδεις συστάδες είναι αμιγείς και
συνήθως κυριαρχούνται από δύο ή περισσότερα από τα προαναφερόμενα είδη.
Χαρακτηρίζονται από υψηλή προσαρμογή στις μεσογειακές περιβαλλοντικές συνθήκες και έχουν
μεγάλο εύρος οικολογικών προτιμήσεων. Θεωρείται ότι οι σημερινοί θαμνώνες αποτελούν
υπολείμματα του άλλοτε κυρίαρχου σκληρόφυλλου δάσους. Λόγω των χαμηλών υψομέτρων που
αναπτύσσονται αυτοί οι σχηματισμοί, συχνά βρίσκονται πλησίον κατοικημένων περιοχών,
γεγονός που έχει οδηγήσει σε πλήθος ανθρωπογενών επιδράσεων (βόσκηση, πυρκαγιές,
εκχερσώσεις), με αποτέλεσμα οι θαμνώνες να εμφανίζονται σχεδόν πάντα με έντονα τα σημάδια
της υποβάθμισης.
Ενδιάμεσα στάδια (διάφορων φυσιογνωμικών τύπων) μεταξύ των θαμνώνων και των φρυγάνων,
είτε ως υποβάθμιση (λόγω διάφορων ανθρωπογενών παραγόντων) είτε ως επανεγκατάσταση
της βλάστησης (μετά από καλλιέργεια, φωτιά) αναπτύσσονται σε πολλές περιοχές.
Στην περιοχή μελέτης απαντάται σε εκτεταμένες εκτάσεις τόσο στο ηπειρωτικό τμήμα της
περιοχής της Μεθώνης, όσο και στη νήσο Σχίζα. Μεγαλύτερη εξάπλωση στο χερσαίο τμήμα
εμφανίζουν στο ημιορεινό τμήμα της περιοχής μελέτης ενώ απαντάται διάσπαρτα ανάμεσα στις
εκτεταμένες αγροτικές εκτάσεις της περιοχής.
Οικολογικές συνθήκες – Χλωριδική σύνθεση περιοχής μελέτης
Ο οικότοπος στην περιοχή μελέτης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή αυτής, αποτελεί τυπική
θερμομεσογειακή διάπλαση και περιλαμβάνει θαμνώνες των ειδών Olea europaea (αγριελιά) και
Pistacia lentiscus (σχίνο).
Αναπτύσσονται κυρίως σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα, σε χαμηλά και μεσαία υψόμετρα, με
ποικίλες εκθέσεις και κλίσεις.
Ταξινομικά οι διαπλάσεις του οικοτόπου αυτού ανήκουν στην τάξη Pistacio-Rhamnetalia και στην
συνένωση Ceratonio-Rhamnion (932010) και πιο συγκεκριμένα στη φυτοκοινωνία Oleo
europaeae-Pistacietum lentisci (932014).
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Ο οικότοπος περιλαμβάνει ποικίλης δομής και φυσιογνωμίας κοινότητες, από πυκνούς
θαμνώνες με θάμνους ή μικρά δένδρα ύψους έως αραιούς θαμνώνες. Συνήθως υπάρχει όροφος
χαμηλών θάμνων με ποικίλη κάλυψη, αντιστρόφως ανάλογη της κάλυψης των ψηλών θάμνων.
Ο ποώδης όροφος έχει επίσης ποικίλη κάλυψη και αποτελείται κυρίως από θερόφυτα και
αγρωστώδη.
Από τα χαρακτηριστικά είδη, εκτός από τα δύο κυρίαρχα Pistacia lentiscus (σχίνο) και Olea
europaea (αγριελιά) στην σύνθεση της βλάστησης συμμετέχουν επίσης τα : Phillyrea latifolia
(φυλλίκι), Ceratonia siliqua (χαρουπιά), Quercus coccifera (πουρνάρι) κ.α.
Κατάσταση διατήρησης-Σημαντικότητα - Απειλές
Όπως προαναφέρθηκε οι σκληρόφυλλοι θαμνώνες αποτελούν τύπο βλάστησης με αξιόλογη
σταθερότητα, με είδη ανθεκτικά και πολύ καλά προσαρμοσμένα στις Μεσογειακές κλιματικές και
εδαφικές συνθήκες.
Η οικολογική σημασία του οικοτόπου αυτού στην περιοχή μελέτης και η σημαντικότητά του
εστιάζεται πρωτίστως στον προστατευτικό του ρόλο στη συγκράτηση των εδαφών και στην
διατήρηση της ποιότητας των ξηρών και φτωχών εδαφών της περιοχής. Φυσικά συνεισφέρει και
στη μωσαϊκότητα του τοπίου και αποτελεί ενδιαίτημα για αρκετά είδη της πανίδας.
Στην περιοχή μελέτης απειλείται σημαντικά από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και κυρίως
από τις παράνομες εκχερσώσεις, τις πυρκαγιές και την ανεξέλεγκτη βοσκή.
Καθεστώς Προστασίας Πρόκειται για οικότοπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της
Οδηγίας 92/43/ΕΕ.
6. Αμμώδεις παραλίες χωρίς βλάστηση (κωδικός ΝΑTURA: 21Β0)
Πρόκειται για αμμώδεις παραλιακές θέσεις χωρίς βλάστηση φανερόγαμων. Έχει καταχωρηθεί
ως άλλος τύπος οικοτόπου (δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΕ).
Στην περιοχή μελέτης καταλαμβάνει μια στενή ζώνη μεταξύ του νερού της θάλασσας και του
χερσαίου τμήματος και χαρακτηρίζεται από την απουσία φυτικών ειδών. Απαντάται κατά μήκος
των ακτών σε αρκετές θέσεις και κυρίως σε όλο το παράλιο τμήμα από το Ακρωτήριο Ακρίτας
μέχρι και τη Φοινικούντα, καθώς επίσης και στο παράλιο τμήμα της Μεθώνης. Η ζώνη αυτή
χρησιμοποιείται έντονα από τους τουρίστες και λουόμενους. Οι συνθήκες που επικρατούν δεν
επιτρέπουν την ανάπτυξη βλάστησης.
7. Garrigues της Αν. Μεσογείου (κωδικός ΝΑTURA 5340)
Αυτός ο τύπος οικοτόπου απαντάται σε όλο τον Ελλαδικό χώρο και περιλαμβάνει ένα μεγάλο
πλήθος σκληρόφυλλων θαμνωδών σχηματισμών που κατανέμονται σε μεγάλο εύρος
υποστρωμάτων, βιοκλιματικών ορόφων και λοιπών οικολογικών συνθηκών. Τα εδάφη συνήθως
είναι θερμά, ξηρά και φτωχά σε θρεπτικά στοιχεία ασβεστολιθικά, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει
ότι δεν έχουν καταγραφεί και άλλες περιπτώσεις (π.χ. εδάφη που προέρχονται από φλύσχη,
σχιστόλιθους κλπ.). Οι υπόλοιπες οικολογικές παράμετροι (κλίσεις, εκθέσεις) ποικίλουν πολύ,
όπως και το υψόμετρο, αφού αυτός ο τύπος οικοτόπου καταγράφηκε από το επίπεδο της
θάλασσας μέχρι το υψόμετρο των 1200 μέτρων. Συνήθως όμως απαντάται στα χαμηλά και
μεσαία υψόμετρα.
Σε πολλές περιπτώσεις οι οικότοποι αυτοί αποτελούν προϊόν υποβάθμισης δασικών κοινοτήτων.
Η σύνθεση των σχηματισμών που περιλαμβάνουν είναι εξαιρετικά ανομοιόμορφη δεδομένου ότι
οι φυτοκοινότητες που εντάχθηκαν σ’ αυτόν είναι όσες δεν μπορούσαν να ενταχθούν στους
υπόλοιπους τύπους οικοτόπων που αφορούν θαμνώνες του θερμο-μεσογειακού ή μεσομεσογειακού ορόφου βλάστησης (π.χ. δάση ελιάς και χαρουπιάς, φρύγανα με Sarcopoterium
spinosum, δάση αριάς κλπ.).
Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι οι συστάδες των Garrigues περιλαμβάνουν
σκληρόφυλλους αείφυλλους θάμνους με τη σύνθεση του ποώδους υπορόφου να εξαρτάται από
το πόσο πυκνός ή αραιός είναι ο θαμνώνας και με σημαντικές ανθρώπινες επιδράσεις, όπως
πυρκαγιές, βόσκηση κλπ.Στην περιοχή μελέτης ο οικότοπος αυτός απαντάται σε περιορισμένη
έκταση διάσπαρτα στο χερσαίο τμήμα της περιοχής μελέτης.
Οικολογικές συνθήκες – Χλωριδική σύνθεση περιοχής μελέτης
Στην περιοχή μελέτης ο οικότοπος 5340 εντοπίζεται σε άγονες, πετρώδεις και ξηρές συνήθως
περιοχές και αναπτύσσεται κυρίως σε υποστρώματα από φλύσχη αλλά και ασβεστόλιθο. Στις
περισσότερες περιπτώσεις αναπτύσσεται σε μικρές θέσεις ενώ οι κλίσεις και οι εκθέσεις
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ποικίλουν.
Ταξινομικά οι διαπλάσεις του οικοτόπου αυτού ανήκουν στην κλάση Quercetea ilicis, στην τάξη
Pistacio-Rhamnetalia και στην συνένωση Ceratonio-Rhamnion και πιο συγκεκριμένα στη
φυτοκοινωνία Cistus salviifolius-Quercus coccifera comm (534022). Αποτελούν στάδιο διαδοχής
της Oleo-Lentiscetum μετά από πυρκαγιά.
Πρόκειται για αραιούς θαμνώνες στους οποίους επικρατεί το Cistus salviifolius. Άλλα είδη που
συμμετέχουν είναι τα χαρακτηριστικά είδη της συνένωσης Ceratonio-Rhamnion : Quercus
coccifera (πουρνάρι), Smilax aspera (αρκουδόβατος), Pistacia lentiscus (σχίνο), Olea europaea
(αγριελιά).
Κατάσταση διατήρησης-Σημαντικότητα - Απειλές
Οι κοινότητες αυτές είναι αποτέλεσμα του κύκλου φωτιά-βόσκηση και αποτελούν υποβάθμιση
σκληρόφυλλων θαμνώνων. Σε μερικά χρόνια αναμένεται οι θάμνοι να έχουν κυριαρχήσει και η
κάλυψη του Cistus salviifolius να έχει μειωθεί.
Η φυτοκοινότητα αυτή δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερες απειλές παρά μόνον την πιθανότητα μιας
νέας πυρκαγιάς που θα επέφερε σημαντικές αλλαγές στην σύνθεση και την δομή της
βλάστησης. Περαιτέρω υποβάθμισή τους οδηγεί σε πλήρη εξαφάνιση των σκληρόφυλλων
θάμνων και στη δημιουργία ασφακώνων.
Καθεστώς Προστασίας Έχει καταχωρηθεί ως άλλος τύπος οικοτόπου (δεν περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΕ).
8. Υγρές κοιλότητες με καλάμια και βούρλα
Ο υγροτοπικός αυτός οικότοπος αφορά υγρά βυθίσματα κυρίως των αμμοθινικών συστημάτων
που αποτελούνται από καλάμια και βούρλα. Απαντάται σε μικρή έκταση στη Φοινικούντα, στην
παραλία Λάμπες και στον όρμο Σχίζα στο νότιο μέρος της νήσου Σχίζα.
9. Νήσος Σαπιέντζα – Δάσος δενδρώδους κουμαριάς και διαπλάσεις αείφυλλων
πλατύφυλλων
Ειδικά για τη Νήσο Σαπιέντζα η οποία παρουσιάζει ιδιαιτερότητες όσον αφορά την πλούσια και
σημαντικής οικολογικής αξία βλάστηση, πραγματοποιήθηκε λεπτομερέστερη καταγραφή και
ανάλυση των στοιχείων αυτής. Στη νήσο απαντάται δάσος αείφυλλων πλατύφυλλων, το οποίο
έχει χαρακτηριστεί ως Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης - GR03 (αρ. απόφασης 105497/6459/118-86, ΦΕΚ 656/Β/86) με την ονομασία «Το Δάσος αείφυλλων πλατύφυλλων στο νησί Σαπιέντζα».
Στις περιοχές με αυτό τον χαρακτηρισμό ισχύουν οι ίδιες απαγορεύσεις όπως και στους πυρήνες
Εθνικών Δρυμών. Επίσης με το όνομα «Δάσος αείφυλλων πλατύφυλλων νήσου Σαπιέντζας»
(«Sapienza forest of evergreen broadleaves») έχει χαρακτηριστεί ως «Βιογενετικό Απόθεμα»
από το Συμβούλιο της Ευρώπης με στόχο τη διατήρησή του.
Η πλούσια αυτή βλάστηση της διαπλάσεως των αείφυλλων πλατύφυλλων, η οποία καλύπτει
σχεδόν ολόκληρο το νησί, εμφανίζεται στις μεν βραχώδεις περιοχές και γενικά στις εκτάσεις
όπου το έδαφος έχει υποβαθμιστεί σε μορφή θαμνώδη-φρυγανώδη, στα δε κοιλώματα με βαθύ
έδαφος και συνθήκες υγρασίας αρκετά ικανοποιητικές σε μορφή δενδρώδη.
Το δάσος που έχει χαρακτηριστεί ως «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης (GR03)» αποτελείται από
υψηλή δενδρώδη δασική βλάστηση (8-10 μ.) και διάμετρο 30-40 εκ., με αυτοτελείς κορμούς σε
πυκνή κατάσταση και συγκροτεί ένα τυπικό μεσογειακό δάσος σκληρόφυλλων αείφυλλων
πλατύφυλλων επί εκτάσεως 250-300 στρεμμάτων με κυρίαρχο είδος το Arbutus unedo
(κουμαριά). Στη σύνθεση της υψηλής βλάστησης συμμετέχουν επίσης τα είδη Pistacia lentiscus
(σχίνο) και Phillyrea latifolia (φυλλίκι) συγκροτώντας ένα μοναδικής αξίας μεσογειακό δάσος.
Το υψηλό δάσος παρουσιάζει μεγάλη επιστημονική αξία για τη μελέτη της ιστορίας και της
εξέλιξης της μεσογειακής βλάστησης αλλά επιπλέον αποτελεί τεκμήριο και μάρτυρα της
δυνατότητας ανάπτυξης και δημιουργίας ανάλογων δασών στον Ελλαδικό χώρο.
Τα δασοπονικά είδη που συγκροτούν το υψηλό δάσος σε μικτή μορφή αλλά και τους πυκνούς
θαμνώνες μεσαίου ύψους είναι κυρίως τα Arbutus unedo (κουμαριά), Pistacia lentiscus (σχίνο),
Phillyrea latifolia (φυλλίκι), Quercus ilex (αριά), Olea europaea (αγριελιά) και Quercus coccifera
(πουρνάρι).
Η υπόλοιπη περιοχή του νησιού καλύπτεται από ένα πυκνό αδιαπέραστο θαμνώνα αείφυλλων
πλατύφυλλων ύψους μέχρι 2 μ., απαρτιζόμενο από τα προαναφερόμενα είδη, ο οποίος στο
νότιο τμήμα του νησιού είναι αραιότερος και μικρότερου ύψους και εμπλουτίζεται από
φρυγανώδη βλάστηση από Cistus creticus
(λαδανιά), Sarcopoterium spinosum (αφάνα
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ή αστοιβίδα) και Coridothymus capitatus (θυμάρι), Cistus incanus (κουνούκλα), Salvia fruticosa
(φασκομηλιά) κ.α..Η ποώδης βλάστηση περιορίζεται στα διάκενα και στα ανοίγματα των
δασικών εκτάσεων και συμμετέχουν στη σύνθεσή της αγρωστώδη, ψυχανθή και άλλα
πλατύφυλλα μερικά απ’ τα οποία έχουν μεγάλη αξία για τη βοσκή.
Στις δυτικές και βορειοανατολικές όχθες του νησιού απαντώνται απόκρημνες βραχώδεις ακτές με
χασμοφυτική βλάστηση, ενώ οι υπόλοιπες όχθες του νησιού είναι βραχώδεις , καλύπτονται από
αραιή ή πυκνή κατά θέσεις βλάστηση και απαντώνται θαλάσσια σπήλαια τα οποία
χρησιμοποιούνται ως ενδιαίτημα από τη Μεσογειακή φώκια Μonachus monachus και από τα
χειρόπτερα.
Η ύπαρξη στη νήσο της Σπαρτόλακκας αποτελεί έναν μοναδικής σημασίας γεωλογικό
σχηματισμό ο οποίος έχει προέλθει από τεράστιες ποσότητες γύρης που συσσωρεύονταν στη
θέση αυτή για μεγάλο διάστημα. Η έκταση αυτή παρουσιάζει μεγάλο φυτοκοινωνιολογικό
ενδιαφέρον αφού μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή πληροφορίας για την
φυτοκοινωνιολογική εξέλιξη της βλάστησης του νησιού και της Μεσσηνίας γενικότερα.
5.3.3. ΧΛΩΡΙΔΑ
Γενικά
Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας που βρίσκεται μεταξύ τριών ηπείρων, σε συνδυασμό με τα
ιδιαίτερα στοιχεία του αβιοτικού περιβάλλοντος, όπως το κλίμα, το μορφοανάγλυφο, οι
γεωλογικές και εδαφολογικές συνθήκες, η ύπαρξη πλήθους νησιών, δημιούργησαν μια μεγάλη
ποικιλία οικοσυστημάτων και βιοτόπων, στα οποία ενδημούν σημαντικά και μοναδικής αξίας είδη
χλωρίδας. Υπολογίζεται πως η Ελληνική χλωρίδα περιλαμβάνει πάνω από 5.000 φυτικά είδη, εκ
των οποίων πάνω από 950 είναι ενδημικά. Από έρευνες έχει υπολογιστεί πως από την πλούσια
αυτή χλωρίδα του Ελλαδικού χώρου, τα 2.480 είδη απαντώνται στους ορεινούς όγκους της
Πελοποννήσου.
Σε ότι αφορά το καθεστώς προστασίας που παρουσιάζεται στις λίστες που ακολουθούν,
αναφέρεται στα είδη που περιλαμβάνονται σε διάφορες συμβάσεις, οδηγίες και καταλόγους και η
ένταξή τους αποδίδει το νομικά κατοχυρωμένο καθεστώς προστασίας τους ή το βαθμό
διατήρησής τους. Συγκεκριμένα τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται αντιστοιχούν σε :
: Κόκκινος κατάλογος της IUCN (1993) σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης
IUCN
δεδομένων του World Conservation Monitoring Center (WCMC)
: Ευρωπαϊκός Κόκκινος Κατάλογος των Παγκοσμίως Απειλούμενων Ζώων και
ERL
Φυτών (European Red List, 1991).
: Κατάλογος σπάνιων, απειλούμενων και ενδημικών φυτών της Ευρώπης
EU
(Συμβούλιο της Ευρώπης, 1982).
: Κατάλογος απειλούμενων φυτών του Corine (1991)
CORINE
: Κόκκινο βιβλίο των σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελλάδας
RDB
: Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών
BERN
οικοτόπων της Ευρώπης
: Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των κινδυνευόντων ειδών (CITES)
CITES
: Οδηγία 92/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΟΚ), (παραρτήματα ΙΙ, ΙV & V)
92/43
: Προεδρικό διάταγμα 67/1981
67/81
Και σε ότι αφορά το βαθμό διατήρησής τους η κωδικοποίηση που ακολουθείται είναι :
: Απειλούμενο (Endangered)
E
: Τρωτό (Vulnerable)
V
: Σπάνιο (Rare)
R
: Απροσδιόριστα (Indeterminate)
I
: Ανεπαρκώς γνωστή κατάσταση διατήρησης (Insufficiently Known)
K
: Τaxa που έχουν περιληφθεί στον κατάλογο χωρίς προς το παρόν να υπάρχει
nt
οποιαδήποτε απειλή για την κατάσταση διατήρησής τους.
: Δεν έχει αξιολογηθεί- Δεν υπάρχουν στοιχεία
N
Τέλος, σε ότι αφορά τον πληθυσμό του είδους στην περιοχή όπου υπάρχουν ειδικά στοιχεία
αναγράφεται εκτίμηση του πληθυσμού ή διάστημα τιμών.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις αναφέρεται για το είδος μία από τις κατηγορίες :
(C) =κοινό , (R) = σπάνιο , (V) = πολύ
σπάνιο
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Αν δεν υπάρχουν δεδομένα για τον πληθυσμό αναφέρεται μόνο η παρουσία του στην περιοχή
με το σύμβολο (P)
(ΕΚΒΥ 1994, Επεξηγηματικές σημειώσεις Natura 2000)
Σημαντικά είδη χλωρίδας
α) Θαλάσσια Περιοχή Στενού Μεθώνης
Στην θαλάσσια περιοχή του Στενού Μεθώνης απαντώνται τα κάτωθι βενθικά είδη χλωρίδας :
α/α
1
2
3
4
5

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΡΦΗ

Posidonia oceanica
Halophila stipulacea
Cymodocea nodosa
Zostera noltii
Caulerpa prolifera

θαλάσσιο αγγειόσπερμο
θαλάσσιο αγγειόσπερμο
θαλάσσιο αγγειόσπερμο
θαλάσσιο αγγειόσπερμο
χλωροφύκος

Οικολογικά στοιχεία και περιγραφή των ειδών βενθικής χλωρίδας δίνονται στην περιγραφή των
φυτοκοινωνιών στις οποίες συμμετέχουν τα εν λόγω είδη (βλ. Ενδιαιτήματα - Περιγραφή των
τύπων οικοτόπων α. Θαλάσσια Περιοχή Στενού Μεθώνης).
Καθεστώς Προστασίας Σε ότι αφορά το καθεστώς προστασίας της βενθικής χλωρίδας,
αξιοσημείωτο είναι ότι
οι λειμώνες της Ποσειδωνίας χαρακτηρίζονται ως οικότοπος
προτεραιότητας, ενώ το είδος Posidonia oceanica προστατεύεται ως αυστηρά προστατευόμενο
είδος χλωρίδας από τη Συνθήκη της Βέρνης (Παράρτημα Ι). Επιπρόσθετα, προστατεύεται ως
απειλούμενο είδος από το Πρωτόκολλο Σύμβασης Βαρκελώνης (Παράρτημα ΙΙ) περί των ειδικά
προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου.
β) Δήμος Μεθώνης - Νήσοι Σαπιέντζα & Σχίζα
Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν είδη που να περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
Τα κοινά είδη της χλωρίδας που απαντώνται συχνότερα στην περιοχή μελέτης και συμμετέχουν
στην διαμόρφωση των φυτοκοινωνιών της αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο στην
καταγραφή και αναλυτική παρουσίαση των οικοτόπων της περιοχής μελέτης (βλ. Αναλυτική
περιγραφή οικοτόπων περιοχής).
Επιπρόσθετα, στην περιοχή μελέτης έχουν καταγραφεί τα παρακάτω σημαντικά είδη χερσαίων ενδημικών φυτών:

1. Arenaria peloponnesiaca, Rech. fil. (Αρενάρια η Πελοποννησιακή)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΜΟΡΦΗ

CARYOPHYLLACEAE
Πόα, Θερόφυτο , Μονοετές. Χασμόφυτο ασβεστολιθικών βράχων και τειχών, κοντά στη θάλασσα.

ΕΞΑΠΛΩΣΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Ενδημικό : ΝΔ Πελοπόννησος, νησιά Ιονίου (Αντίπαξοι, Ζάκυνθος, Μαραθονήσι)
C (κοινό)
Έχει καταχωρηθεί στον Ερυθρό κατάλογο της IUCN τόσο για την Ελλάδα, όσο και σε παγκόσμιο
επίπεδο και στον Κατάλογο του Συμβουλίου της Ευρώπης ως σπάνιο (Rare), αλλά και σε αυτόν των
απειλούμενων φυτών CORINE. Τέλος, προστατεύεται από το Π.Δ. 67/1981.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2. Frittilaria davisii, Turrill
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΜΟΡΦΗ
ΕΞΑΠΛΩΣΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

LILIACEAE
Πόα, πολυετής
Ενδημικό
P (παρουσία)
Προστατεύεται από το Π.Δ. 67/1981.Έχει καταχωρηθεί ως σημαντικό είδος λόγω της ενδημικότητάς του.

3. Allium callimischon ssp. Callimischon, Link
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΜΟΡΦΗ
ΕΞΑΠΛΩΣΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

LILIACEAE
Πόα, Βολβογεώφυτο, Πολυετές. Απαντάται σε πετρώδεις θέσεις και φρύγανα
Ενδημικό
P (παρουσία)

ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δεν υπάγεται σε καθεστώς προστασίας ή σε καταλόγους διατήρησης σπάνιων και απειλούμενων ειδών.
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4. Limonium pylium, Artel. (Λιμόνιο της Πύλου)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

PLUMBAGINACEAE
Πόα, Ημικρυπτόφυτο , Πολυετές . Απαντάται σε βραχώδεις και πετρώδεις θέσεις κυρίως σε
ασβεστόλιθο
Ενδημικό της ΝΔ Πελοποννήσου

ΜΟΡΦΗ
ΕΞΑΠΛΩΣΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

R (σπάνιο)
Δεν υπάγεται σε καθεστώς προστασίας ή σε καταλόγους διατήρησης σπάνιων και απειλούμενων ειδών.

5. Ranunculus milii, Boiss. & Heldr.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

RANUNCULACEAE

ΜΟΡΦΗ

Πολυετής πόα

ΕΞΑΠΛΩΣΗ

Ενδημικό της Πελοποννήσου

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

R (σπάνιο)
Προστατεύεται από το Π.Δ. 67/1981.

5.3.4. ΠΑΝΙΔΑ
Γενικά
Για την καταγραφή της πανίδας στις περιοχές μελέτης εκτός από συλλογή και επεξεργασία
βιβλιογραφικών στοιχείων, πραγματοποιήθηκαν και εργασίες πεδίου για άμεση παρατήρηση και
λήψη στοιχείων.
Είδη πανίδας περιοχής μελέτης
α) Θαλάσσια Περιοχή Στενού Μεθώνης
Α. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
1. Tursiops truncatus (Ρινοδέλφινο)
Ένα από τα πιο κοινά δελφίνια των ελληνικών θαλασσών είναι το ρινοδέλφινο (Tursiops
truncatus, Montagu 1821). Πρόκειται για δελφίνι μεσαίου μεγέθους, xρώματος γκρι με
σκουρόχρωμες αποχρώσεις στη ράχη, ενώ γίνεται σχεδόν λευκό στην κοιλιακή χώρα. Το μήκος
του φτάνει κατά μέσο όρο τα 3μ., με μέγιστη επίσημη καταγραφή τα 4,2μ., ενώ σε βάρος φτάνει
τα 650 κιλά.
Κύριοι λόγοι για τη σημαντική μείωση των πληθυσμών του ρινοδέλφινου είναι οι εξής:
1. Μείωση της τροφής τους λόγω υπεραλίευσης των ιχθυoαποθεμάτων και άλλων συνεπειών
της αλιείας.
2. Άμεσες θανατώσεις εκ προθέσεως από επαγγελματίες αλιείς, λόγω των καταστροφών που
προξενούν σε αλιευτικά εργαλεία και αλιεύματα.
3. Μη σκόπιμη θανάτωση από συλλήψεις σε αλιευτικά εργαλεία και από χρήση παράνομων
εργαλείων (π.χ. εκρηκτικά).
4. Μόλυνση από σκουπίδια και χημικές ουσίες.
5. Υποβάθμιση και αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και των ενδιαιτημάτων τους.
Καθεστώς Προστασίας
Λόγω των αυξημένων απειλών το είδος Tursiops truncatus έχει περιληφθεί στα:
 Παραρτήματα II και IV της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΕ.
 Παράρτημα II της Συνθήκης της Βέρνης
 Παράρτημα IΙ της Συνθήκης της Βόννης
 Π.Δ. 67/81
 Παγκόσμιο Κόκκινο Κατάλογο-IUCN ως είδος για το οποίο δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία
σχετικά με την αφθονία και την κατανομή του, που να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της
κατάστασης των πληθυσμών του
 Παράρτημα ΙI της Συνθήκης CITES
 Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την προστασία Ειδικών Περιοχών
Προστασίας
και
Βιοποικιλότητας
(Barcelona Convention 1995).
`
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Επιπρόσθετα δημιουργήθηκε η «Συμφωνία για την προστασία των κητωδών της Μαύρης
Θάλασσας, της Μεσογείου Θάλασσας και των γειτονικών περιοχών του Ατλαντικού» (Agreement
on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic
area -ACCOΒAMS). Με σκοπό τον εμπλουτισμό της διαθέσιμης πληροφορίας, η επιστημονική
επιτροπή της ACCOBAMS, σύνταξε Σχέδιο Δράσης για την προστασία του ρινοδέλφινου,
σύμφωνα με το οποίο δίνεται προτεραιότητα σε επιστημονικές έρευνες σχετικά με:
 Τον προσδιορισμό σημαντικών ενδιαιτημάτων
 Τον προσδιορισμό και την κατηγοριοποίηση των απειλών που αντιμετωπίζουν κατά
περιοχές.
 Τον προσδιορισμό περιοχών όπου η αλιεία και άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες θέτουν
σε υψηλό κίνδυνο τους πληθυσμούς του είδους.
 Την κατανομή, την αφθονία και τις μετακινήσεις των ρινοδέλφινων σε μικρή ή μεγάλη
κλίμακα.
2. Myotis blynthii (Μικρομυωτίδα)
Το είδος Myotis blythii ανήκει στο γένος Myotis της μεγαλύτερης οικογένειας νυχτερίδων
Vespertilionidae, με μικρά μάτια, σχετικά μεγάλου μεγέθους ουρά και αφτιά, και ευρύ άνοιγμα
φτερών. Είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοιο με το M. myotis. Eίναι όμως αρκετά μικρότερο σε
μέγεθος με σώμα μήκους έως 70mm. Οι νυχτερίδες του γένους Myotis έχουν το μεγαλύτερο
εύρος κατανομής στις περισσότερες εύκρατες ζώνες, ενώ οι μικρομυωτίδες θεωρούνται κοινό
είδος για τη Ν. Ευρώπη και την Ελλάδα, κυρίως τη νησιωτική. Καταλαμβάνουν σπήλαια ή κτίρια
σε αποικίες χιλιάδων ατόμων όπου περνούν σε χειμερία νάρκη. Για τα είδη του συγκεκριμένου
γένους η εποχή του ζευγαρώματος είναι πριν την χειμερία νάρκη, κατά τους φθινοπωρινούς
μήνες. Η γονιμοποίηση όμως γίνεται την άνοιξη.
Καθεστώς Προστασίας : Το είδος περιλαμβάνεται :
 Παραρτήματα II της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΕ.
 Παράρτημα II της Συνθήκης της Βέρνης
 Παράρτημα IΙ της Συνθήκης της Βόννης
 Π.Δ. 67/81
3. Μοnachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Η Μεσογειακή φώκια, Monachus monachus, είναι το σπανιότερο είδος φώκιας, ένα από τα έξι
περισσότερο απειλούμενα με εξαφάνιση θηλαστικά στον πλανήτη και το υπ' αριθμόν «ένα»
απειλούμενο με εξαφάνιση θαλάσσιο θηλαστικό στην Ευρώπη, με κατανομή σε ολόκληρη τη
Μεσόγειο και τις Β.Δ. Αφρικανικές ακτές.
Monachus monachus είναι ένα από τα μεγαλύτερα είδη φωκιών και τα λίγα μεγάλα θηλαστικά
της Ελλάδας. Τα ενήλικα ζώα φθάνουν σε μήκος τα 3 μέτρα ενώ το βάρος τους μπορεί να
φθάσει τα 350 κιλά. Το σώμα τους καλύπτεται από κοντό και στιλπνό τρίχωμα του οποίου το
χρώμα ποικίλει από ανοιχτό γκρι έως σκούρο καφέ ή και μαύρο, ενώ η κοιλιά είναι συνήθως πιο
ανοιχτόχρωμη από ότι η ράχη. Τα ενήλικα αρσενικά είναι πιο σκούρα ή μαύρα και έχουν στην
κοιλιά ένα άσπρο "μπάλωμα" .
Στην Ελλάδα, σημαντικές απειλές για την επιβίωση της Μεσογειακής Φώκιας, όπως η σκόπιμη
θανάτωση, η μείωση της διαθέσιμης τροφής και η τυχαία σύλληψή της σε αλιευτικά εργαλεία,
σχετίζονται με την αλιεία. Ειδικά, η εντατικοποίηση της μέσης αλιείας και οι παράνομες αλιευτικές
δραστηριότητες, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων, θίγουν
άμεσα το είδος αλλά και τους παράκτιους ψαράδες. Επίσης, οι συνεχείς πιέσεις από άλλες
ανθρώπινες δραστηριότητες (βιομηχανία, ρύπανση, ανεξέλεγκτος τουρισμός), προκαλούν
υποβάθμιση των βιοτόπων και παρενόχληση του είδους με αποτέλεσμα τη χαμηλή
γεννητικότητα και την υψηλή θνησιμότητα.
Καθεστώς Προστασίας
Λόγω των αυξημένων απειλών το είδος Monachus monachus έχει περιληφθεί στα:
 Παραρτήματα II και IV της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΕ ως είδος προτεραιότητας.
 Παράρτημα II της Συνθήκης της Βέρνης
 Παραρτήματα I και II της Συνθήκης της
Βόννης
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Π.Δ. 67/81
Παγκόσμιο Κόκκινο Κατάλογο ως Κινδυνεύον (Critically Endangered) –IUCN
Παράρτημα I της Συνθήκης CITES
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την προστασία Ειδικών Περιοχών
Προστασίας και Βιοποικιλότητας (Barcelona Convention 1995).

Β. ΕΡΠΕΤΑ
1. Caretta caretta (Θαλάσσια χελώνα Καρέττα)
Το είδος Caretta caretta (Linnaeus 1758) είναι ένα από τα τρία είδη θαλάσσιων χελωνών που
συναντούμε στην Ελλάδα και το μοναδικό που αναπαράγεται στις ελληνικές παραλίες. Είναι
κοσμοπολίτικο είδος και οι σημαντικότεροι αναπαραγωγικοί τόποι του στη Μεσόγειο εντοπίζονται
στην ελληνική επικράτεια.
Στην περιοχή μελέτης ως περιοχή αναπαραγωγής του είδους έχει καταγραφεί η παραλία
της Φοινικούντας, όμως η εκτίμηση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας απαιτεί
περαιτέρω έρευνα. Είναι πιθανόν το είδος να αναπαράγεται και σε άλλες αμμώδεις
παραλίες της περιοχής μελέτης.
Καθεστώς Προστασίας
Λόγω των αυξημένων απειλών το είδος Caretta caretta έχει περιληφθεί στα:
 Παραρτήματα II και IV της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΕ ως είδος προτεραιότητας.
 Παράρτημα II της Συνθήκης της Βέρνης
 Παραρτήματα I και II της Συνθήκης της Βόννης
 Π.Δ. 67/81
 Παγκόσμιο Κόκκινο Κατάλογο ως Απειλούμενο (Endangered) -IUCN
 Παράρτημα I της Συνθήκης CITES
 Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την προστασία Ειδικών Περιοχών
Προστασίας και Βιοποικιλότητας (Barcelona Convention 1995).
Επιπρόσθετα οι δραστηριότητες σε όσες παραλίες ωοτοκίας της Caretta caretta έχουν ενταχθεί
στο ευρωπαϊκό δίκτυο NATURA 2000, ακολουθούν τις σχετικές κατευθύνσεις της Διεύθυνσης
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προς τις Περιφέρειες και Νομαρχίες
(οικ.81352/1063, 1-3-2000).
Γ. ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ
Με βάση πληροφορίες και δεδομένα που συλλέχθηκαν από το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη συνεργασία του τοπικού Συλλόγου Παράκτιων Αλιέων, αλλά
και υλικό που συλλέχθηκε στην περιοχή μελέτης διαπιστώνεται ότι ανάμεσα στα είδη ψαριών
που συγκροτούν τις βιοκοινότητες των ψαριών περιλαμβάνονται τα είδη που καταγράφονται
στον παρακάτω πίνακα .
Είδη ιχθυοπανίδας στην περιοχή «GR:2550007-ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΝΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ»
ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΩΝ (επιστημονική ονομασία)

ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΩΝ (κοινή ονομασία)

Sardina pilchardus (Risso, 1826)
Boops boops (Linnaeus, 1758)
Lophius budegassa (Spinola, 1807)
Uranoscopus scaber (Linnaeus, 1758)
Spicara smaris (Linnaeus, 1758)
Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758)
Scober scober (Linnaeus, 1758)
Synodus saurus (Linnaeus, 1758)
Trigloporus lastoviza (Brunich, 1768)
Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758)
Dentex dentex (Linnaeus, 1758)
Diplodus sargus (Linnaeus, 1758)
Sparus aurata Linnaeus, 1758)
Scorpaena scrofa (Linnaeus, 1758)
Epinephelus guaza (Linnaeus, 1758)
Epinephelus aeneus (Geoffroy, 1809)
Serranus scriba (Linnaeus, 1758)

Σαρδέλα
Γόπα
Πεσκαντρίτσα
Λύχνος
Μαρίδα
Λυθρίνι
Σκουμπρί
Σκαρμός
Καπόνι, Κούκος
Χάνος
Συναγρίδα
Σαργός
Τσιπούρα
Σκορπίνα
Ροφός
Σφυρίδα
Πέρκα
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Gobius niger (Linnaeus, 1758)
Symphodus roissali (Risso, 1826)
Syphodus mediterraneus (Linnaeus, 1758)
Syphodus tinca (Linnaeus, 1758)
Sparisoma cretense (Linnaeus, 1758)
Spicara maena (Linnaeus, 1758)
Gobius bucchichi (Steindachner, 1879)
Microchirus hispidus (Rafinesque, 1814)
Lagocephalus lagocephalus
Citharus linguatula (Linnaeus, 1758
Siganus sp.

Γοβιός, Πετρογοβιός
Λαπίνα
Λαπίνα
Λαπίνα
Σκάρος
Μένουλα
Γωβιός
Γλώσσα
Λαγοκέφαλος
Ζακέτα
Αγριόσαλπα, γερμανός

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά καταγράφεται η τεκμηριωμένη παρουσία ατόμων του
γένους Siganus sp. στην περιοχή της Μεθώνης. Πρόκειται για είδος ενός γένους του οποίου η
φυσική εξάπλωση είναι ο Ινδό-ειρηνικός Ωκεανός και η Ερυθρά Θάλασσα και τα τελευταία
χρόνια μέσω της διώρυγας του Σουέζ έχει εισέλθει στη λεκάνη της Μεσογείου (Λεσσεψιανός
μετανάστης). Άτομα του γένους έχουν καταγραφεί στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τα τελευταία
χρόνια και στις ακτές του νότιου Αιγαίου (π.χ. Κρήτη).
Ένα είδος ιχθυοπανίδας έχει καταγραφεί στην περιοχή μελέτης ως σημαντικό είδος πανίδας:
1. Syngnathus abaster (Σακοράφα)
Το Syngnathus abaster, γνωστό με τα κοινά ονόματα Ταινιοσακοράφα, Σακοράφα και
Κατουρλίδα, ανήκει στην ίδια οικογένεια με τους ιππόκαμπους Sygnathiidae. Με μέγιστο μήκος
για τα αρσενικά τα 21 εκ., το μακρύ, λεπτό και εύκαμπτο σώμα του περιβάλλεται από οστέινους
κρίκους, και καταλήγει σε ένα σωληνοειδές ρύγχος που του επιτρέπει να ρουφάει την τροφή του
(ζωοπλαγκτόν) από κάποια σχετική απόσταση.
Είναι ψάρι που εμφανίζεται σε αλμυρά και γλυκά νερά, από 0,5 έως και 5μ. Βρίσκεται συνήθως
σε παράκτιες περιοχές, εκβολές ποταμών και λίμνες, μέσα σε λιβάδια φανερόγαμων, πάνω από
μαλακά υποστρώματα όπως λάσπη ή άμμο. Απαντάται σε εύκρατες περιοχές και θερμοκρασίες
από 8 έως 24 οC. Πιθανότατα να είναι είδος αμφίδρομο, αν και αυτό δεν έχει τεκμηριωθεί
επιστημονικά.
Καθεστώς Προστασίας
Το είδος Syngnathus abaster προστατεύεται από το Παράρτημα III της Συνθήκης της Βέρνης
(για την προστασία της πανίδας) όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Νόμο
1335/12-3-1983 (ΦΕΚ 32/Α/14-3-1983). Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙΙ προβλέπεται ότι με
ρυθμιστικές διατάξεις θα πρέπει να ελεγχθεί η εκμετάλλευσή τους (άρθρο 7, παρ. 3).
Η Παγκόσμια Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (ΙUCN) το έχει χαρακτηρίσει ως είδος για το
οποίο δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, σχετικά με την αφθονία και την κατανομή του που να
επιτρέπουν τον προσδιορισμό της κατάστασης των πληθυσμών του (ημερομηνία καταχώρισης
2004).
Ο Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Ειδών συμπεριλαμβάνει το είδος στην κατηγορία
ανεπαρκώς γνωστών ειδών (DD) λόγω έλλειψης στοιχείων του πληθυσμού και της γεωγραφικής
κατανομής τους.
Δ. ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ - ΒΕΝΘΙΚΗ ΜΑΚΡΟΠΑΝΙΔΑ
Είδη βενθοπανίδας αναφέρονται στην περιγραφή των Φυτοκοινωνιών στις οποίες συμμετέχουν
τα εν λόγω είδη (βλ. Ενδιαιτήματα - Περιγραφή των τύπων οικοτόπων). Από τα πλέον
χαρακτηριστικά είναι το είδος Pinna nobilis.
1. Pinna nobilis (Πίνα)
Το είδος Pinna nobilis (Linnaeus, 1758) είναι ένα είδος Δίθυρου Μαλακίου που είναι γνωστό ως
πίνα (FAO, 1987) και ανήκει στην οικογένεια Pinidae. Το συνηθισμένο μέγεθος του οστράκου
του δίθυρου είναι μεταξύ 20 και 40εκ., όμως άτομα με μέγεθος μεγαλύτερο από 1μ. έχουν
αναφερθεί. Όστρακο του είδους αρκετά εύθραυστο, σφηνοειδές μπροστά και στρογγυλεμένο
πίσω με καρίνα στο πρόσθιο μισό κάθε θυρίδας. Εξωτερικός διάκοσμος με συγκεντρικές
ελασματοειδείς ραβδώσεις και πολυάριθμες ακτινωτές πλευρές που στη μεγαλύτερη έκτασή τους
καλύπτονται από λεπίδια σωληνοειδή και προεξέχοντα.
Ο χρωματισμός του οστράκου εξωτερικά είναι καφέ ή καφέ-γκρι και εσωτερικά καφέ κόκκινο
λαμπερό και μαργαριτώδες και ιριδίζον στο μπροστινό τμήμα.
Το είδος αναπτύσσεται σε πυθμένες με άμμο, αμμόλασπη, χαλίκια και λιβάδια φανερόγαμων της
υποπαραλιακής και μερικές φορές και περιπαραλιακής ζώνης στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα
όπου και προσχώνεται και προσκολλάται με
τον βύσσο της. Το είδος είναι ενδημικό της
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Μεσογείου και αποτελεί το μεγαλύτερο σε μέγεθος δίθυρου μαλακίου στην θάλασσα αυτή.
Καθώς το είδος είναι εδώδιμο, αποτελούσε για πολλά χρόνια έναν αλιευτικό βιολογικό πόρο (η
αλιεία του πραγματοποιούνταν χειρωνακτικά ή με δράγες κυρίως). Τα τελευταία χρόνια
σημειώθηκε δραματική μείωση των αποθεμάτων του είδους στη Μεσόγειο.
Κύρια απειλή για το είδος είναι η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων του και κυρίως η συρρίκνωση
των λιβαδιών φανερόγαμων.
Καθεστώς Προστασίας Το είδος έχει καταχωρηθεί στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της
Βαρκελώνης για την προστασία Ειδικών Περιοχών Προστασίας και Βιοποικιλότητας (Barcelona
Convention 1995). Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των εδώδιμων
Δίθυρων Μαλακίων για τα οποία επιτρέπεται η αλιεία τους - Προεδρικό Διάταγμα 86/98, ΦΕΚ 78,
10-04-1998 (Αλιεία Οστράκων) στις Ελληνικές θάλασσες.
β) Δήμος Μεθώνης (περιλαμβάνονται Νήσοι Σαπιέντζα & Σχίζα).
Η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο ζωολογικό ενδιαφέρον δεδομένου ότι έχουν καταγραφεί 26
σημαντικά είδη σπονδυλωτών, εκτός από την ορνιθοπανίδα. Το μεγάλο ζωολογικό ενδιαφέρον
της περιοχής μελέτης φαίνεται και από τον αριθμό των ειδών που απαντώνται σε αυτή και
προστατεύονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ή συμπεριλαμβάνονται σε λίστες με απειλούμενα
είδη και συγκεκριμένα :
 Οκτώ (8) είδη (τέσσερα θηλαστικά και τέσσερα ερπετά) περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IΙ
της Οδηγίας 92/43/ΕΕ, ενώ τα 2 (ένα θηλαστικό και ένα ερπετό) έχουν καταχωρηθεί ως είδη
προτεραιότητας.
 Δεκαέξι (16) είδη (τρία θηλαστικά, έντεκα ερπετά και δύο αμφίβια) περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΕ
 Δεκαεννέα (19) είδη (τέσσερα θηλαστικά, δεκατρία ερπετά και δυο αμφίβια) τα οποία
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης
 Επτά (7) είδη (τρία θηλαστικά, τρία ερπετά και ένα αμφίβιο) τα οποία περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης
 Πέντε (5) είδη (ένα θηλαστικά και ένα ερπετό) περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της
Σύμβασης της Βόννης ενώ δύο (2) είδη (ένα θηλαστικό και ένα ερπετό) περιλαμβάνονται
ταυτόχρονα και στο Παράρτημα Ι της ίδιας σύμβασης.
 Δεκαεννέα (19) είδη (έξι θηλαστικά, δέκα ερπετά και τρία αμφίβια) προστατεύονται και από το
Π.Δ. 67/81
 Πέντε (5) είδη έχουν καταχωρηθεί στον Ερυθρό κατάλογο της IUCN, ένα θηλαστικό ως
Ανεπαρκώς γνωστό, ένα ως CR (Critically Endangered- Κινδυνεύον), ένα ως Χαμηλού
κινδύνου σε παγκόσμιο επίπεδο/Τρωτό σε Ευρώπη και Ελλάδα, ένα ερπετό ως EN
(Endangered-Απειλούμενο) και ένα αμφίβιο ως NT (Nearly threatened-Σχεδόν Απειλούμενο)
 Δύο (2) είδη θηλαστικών και δύο (2) είδη ερπετών προστατεύονται από τη Σύμβαση CITIES
(Παράρτημα Ι & ΙΙ)
Σε ότι αφορά την ορνιθοπανίδα η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον . Η θέση του τόπου
στη δυτική οδό διέλευσης των αποδημητικών πουλιών στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την
ύπαρξη κατάλληλων ενδιαιτημάτων κάνει αυτό τον τόπο πολύ σημαντικό.
Η περιοχή στο παρελθόν ήταν ελάχιστα μελετημένη, αλλά από τα τελευταία στοιχεία διαφαίνεται
μια αξιόλογη ορνιθολογική σημασία η οποία διαχωρίζεται σε δυο στοιχεία της α) το νησιωτικό
τμήμα που παρουσιάζει αξία για τα αναπαραγόμενα και μεταναστευτικά πουλιά και β) το
ηπειρωτικό τμήμα που παρουσιάζει αξία για τα μεταναστευτικά αρπακτικά πουλιά το φθινόπωρο.
Αξιόλογο για τα τυπικά, αντιπροσωπευτικά πουλιά των μεσογειακών οικοσυστημάτων (αλλά
πολύ περιορισμένο πλέον σε έκταση) είναι και το παραλιακό τμήμα από Μεθώνη έως
Φοινικούντα, με ένα μωσαϊκό από φρυγανικά και θαμνώδη ενδιαιτήματα πουλιών, που
συμπληρώνεται με μικρούς μόνιμους και εποχιακούς υγροτόπους.
Τονίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί επισταμένη ορνιθολογική έρευνα κατά την
αναπαραγωγική περίοδο. Τα 113 είδη που αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν
αποτελούν αναμφίβολα ενδεικτικό μόνο μέρος των όσων πραγματικά απαντώνται στην περιοχή
αφού κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση η ευρύτερη περιοχή (ιδιαίτερα η Σαπιέντζα) λειτουργεί
ως ο πρώτος σταθμός για τα μεταναστευτικά είδη που διασχίζουν τη Μεσόγειο. Στην πολύ
κοντινή περιοχή της Πύλου, έχουν συνολικά
απαντηθεί πάνω από 270 είδη πουλιών.
`
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
57

Το μεγάλο ορνιθολογικό ενδιαφέρον της περιοχής μελέτης φαίνεται και από τον αριθμό των
ειδών που απαντώνται σε αυτή και προστατεύονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ή
συμπεριλαμβάνονται σε λίστες με απειλούμενα είδη και συγκεκριμένα :
 Είκοσι επτά (27) είδη τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I της Οδηγίας 79/409/ΕΕ
 Έντεκα (11) είδη τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙI της Οδηγίας 79/409/ΕΕ
 Τρία (3) είδη τα οποία περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα ΙI & ΙΙΙ της Οδηγίας 79/409/ΕΕ
 Ογδόντα ένα (81) είδη τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της
Βέρνης και τριάντα δύο (32) είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της ίδιας
σύμβασης
 Σαράντα δύο (42) είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης και ένα
(1) είδος που περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα Ι & ΙΙ της ίδιας Σύμβασης.
 Δεκατέσσερα (14) είδη έχουν καταχωρηθεί στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων
Σπονδυλοζώων της Ελλάδας (Καρανδεινός 1992), δύο ως Ε – Κινδυνεύοντα, πέντε ως V –
Τρωτά, ένα ως Ι – Απροσδιόριστο και έξι ως Κ - Ανεπαρκώς γνωστά
 Ένα (1) είδος έχει καταχωρηθεί στον Ερυθρό κατάλογο της IUCN ως VU (Vulnerable-Τρωτό)
 Δεκαεπτά (17) είδη προστατεύονται από τη Σύμβαση CITIES, δύο συμπεριλαμβάνονται στο
Παράρτημα Ι και δεκαπέντε στο Παράρτημα ΙΙ.
Στον πίνακα (4) παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία της οικολογίας σημαντικών ειδών πανίδας
της περιοχής μελέτης, ενώ στον πίνακα (5) απεικονίζεται το καθεστώς προστασίας και στοιχεία
καταγραφής σε καταλόγους απειλούμενων ειδών για τα σημαντικά είδη πανίδας.
Στους πίνακες (6), (7) και (8) παρουσιάζονται αντίστοιχα στοιχεία παρουσίας, αφθονίας και το
καθεστώς προστασίας των ειδών της ορνιθοπανίδας.
(4) : Στοιχεία οικολογίας σημαντικών ειδών πανίδας στην περιοχή ΔΗΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ
Καθεστώς παρουσίας
Επιστημονικό όνομα

Μόνιμο

Εκτίμηση Τόπου

Μεταναστευτικό

Πληθυσμός

Διατήρηση

Απομόνωση

Συνολική

Α. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
Tursiops truncatus
Monachus monachus
Myotis blynthii
Rhinolophus ferrumequinum
Crocidura suaveolens
Martes foina
Mustela nivalis

R
1-5 i 1
P
R

C
C

B
C

C
C

C
C

C

B

C

C

C
C

B
B

C
C

C
C

C
C
C
Β. ΕΡΠΕΤΑ

Mauremys caspica
Caretta caretta
Ablepharus kitaibelii
Coluber gemonensis
Coluber najadum
Elaphe situla
Hemidactylus turcicus
Lacerta graeca
Malpolon monspessulanus
Ophisaurus apodus
Podacris peloponnesiaca
Telescopus fallax
Testudo marginata
Typhlops vermicularis
Vipera ammodytes
Lacerta trilineata

R
R/γεννάει
R
C
R
R
C
P
C
C
R
R
R
C
R
C
Γ. ΑΜΦΙΒΙΑ

Bufo bufo
Bufo viridis
Hyla arborea
1

R
C
C

: Ο πληθυσμός εκτιμάται σε 1-5 άτομα
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

C: κοινό , R: σπάνιο , V: πολύ σπάνιο , P: παρόν αλλά έλλειψη στοιχείων

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΠΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Μέγεθος και πυκνότητα του είδους στην περιοχή σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό σε
εθνική κλίμακα. Εκφράζεται ως ποσοστό % ‘p’.
Α: p=100%-15%, B: p=15%-2%, C: p=2%-0%, D: μη σημαντικός πληθυσμός
Α = εξαιρετική, B= καλή, C = μέτρια ή υποβαθμισμένη
Α = απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός,
Β = μη απομονωμένος πληθυσμός, αλλά βρίσκεται στα όρια της περιοχής εξάπλωσής του
C= μη απομονωμένος πληθυσμός με μεγάλη εξάπλωση
Α = εξαιρετική αξία, Β = καλή αξία, C = σημαντική αξία
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(5) : Καθεστώς προστασίας σημαντικών ειδών πανίδας στην περιοχή ΔΗΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ
Επιστημονικό όνομα

Καθεστώς Προστασίας
Σύμβ. Βόννης
Π.Δ.
IUCN
1
(Παρ.)
67/81
Red List

Οδηγία
92/43/ΕΕ (Παρ.)

Σύμβ. Βέρνης
(Παρ.)

ΙI /IV

II

II

+

Ανεπαρκώς
2
γνωστό

II

II

I/II

+

CR

I

II

ΙΙ
II
Eurobats
4
(1994)

+

CITES
(Παρ.)

Ενδημικό

Άλλο

Α. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
Trunsiops truncatus

II/IV (είδος
προτεραιότητας)
II

Μοnachus monachus
Myotis blynthii
Rhinolophus
ferrumequinum

II/IV

Crocidura suaveolens
Martes foina
Mustela nivalis
Β. ΕΡΠΕΤΑ
Mauremys caspica

3

II

+

III
III
III

Caretta caretta
Ablepharus kitaibelii
Coluber gemonensis
Coluber najadum
Elaphe situla
Hemidactylus turcicus
Lacerta graeca
Malpolon
monspessulanus
Ophisaurus apodus
Podacris peloponnesiaca
Telescopus fallax
Testudo marginata
Typhlops vermicularis
Vipera ammodytes
Lacerta trilineata
Γ. ΑΜΦΙΒΙΑ
Bufo bufo
Bufo viridis
Hyla arborea

II/IV
II/I (είδος
προτεραιότητας)
IV
IV
IV
II/IV
IV

+

ΙΙ

+

ΙΙ

Ι/ΙΙ

+

II
II
II
II
III
II

IV
IV

II
II
II
II
III
II
II

IV
IV

ΙΙΙ
ΙΙ
ΙΙ

IV
II/IV

LR/nt
VU (Eur/Gr) 5

+

ΕΝ

Σύμβ.
Βαρκελώνης(Παρ.ΙΙ)
COR.-Biotopes

Ι

+
+

+

+
+

III
IV

Σύμβ.
Βαρκελώνης(Παρ.ΙΙ)
Σύμβ.
Βαρκελώνης(Παρ.ΙΙ)

6

+7

+
+8
+
+

ΙΙ

+
+
+
+

COR.-Biotopes
COR. - Biotopes
COR. - Biotopes

ΝT

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1

: CR (Critically Endangered- Κινδυνεύον), EN (Endangered-Απειλούμενο), VU (Vulnerable-Τρωτό), NT (Nearly threatened-Σχεδόν

Απειλούμενο), LR/nt (Lower Risk-Χαμηλού κινδύνου/ Σχεδόν Απειλούμενο)
2

: είδος ενδιαφέροντος για το οποίο δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, σχετικά με την αφθονία και την κατανομή του που να επιτρέπουν

τον προσδιορισμό της κατάστασης των πληθυσμών του
3

: Αναφέρεται ως γένος/οικογένεια

4

: Η Συνθήκη αυτή ακολούθησε τη Σύμβαση της Βόννης, δεν έχει όμως ακόμη κυρωθεί από τη χώρα μας

5

: Χαμηλού κινδύνου σε παγκόσμιο επίπεδο/Τρωτό σε Ευρώπη και Ελλάδα

6

: Ενδημικό στα Βαλκάνια , 7: Ενδημικό σε Εθνικό επίπεδο , 8: Ενδημικό Πελοποννήσου

(6) : Στοιχεία παρουσίας ορνιθοπανίδας νησιωτικής περιοχής ΔΗΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ
Επιστημονικό όνομα

Ελληνικό Όνομα
Φώλιασμα

Actitis hypoleucos
Alcedo atthis
Alectoris chukar
Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Apus apus
Apus melba
Apus pallidus
Ardea cinerea
Athene noctua
Buteo buteo
Calandrella brachydactyla
Calonectris diomedea
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Circaetus gallicus
Columba livia
Corvus corax
Corvus corone
Cuculus canorus

Ποταμότρυγγας
Αλκυόνα
Νησοπέρδικα
Χαμοκελάδα
Λιβαδοκελάδα
Δεντροκελάδα
Μαυροσταχτάρα
Βουνοσταχτάρα
Ωχροσταχτάρα
Σταχτοτσικνιάς
Κουκουβάγια
Γερακίνα
Μικρογαλιάντρα
Αρτέμης
Φαννέτο
Καρδερίνα
Φλώρος
Φιδαετός
Αγριοπερίστερο
Κόρακας
Σταχτοκουρούνα
Κούκος

Νησιωτική Περιοχή
Παρουσία
Πέρασμα στη μετανάστευση
Διαχείμαση



Συνηθισμένο

Αφθονία
Ασυνήθιστο



Σπάνιο














?



?
?




?
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Επιστημονικό όνομα

Ελληνικό Όνομα
Φώλιασμα

Delichon urbica
Egretta garzetta
Emberiza melanocephala
Erithacus rubecula
Falco eleonorae
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Ficedula hypoleuca
Fringilla coelebs
Himantopus himantopus
Hippolais pallida
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Ixobrychus minutus
Lanius collurio
Lanius senator
Larus cachinnans
Luscinia megarhynchos
Merops apiaster
Miliaria calandra
Monticola solitarius
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Muscicapa striata
Nycticorax nycticorax
Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus
Otus scops
Passer hispaniolensis
Pernis apivorus
Phalacrocorax carbo
Phasianus colchicus
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Podiceps nigricollis
Riparia riparia
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Scolopax rusticola
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis
Streptopelia turtur
Sylvia atricapilla
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia melanocephala
Turdus merula
Turdus philomelos
Tyto alba

Upupa epops
Επιστημονικό όνομα

Σπιτοχελίδονο
Λευκοτσικνιάς
Αμπελουργός
Κοκκινολαίμης
Μαυροπετρίτης
Πετρίτης
Δεντρογέρακο
Βραχοκιρκίνεζο
Μαυρομυγοχάφτης
Σπίνος
Καλαμοκανάς
Ωχροστριτσίδα
Μιλτοχελίδονο
Σταυλοχελίδονο
Μικροτσικνιάς
Αετομάχος
Κοκκινοκεφαλάς
Ασημόγλαρος
Αηδόνι
Μελισσοφάγος
Τσιφτάς
Γαλαζοκότσυφας
Λευκοσουσουράδα
Σταχτοσουσουράδα
Κιτρινοσουσουράδα
Σταχτομυγοχάφτης
Νυχτοκόρακας
Ασπροκώλα
Σταχτοπετρόκλης
Συκοφάγος
Γκιώνης
Χωραφοσπουργίτης
Σφηκιάρης
Κορμοράνος
Φασιανός
καρβουνιάρης
Δενδροφυλοσκόπος
Θαμνοφυλοσκόπος
Μαυροβουτηχτάρι
Οχθοχελίδονο
Καστανολαίμης
Μαυρολαίμης
Μπεκάτσα
Ποταμογλάρονο
Χειμωνογλάρονο
Τρυγόνι
Μαυροσκούφης
Κοκκινοτσιροβάκος
Θαμνοτσιροβάκος
Μαυροτσιροβάκος
Κότσυφας
Κελαηδότσιχλα
Τυτώ

?

Συνηθισμένο


Αφθονία
Ασυνήθιστο

Σπάνιο





?


























































































?


































?



Τσαλαπετεινός
(7) : Στοιχεία παρουσίας ορνιθοπανίδας ηπειρωτικής περιοχής ΔΗΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ
Ελληνικό Όνομα
Φώλιασμα

Accipiter nisus
Actitis hypoleucos
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Anas querquedula
Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Apus apus
Apus melba
Apus pallidus
Aquila heliaca
Aquila pomarina
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Asio otus
Athene noctua
Bubo bubo
Buteo buteo
Calandrella brachydactyla

Νησιωτική Περιοχή
Παρουσία
Πέρασμα στη μετανάστευση
Διαχείμαση





Ξεφτέρι
Ποταμότρυγγας
Σταρήθα
Αλκυόνα
Σαρσέλα
Χαμοκελάδα
Λιβαδοκελάδα
Δεντροκελάδα
Μαυροσταχτάρα
Βουνοσταχτάρα
Ωχροσταχτάρα
Βασιλαετός
Κραυγαετός
Σταχτοτσικνιάς
Πορφυροτσικνιάς
Κρυπτοτσικνιάς
Νανόμπουφος
Κουκουβάγια
Μπούφος
Γερακίνα
Μικρογαλιάντρα

Ηπειρωτική Περιοχή
Παρουσία
Πέρασμα στη μετανάστευση
Διαχείμαση









Συνηθισμένο


Αφθονία
Ασυνήθιστο

Σπάνιο
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Επιστημονικό όνομα

Ελληνικό Όνομα
Φώλιασμα

Calidris ferruginea
Calidris minuta
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Cettia cetti
Charadrius alexandrinus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Cisticola juncidis
Corvus corone
Corvus monedula
Cuculus canorus
Delichon urbica
Egretta garzetta
Emberiza cirlus
Emberiza melanocephala
Erithacus rubecula
Falco tinnunculus
Ficedula hypoleuca
Fringilla coelebs
Galerida cristata
Gallinago gallinago
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Himantopus himantopus
Hippolais pallida
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Ixobrychus minutus
Lanius collurio
Lanius senator
Larus cachinnans
Limosa limosa
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Merops apiaster
Miliaria calandra
Milvus migrans
Monticola solitarius
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Muscicapa striata
Nycticorax nycticorax
Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus
Otus scops
Parus major
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Pernis apivorus
Philomachus pugnax
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Ptyonoprogne rupestris
Rallus aquaticus
Remiz pendulinus
Riparia riparia
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Scolopax rusticola
Serinus serinus
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia melanocephala
Tachybaptus ruficollis
Tringa glareola
Tringa nebularia
Tringa ochropus

Δρεπανοσκαλίδρα
Νανοσκαλίδρα
Φαννέτο
Καρδερίνα
Φλώρος
Ψευταηδόνι
Θαλασσοσφυριχτής
Φιδαετός
Καλαμόκιρκος
Βαλτόκιρκος
Καρηκοκιστικόλη
Σταχτοκουρούνα
Κάργια
Κούκος
Σπιτοχελίδονο
Λευκοτσικνιάς
Σιρλοτσίχλονο
Αμπελουργός
Κοκκινολαίμης
Βραχοκιρκίνεζο
Μαυρομυγοχάφτης
Σπίνος
Κατσουλιέρης
Μπεκατσίνι
Νερόκοτα
Κίσσα
Καλαμοκανάς
Ωχροστριτσίδα
Μιλτοχελίδονο
Σταυλοχελίδονο
Μικροτσικνιάς
Αετομάχος
Κοκκινοκεφαλάς
Ασημόγλαρος
Οχθοτούρλι
Δενδροσταρήθρα
Αηδόνι
Μελισσοφάγος
Τσιφτάς
Τσίφτης
Γαλαζοκότσυφας
Λευκοσουσουράδα
Σταχτοσουσουράδα
Κιτρινοσουσουράδα
Σταχτομυγοχάφτης
Νυχτοκόρακας
Ασπροκώλα
Σταχτοπετρόκλης
Συκοφάγος
Γκιώνης
Καλόγερος
Σπιτοσπουργίτης
Χωραφοσπουργίτης
Σφηκιάρης
Ψευτομαχητής
καρβουνιάρης
Δενδροφυλοσκόπος
Θαμνοφυλλοσκόπος
Βραχοχελίδονο
Νεροκοτσέλα
Σακουλοπαπαδίτσα
Οχθοχελίδονο
Καστανολαίμης
Μαυρολαίμης
Μπεκάτσα
Σκαρθάκι
Ποταμογλάρονο
Χειμωνογλάρονο
Δεκαοχτούρα
Τρυγόνι
Ψαρόνι
Μαυροσκούφης
Κοκκινοτσιροβάκος
Θαμνοτσιροβάκος
Μαυροτσιροβάκος
Νανοβουτηχτάρι
Λασπότρυγγας
Πρασινοσκέλης
Δασότρυγγας





?

Ηπειρωτική Περιοχή
Παρουσία
Πέρασμα στη μετανάστευση
Διαχείμαση









Συνηθισμένο

Αφθονία
Ασυνήθιστο

Σπάνιο
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Επιστημονικό όνομα

Ηπειρωτική Περιοχή
Παρουσία
Πέρασμα στη μετανάστευση
Διαχείμαση



Ελληνικό Όνομα
Φώλιασμα

Tringa totanus
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos
Tyto alba
Upupa epops
Apus melba

Κοκκινοσκέλης
Τρυποφράχτης
Κότσυφας
Κελαηδότσιχλα
Τυτώ
Τσαλαπετεινός
Βουνοσταχτάρα

Αφθονία
Ασυνήθιστο

Συνηθισμένο

Σπάνιο















(8) : Καθεστώς προστασίας ορνιθοπανίδας στην περιοχή ΔΗΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ
Επιστημονικό όνομα

Ελληνικό Όνομα

Accipiter nisus
Actitis hypoleucos
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Alectoris chukar
Anas querquedula
Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Apus apus
Apus melba
Apus pallidus
Aquila heliaca
Aquila pomarina
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Asio otus
Athene noctua
Bubo bubo
Buteo buteo
Calandrella brachydactyla
Calidris ferruginea
Calidris minuta
Calonectris diomedea
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Cettia cetti
Charadrius alexandrinus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Cisticola juncidis
Columba livia
Corvus corax
Corvus corone
Corvus monedula
Cuculus canorus
Delichon urbica
Egretta garzetta
Emberiza cirlus
Emberiza melanocephala
Erithacus rubecula
Falco eleonorae
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Ficedula hypoleuca
Fringilla coelebs
Galerida cristata
Gallinago gallinago
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Himantopus himantopus
Hippolais pallida
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Ixobrychus minutus
Lanius collurio
Lanius senator
Larus cachinnans
Limosa limosa
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Merops apiaster
Miliaria calandra

Ξεφτέρι
Ποταμότρυγγας
Σταρήθα
Αλκυόνα
Νησοπέρδικα
Σαρσέλα
Χαμοκελάδα
Λιβαδοκελάδα
Δενδροκελάδα
Μαυροσταχτάρα
Βουνοσταχτάρα
Ωχροσταχτάρα
Βασιλαετός
Κραυγαετός
Σταχτοτσικνιάς
Πορφυροτσικνιάς
Κρυπτοτσικνιάς
Νανόμπουφος
Κουκουβάγια
Μπούφος
Γερακίνα
Μικρογαλιάντρα
Δρεπανοσκαλίδρα
Νανοσκαλίδρα
Αρτέμης
Φανέτο
Καρδερίνα
Φλώρος
Ψευταηδόνι
Θαλασσοσφυριχτής
Φιδαετός
Καλαμόκιρκος
Βαλτόκιρκος
Καρηκοκιστικόλη
Αγριοπερίστερο
Κόρακας
Σταχτοκουρούνα
Κάργια
Κούκος
Σπιτοχελίδονο
Λευκοτσικνιάς
Σιρλοτσίχλονο
Αμπελουργός
Κοκκινολαίμης
Μαυροπετρίτης
Πετρίτης
Δεντρογέρακο
Βραχοκιρκίνεζο
Μαυρομυγοχάφτης
Σπίνος
Κατσουλιέρης
Μπεκατσίνι
Νερόκοτα
Κίσσα
Καλαμοκανάς
Ωχροστριτσίδα
Μιλτοχελίδονο
Σταυλοχελίδονο
Μικροτσικνιάς
Αετομάχος
Κοκκινοκεφαλάς
Ασημόγλαρος
Οχθοτούρλι
Δενδροσταρήθρα
Αηδόνι
Μελισσοφάγος
Τσιφτάς

Οδηγία 79/409/EE (Παρ.)

II
I
II
II
I

I
I
I
I

I
I

I

I
I
I
I
II

Σύμβ. Βέρνης
Σύμβ. Βόννης (Παρ.)
(Παρ.)
II
II
II & III
II
III
II
III
III
II
II
II
II
III
II
II
II
I & II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III

1

Κόκκινο Βιβλίο

K

E
V
V

V
K

II
II

I

I
I

II & III
II
II
I

I
I

I

III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
II
II
III
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II
II
II
II
II

K
K

II

II
II

II

II

II

V

IUCN
Red List2
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
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CITES
(Παρ.)
II

I
II

II
II
II
II

II
II
II

II
I
II
II

Επιστημονικό όνομα

Ελληνικό Όνομα

Οδηγία 79/409/EE (Παρ.)

Milvus migrans
Monticola solitarius
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Muscicapa striata
Nycticorax nycticorax
Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus
Otus scops
Parus major
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Pernis apivorus
Phalacrocorax carbo
Phasianus colchicus
Philomachus pugnax
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Podiceps nigricollis
Ptyonoprogne rupestris
Rallus aquaticus
Remiz pendulinus
Riparia riparia
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Scolopax rusticola
Serinus serinus
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia melanocephala
Tachybaptus ruficollis
Tringa glareola
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa totanus
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos
Tyto alba
Upupa epops

Τσίφτης
Γαλαζοκότσυφας
Λευκοσουσουράδα
Σταχτοσουσουράδα
Κιτρινοσουσουράδα
Σταχτομυγοχάφτης
Νυχτοκόρακας
Ασπροκώλα
Σταχτοπετρόκλης
Συκοφάγος
Γκιώνης
Καλόγερος
Σπιτοσπουργίτης
Χωραφοσπουργίτης
Σφηκιάρης
Κορμοράνος
Φασιανός
Ψευτομαχητής
Καρβουνιάρης
Δενδροφυλλοσκόπος
Θαμνοφυλλοσκόπος
Μαυροβουτηχτάρι
Βραχοχελίδονο
Νεροκοτσέλα
Σακουλοπαπαδίτσα
Οχθοχελίδονο
Καστανολαίμης
Μαυρολαίμης
Μπεκάτσα
Σκαρθάκι
Ποταμογλάρονο
Χειμωνογλάρονο
Δεκαοχτούρα
Τρυγόνι
Ψαρόνι
Μαυροσκούφης
Κοκκινοτσιροβάκος
Θαμνοτσιροβάκος
Μαυροτσιροβάκος
Νανοβουτηχτάρι
Λασπότρυγγας
Πρασινοσκέλης
Δασότρυγγας
Κοκκινοσκέλης
Τρυποφράχτης
Κότσυφας
Κελαηδότσιχλα
Τυτώ
Τσαλαπετεινός

I

I

I
II & III
I

II & III
I
I
II
II
II

I

Σύμβ. Βέρνης
Σύμβ. Βόννης (Παρ.)
(Παρ.)
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
III
III
III
II
II
II
II
II
III
III
II
II
II
III
ΙΙ
II
II
III
III
II
II
II
II
II & III
II
III
II
III
II
III
III
II
II

Κόκκινο Βιβλίο1
E

K

II
V
II

II
K

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

I

IUCN
2
Red List
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
: Κατηγορίες Κόκκινου Βιβλίου των Απειλουμένων Σπονδυλοζώων της Ελλάδας (Καρανδεινός 1992) : Ε (Κινδυνεύοντα), V (Τρωτά),
Ι (Απροσδιόριστα), Κ (Ανεπαρκώς γνωστά)
2
: Κατηγορίες IUCN Red List : VU (Vulnerable-Τρωτό), LC (αναφέρεται σε είδη τα οποία εξετάστηκαν και δεν καλύπτουν τα κριτήρια
για να ενταχθούν σε μια από τις κατηγορίες κινδυνευόντων ειδών)
1

Α. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ :Κοινά είδη θηλαστικών που απαντώνται στην περιοχή είναι τα Crocidura
suaveolens (Κηπομυγαλίδα), Mustela nivalis (Νυφίτσα), Martes foina (Κουνάβι). Όλα
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, ενώ τα δύο πρώτα
προστατεύονται και από το Π.Δ. 67/81. Αναλυτικά στοιχεία για τα είδη Trunsiops truncatus
(Ρινοδέλφινο), Myotis blynthii (Μικρομυωτίδα) και Μοnachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
έχουν ήδη καταγραφεί στην ενότητα α) Θαλάσσια Περιοχή Στενού Μεθώνης του παρόντος
κεφαλαίου. Από τα υπόλοιπα είδη τα πλέον σημαντικά είδη θηλαστικών της περιοχής είναι:
1. Rhinolophus ferrumequinum (Τρανορινόλοφος)
Το είδος Rhinolophus ferrumequinum είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος από την οικογένεια των
Rhinolophinae. Το μήκος του σώματος κυμαίνεται από 5,7 ως 7,1εκ., ενώ το μήκος της ουράς
φτάνει τα 4,3εκ. Το άνοιγμα των φτερών φτάνει κατά μέσο όρο τα 37,5εκ. Σε βάρος φτάνει τα
34γρ. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είδους είναι η οστεοδομή, η οδοντοστοιχία, αλλά και το
χρώμα του. Το σώμα τους έχει χρώμα
καφέ-γκρι,
με
αμυδρές
κόκκινες
`
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CITES
(Παρ.)
II

II

II

II

αποχρώσεις στη ράχη. Οι νεαρές νυχτερίδες έχουν ομοιόμορφο γκρι χρώμα.
Καθεστώς Προστασίας :Το είδος έχει καταχωρηθεί στον Ερυθρό κατάλογο της IUCN ως
χαμηλού κινδύνου (LR), ενώ στον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό και Εθνικό έχει χαρακτηριστεί ως
τρωτό (VU). Περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙV της Οδηγίας 92/43/ΕΕ, στο Παράρτημα ΙΙ
της Σύμβασης της Βέρνης, στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης, στο Παράρτημα ΙΙΙ της
Συνθήκης CITES και προστατεύεται από το Π.Δ. 67/81. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της
Σύμβασης της Βόννης έχει υπογραφεί από 30 χώρες η Σύμβαση «EUROBATS» (1994), για «τη
Διατήρηση των Πληθυσμών των Ευρωπαϊκών Νυχτερίδων» αναγνωρίζοντας την ανάγκη λήψης
μέτρων για τη διατήρηση των πληθυσμών (IUCN, Red List).
2. Martes foina (Κουνάβι)
Νυχτόβιο σαρκοφάγο είδος που ζει το ίδιο εύκολα σε πυκνά δάση, σε γυμνά βραχοτόπια, ακόμη
και σε εγκαταλειμμένα λατομία. Φωλιάζει σε κουφάλες δένδρων, σε τρύπες στα βράχια. Έχει
χρώμα καφέ - γκρι και το χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι η διπλή άσπρη κηλίδα που έχει στο
στήθος και στο λαιμό. Έχει μήκος σώματος περίπου 50 εκ και φουντωτή ουρά μήκους 25 εκ.
Καθεστώς προστασίας : Προστατεύεται από τη σύμβαση της Βέρνης (ως είδος της πανίδας
υπό προστασία) όπου έχει καταχωρηθεί στο Παράρτημα ΙΙΙ.
3. Mustela nivalis (νυφίτσα)
Η νυφίτσα (Mustela nivalis) είναι μικρό σαρκοφάγο ζώο που είναι δραστήρια και την ημέρα και
την νύχτα. Έχει επίμηκες κυλινδρικό σώμα και έτσι μπορεί να μπαίνει σε φωλιές τρωκτικών που
αποτελούν τη βασική της τροφή. Είναι δεινός κυνηγός και μπορεί να πιάνει θηράματα πολύ
μεγαλύτερα από την ίδια.
Καθεστώς προστασίας : Προστατεύεται από τη σύμβαση της Βέρνης (ως είδος της πανίδας
υπό προστασία) όπου έχει καταχωρηθεί στο Παράρτημα ΙΙΙ καθώς και από το Π.Δ. 67/81.
Β. ΕΡΠΕΤΑ : Κοινά είδη ερπετών στην περιοχή είναι τα: Coluber gemonensis, Lacerta trilineata,
Ophisaurus apodus, Typhlops vermicularis. Όλα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV της
Οδηγίας 92/43/ΕΕ και στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, ενώ τα δύο πρώτα
προστατεύονται και από το Π.Δ. 67/81. Επίσης κοινά είναι τα είδη Hemidactylus turcicus,
Malpolon monspessulanus τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της
Βέρνης και προστατεύονται από το Π.Δ. 67/81.
Σπανίως στην περιοχή απαντώνται τα είδη Ablepharus kitaibelii (Αβλέφαρος) και η ενδημική
Lacerta graeca (Ελληνική σαύρα) τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV της Οδηγίας
92/43/ΕΕ και στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
Εξίσου σπάνια θα συναντήσουμε τα είδη Coluber najadum (Σαΐτα), Telescopus fallax (Αγιόφιδο),
Vipera ammodytes (Οχιά) τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΕ
και στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, ενώ τα δύο πρώτα προστατεύονται και από το
Π.Δ. 67/81. Τέλος, σπανίως θα συναντήσουμε την ενδημική Podacris peloponnesiaca (Σαύρα
Πελοποννήσου) η οποία περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
Αναλυτικά στοιχεία για τα είδη Caretta caretta, έχουν ήδη καταγραφεί στην ενότητα α) Θαλάσσια
Περιοχή Στενού Μεθώνης του παρόντος κεφαλαίου.
Σε ότι αφορά την περιγραφή των υπόλοιπων ειδών :
1. Ablepharus kitaibelii (Αβλέφαρος)
Το χαρακτηριστικό αυτής της σαύρας είναι τα ατελή της βλέφαρα που περιορίζονται μόνο σε μια
πτυχή, η οποία καλύπτεται με μικρές φολίδες, πάνω και πίσω από τα μάτια. Το σώμα τους
φθάνει τα 12 εκ. και είναι ισοπαχή κυλινδρικό (εκτός από το πίσω μέρος που καταλήγει σε
μακριά ουρά).
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Οδηγίας 92/43/ΕΕ και στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης. Έχει καταγραφεί επίσης στο εγχειρίδιο Corine BIOTOPES.
2. Coluber gemonensis (Δενδρογαλιά)
Φίδι χωρίς δηλητήριο, που σπάνια ξεπερνάει το 1 μέτρο. Τρέφεται κυρίως με σαύρες, αλλά
ευκαιριακά και με μεγάλες ακρίδες, τρωκτικά και νεοσσούς. Γεννάει 3 - 9 αυγά και τα μικρά
φιδάκια τρέφονται κυρίως με έντομα. Είναι ενδημικό είδος των Βαλκανίων.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Οδηγίας 92/43/ΕΕ και στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και
προστατεύεται από το Π.Δ. 67/81.
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3. Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Είδος κοινό σε όλη τη χώρα το οποίο συναντάται συχνά σε κατοικημένες περιοχές. Έχει
εντυπωσιακό χρωματισμό, στη ράχη κιτρινωπό ή γκρι με καφέ ή κόκκινες κηλίδες που
περιβάλλονται από μαύρο χρώμα και στα πλευρά με μικρότερες κηλίδες. Τρέφεται κυρίως με
τρωκτικά τα οποία σκοτώνει με σύσφιγξη. Το φθινόπωρο βυθίζεται σε χειμερία νάρκη. Γεννάει
συνήθως τέσσερα αυγά την άνοιξη.
Καθεστώς προστασίας : Το είδος περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα ΙΙ και IV της Οδηγίας
92/43/ΕΕ και στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
4. Lacerta graeca (Ελληνική σαύρα)
Ενδημική σαύρα της Ελλάδας. Προτιμάει περιοχές κοντά στο νερό ή όχι πολύ ξηρές σε
υψόμετρα συνήθως μεγαλύτερα των 400 μέτρων.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Οδηγίας 92/43/ΕΕ και στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και προστατεύεται από το Π.Δ. 67/81.
5. Malpolon monspessulanus (Σαπίτης)
Μεγαλόσωμο οπισθόγλυφο φίδι. Εξαπλώνεται σε όλη την Τουρκία, στην Ελλάδα, στα παράλια
της Β. Αφρικής και στην Ισπανία. Ενήλικο φτάνει τα 2 μ. αλλά το συνηθέστερο είναι από 1,50
μέχρι 1,80 μ. Έχει καφέ χρώμα και μεγάλα όμορφα μάτια που στολίζουν ένα παράξενο αλλά
όμορφο κωνοειδές κεφάλι. Δραστηριοποιείται κατά τη διάρκεια της ημέρας κινούμενο συνεχώς
και ψάχνοντας για ποντίκια που είναι η βασική διατροφή του.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και
προστατεύεται από το Π.Δ. 67/81.
6. Mauremys caspica (Ποταμοχελώνα)
Είναι ένα από τα δύο είδη χελωνών του γλυκού νερού που συναντούμε στη χώρα μας. Έχει
χαρακτηριστικές κιτρινωπές ή ανοιχτόχρωμες πράσινες ραβδώσεις στο λαιμό και στα πόδια. Το
καβούκι της φτάνει σε μήκος 20εκ., είναι γκρίζο ή πρασινωπό ραχιαία και κοιλιακά πιο
σκουρόχρωμο. Γεννάει 4-6 αυγά τα οποία επωάζονται στην ξηρά. Οι νεοσσοί έχουν μήκος
μικρότερο από 3εκ. Τρέφεται κυρίως με ζωικά, αλλά και με φυτικά είδη και είναι είδος κοινό στην
ηπειρωτική Ελλάδα και στα μεγάλα νησιά.
Καθεστώς Προστασίας :Το είδος περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα ΙΙ και IV της Οδηγίας
92/43/ΕΕ, στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και προστατεύεται από το Π.Δ. 67/81.
7. Ophisaurus apodus (Τυφλίτης)
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άποδη σαύρα της Ευρώπης. Μοιάζει με φίδι αλλά ξεχωρίζει από τα
κινητά βλέφαρα, τις οπές των αυτιών και το σχήμα του κεφαλιού με το μεγάλο στόμα και τα
δόντια σε σειρά. Δραστηριοποιείται κατά τη διάρκεια της ημέρας και τρέφεται με έντομα,
τρωκτικά, σαύρες. Ενήλικο μπορεί να φτάσει και το 1,20 μ. αλλά το συνηθέστερο είναι μέχρι 1 μ.
Έχει κίτρινο-καφέ χρώμα ή σκούρο καφέ.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Οδηγίας 92/43/ΕΕ και στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
8. Podarcis peloponnesiaca (Πελοποννησιακή σαύρα)
Ενδημική σαύρα της Πελοποννήσου. Καστανόχρωμη σαύρα με ανοιχτόχρωμες και
σκουρόχρωμες γραμμές στην πλάτη. Είδος που προτιμάει ανοικτές εκτάσεις με σχετικά γυμνό
έδαφος όπου όμως υπάρχουν πέτρες και βράχια. Τρέφεται με ασπόνδυλα (έντομα, αράχνες
κλπ).
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Οδηγίας 92/43/ΕΕ και στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
9. Telescopus fallax (Αγιόφιδο)
Απαντάται σε ξηρά αμμώδη ή πετρώδη εδάφη με θαμνώδη βλάστηση. Κινείται κυρίως το
σούρουπο. Είναι οπισθόγλυφο. Έχει δηλαδή δηλητήριο στα πίσω δόντια, τα οποία δεν μπορούν
να δαγκώσουν άνθρωπο αλλά μόνο την πολύ μικρότερη λεία του. Σφίγγει το θύμα του και το
κρατάει μέχρι να ενεργήσει το δηλητήριο. Τρέφεται κυρίως με σαύρες και σαμιαμίδια.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Οδηγίας 92/43/ΕΕ και στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
10. Testudo marginata (Κρασπεδοχελώνα)
Είναι το μεγαλύτερο από τα τρία είδη χερσαίων χελωνών στη χώρα μας. Έχει χαρακτηριστικές
πεπλατυσμένες
σχεδόν
οριζόντιες
περιφερειακές πλάκες, ιδίως στο πίσω
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μέρος του σώματος. Γεννάει 2-12 αυγά την άνοιξη σκάβοντας τη φωλιά της στο χώμα. Οι
νεοσσοί έχουν μήκος έως 4εκ. Τη συναντούμε σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου που
καλύπτονται από μεσογειακή μακία βλάστηση. Οι πληθυσμοί του είδους είναι περιορισμένοι στη
νότια Βαλκανική (ο πληθυσμός της Σαρδηνίας έχει κυρίως εισαχθεί). Οι σημαντικότερες απειλές
του είδους προκαλούνται από την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων του.
Στην περιοχή μελέτης μικρός αλλά δημογραφικά υγιής πληθυσμός έχει καταγραφεί στη νήσο
Σαπιέντζα σε μακία βλάστηση με Arbutus sp., Phillyrea media, Quercus coccifera και Pistacia
lentiscus.
Καθεστώς προστασίας :Το είδος περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα ΙΙ και IV της Οδηγίας
92/43/ΕΕ, στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και προστατεύεται από τη Σύμβαση
CITIES (Παράρτημα ΙΙ) και από το Π.Δ. 67/81.
11. Typhlops vermicularis (Σκουλικόφιδο)
Ένα από τα μικρότερα φίδια με μέγιστο μήκος τα 35 cm. Μοιάζει περισσότερο με σκουλήκι. Τα
μάτια του είναι καλυμμένα από φολίδες. Ζει κάτω από το έδαφος ή κάτω από πέτρες σε ξηρά
μέρη. Μπορεί να βρεθεί στο έδαφος μόνο νύκτα ή με υγρό καιρό. Τρέφεται κυρίως με έντομα και
τις προνύμφες τους.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
12. Vipera ammodytes (Οχιά)
Δηλητηριώδες φίδι και το δάγκωμά του θεωρείται ότι είναι το πλέον επικίνδυνο συγκριτικά με
αυτό των άλλων ειδών οχιάς που υπάρχουν στην Ευρώπη. Το μήκος του ζώου κυμαίνεται από
65-90 cm συμπεριλαμβανομένης της ουράς. Εμφανίζεται κυρίως στη Βαλκανική χερσόνησο.
Βόρεια εξαπλώνεται στη βορειοανατολική Ιταλία, νότια Αυστρία, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική
Ρουμανία. Φθάνει νότια στην Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Υπάρχει, επίσης, στην νοτιοδυτική
Ασία.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Οδηγίας 92/43/ΕΕ και στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
Γ. ΑΜΦΙΒΙΑ : Κοινά είδη αμφιβίων στην περιοχή είναι τα Bufo viridis (Πρασινόφρυνος) και Hyla
arborea (Δεντροβάτραχος) τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΕ
και στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, ενώ προστατεύονται και από το Π.Δ. 67/81. Το
δεύτερο είδος, επιπλέον προστατεύεται από τη Σύμβαση CITIES (Παράρτημα ΙΙ) και έχει
καταχωρηθεί στον Ερυθρό κατάλογο της IUCN ως ΝΤ (Near Threatened-Σχεδόν Απειλούμενο).
Σπανιότερα συναντούμε το είδος Bufo bufo (Χωματόφρυνος) το οποίο περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, προστατεύεται από το Π.Δ. 67/81.
Αναλυτικά στοιχεία για τα κυριότερα από τα είδη αυτά αναλύονται στη συνέχεια :
1. Bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Οι χωματόφρυνοι έχουν κοντό σώμα, χωρίς ουρά και ευδιάκριτο λαιμό, μακριά πίσω πόδια. Οι
τυμπανικές μεμβράνες των αυτιών είναι ευδιάκριτες και μοιάζουν με δίσκους, που προβάλλουν
στα πλάγια του κεφαλιού. Ο λάρυγγάς του είναι πολύ καλά ανεπτυγμένος και συνοδεύεται από
σάκο που μπορεί να φουσκώνει και να πάλλεται. Το χρώμα του είναι καφέ (η λέξη φρύνος
υποδηλώνει γενικώς το καφέ λαμπερό χρώμα).
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και
προστατεύεται από το Π.Δ. 67/81. Έχει καταγραφεί επίσης στο εγχειρίδιο Corine - BIOTOPES.
2. Bufo viridis (Πράσινος φρύνος)
Είδος μικρότερο από το προηγούμενο με την ίδια περίπου συμπεριφορά. Προτιμάει χαμηλότερα
υψόμετρα από το προηγούμενο είδος. Αναπαράγεται σε στάσιμα ή βραδέως κινούμενα νερά
από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τα τέλη του Μαΐου. Αυτό το είδος κινδυνεύει περισσότερο από
θανάτωση στους δρόμους τη νύκτα, από αυτοκίνητα, κατά την περίοδο αναπαραγωγής οπότε
μετακινείται προς και από τις θέσεις όπου αναπαράγεται.
Καθεστώς προστασίας :Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Οδηγίας 92/43/ΕΕ, στο
Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και προστατεύεται από το Π.Δ. 67/81. Έχει καταγραφεί
επίσης στο εγχειρίδιο Corine - BIOTOPES.
3. Hyla arborea (Δενδροβάτραχος)
Εξαπλώνεται σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη εκτός από τις Βαλεαρίδες νήσους και ορισμένα
τμήματα της Ν. Γαλλίας και της Ιβηρικής
χερσονήσου. Συναντάται επίσης στη Μικρά
`
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
66

Ασία, στα νότια τμήματα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης μέχρι την Κασπία θάλασσα. Το μήκος
των ενήλικων φθάνει τα 5cm. Στα δάχτυλα των ποδιών σχηματίζονται χαρακτηριστικοί δίσκοι
προσκόλληση. Ο χρωματισμός είναι ποικίλος αν και συνήθως το χρώμα του σώματος είναι
φωτεινό πράσινο.
Καθεστώς προστασίας : Το είδος έχει καταχωρηθεί στον Ερυθρό κατάλογο της IUCN ως
Nearly threatened-Σχεδόν Απειλούμενο (NT). Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Οδηγίας
92/43/ΕΕ, στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, και προστατεύεται από το Π.Δ. 67/81.
Έχει καταγραφεί επίσης στο εγχειρίδιο Corine - BIOTOPES.
Δ. ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ
1. Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Ψαροφάγο πουλί με έντονα μεταλλικό κυανό το πάνω μέρος της, πυρρόξανθο κάτω μέρος και
μάγουλα, λευκό στο λαιμό και λίγο πίσω από το μάτι. Μέγεθος 16,5 εκ. με μεγάλο κεφάλι και
σώμα κοντόχοντρο. Φωλιάζει σε μικρούς και μεγάλους υγροτόπους. Το χειμώνα είναι πιο κοινή
καθώς έρχονται και άλλα άτομα από βορειότερες περιοχές.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409 και στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
2. Alectoris chukar (Νησοπέρδικα)
Συναντάται κυρίως στα νησιά του Αιγαίου την Κρήτη και στην Ανατολική Θράκη. Απαντάται σε
κοπάδια σε ξερές περιοχές, πετρώδεις πλαγιές βουνών ενώ αναπαράγεται μια φορά το χρόνο 815 αβγά σε βραχώδεις περιοχές με νότιο προσανατολισμό. Φωλιάζει στο έδαφος σε μια
κοιλότητα που κατασκευάζει το θηλυκό και τη στρώνει με ξερά χόρτα.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 79/409 και στο
Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
3. Anas querquedula (Σαρσέλα)
Έχει ύψος που κυμαίνεται από 37 έως 4cm ενώ το μήκος της κυμαίνεται από 63 έως 69 cm.
Ζει μέχρι 20 χρόνια και προτιμά τους ρηχούς βάλτους με γλυκό νερό και λίμνες που διαθέτουν
αρκετή βλάστηση για κάλυψη. Οι φωλιές κατασκευάζονται στο έδαφος πάντα σχεδόν κοντά στο
νερό μέσα σε πυκνή βλάστηση. Γεννά μια φορά το χρόνο 7-9 αβγά. Τρέφεται με έντομα,
ασπόνδυλα και φυτικά μέρη, τα οποία συλλαμβάνει έχοντας το κεφάλι βυθισμένο ενώ κολυμπάει.
Καθεστώς προστασίας : Το είδος έχει καταχωρηθεί στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων
Σπονδυλοζώων της Ελλάδας (Καρανδεινός 1992) ως Κ – Ανεπαρκώς γνωστό. Περιλαμβάνεται
στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 79/409, στο Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης.
4. Anthus campestris (Χαμοκελάδα)
Οι πληθυσμοί της Χαμοκελάδας έχουν μειωθεί στην Ευρώπη κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Στη
χώρα μας βρίσκονται σε σχετικά σταθερή κατάσταση και εκτιμώνται μεταξύ 10000 και 20000
ζευγαριών (Tucker & Heath 1994). Αποτελεί χαρακτηριστικό είδος των βοσκοτόπων της
ημιορεινής ζώνης με βασικές απαιτήσεις σε ενδιαίτημα την παρουσία λιβαδικών εκτάσεων μαζί
με θαμνώνες και γυμνά από βλάστηση τμήματα.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409 και στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
5. Aquila heliaca (Βασιλαετός)
Η σημερινή εξάπλωση του Βασιλαετού είναι πολύ περιορισμένη και αραιή σε σχέση με τον
περασμένο αιώνα. Έχει κυρίως συγκεντρωθεί στη Μακεδονία και την Θράκη και λιγα άτομα
απαντώνται στην Πελοπόννησο, την Δυτική Στερεά και την Ήπειρο.
Ο κύριος βιότοπος του Βασιλαετού κατά την περίοδο της αναπαραγωγής είναι ανοιχτές πεδιάδες
και στέπες με αραιά δέντρα και δάση.
Καθεστώς προστασίας : Το είδος έχει καταχωρηθεί στον Ερυθρό κατάλογο της IUCN ως VU
(Vulnerable-Τρωτό) και στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Σπονδυλοζώων της Ελλάδας
(Καρανδεινός 1992) ως Ε – Κινδυνεύοντα.
Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της
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Οδηγίας 79/409, στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, στα Παραρτήματα Ι & ΙΙ της
Σύμβασης της
6. Aquila pomarina (Κραυγαετός) Βόννης και στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης CITIES.
Δασόβιος αετός που προτιμά για φώλιασμα δάση χαμηλού υψομέτρου φυλλοβόλα, κωνοφόρα ή
μικτά. Αναζητά τη λεία του σε περιοχές με μεγάλα ξέφωτα, λιβάδια, ανοιχτές κοιλάδες με μικρά
έλη ή χωράφια με συστάδες δένδρων.
Παλαιότερα υπήρχε σχεδόν σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα αλλά τα τελευταία 60 χρόνια ο
πληθυσμός του έχει μειωθεί σημαντικά.
Καθεστώς προστασίας : Το είδος έχει καταχωρηθεί στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων
Σπονδυλοζώων της Ελλάδας (Καρανδεινός 1992) ως V – Τρωτά. Περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, στο Παράρτημα
ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης και στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης CITIES.
7. Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Αποδημητικό είδος. Φωλιάζει σε πυκνούς, εκτεταμένους καλαμιώνες συνήθως μοναχικά ή
φτιάχνοντας πολύ χαλαρές αποικίες με άλλους ερωδιούς. Αν και απαντάται σε πολλούς
υγροτόπους κατά την μεταναστευτική περίοδο, ο αναπαραγόμενος πληθυσμός εμφανίζει σαφή
μείωση, ιδιαίτερα την Άνοιξη.
Καθεστώς προστασίας : Το είδος έχει καταχωρηθεί στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων
Σπονδυλοζώων της Ελλάδας (Καρανδεινός 1992) ως V – Τρωτά. Περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης.
8. Athene noctua (Κουκουβάγια)
Κοινό νυκτόβιο αρπακτικό με μήκος 20-22 εκατοστά το οποίο δείχνει παχύ λόγω του πλούσιου
φτερώματος. Τα θηλυκά είναι μεγαλύτερα από τα αρσενικά. Οι φτερούγες έχουν μήκος 15
εκατοστά και η ουρά 8. Έχουν ισχυρή όραση, περισσότερο από άλλα πουλιά και τον άνθρωπο.
Βλέπουν το ίδιο καλά τη νύχτα και την ημέρα.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και στο
παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης CITES.
9. Bubo bubo (Μπούφος)
Το είδος αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο νυχτόβιο αρπακτικό της Ευρώπης. Βρίσκεται κυρίως σε
βραχώδεις περιοχές με πυκνή βλάστηση. Φωλιάζει σε μικρές σπηλιές, σε μεγάλες κουφάλες και
εγκαταλειμμένες φωλιές άλλων πουλιών. Ζει σε πολλούς τύπους οικοτόπων που εκτείνονται από
το επίπεδο της θάλασσας έως περιοχές με μεγάλο υψόμετρο.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και στο παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης CITES.
10. Buteo buteo (Γερακίνα)
Μεγάλου μεγέθους πουλιά με μεγάλα φτερά μυτερά στις άκρες και σχετικά κοντές ουρές και
μικρά στρόγγυλα κεφάλια. Το φτέρωμά τους ποικίλλει αλλά γενικά είναι σκούρο καφέ με
σκοτεινότερες περιοχές στους ώμους.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης και στο παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης CITES.
11. Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Μεταναστευτικό είδος με αεροδυναμικό σχήμα, καφέ χρώμα στο πάνω μέρος και λευκό στο
κάτω και ράμφος κιτρινωπό ισχυρό. Τρέφεται με ψάρια και καλαμάρια που πιάνει στην επιφάνεια
της θάλασσας ή βουτώντας μέχρι λίγα μέτρα. Για να εντοπίσει τη λεία του συχνά αναζητά
δελφίνια, τόνους και άλλα ψάρια που σπρώχνουν τα κοπάδια με τα μικρόψαρα στην επιφάνεια.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409 και στο
Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
12. Circaetus gallicus (Φιδαετός)
Ο Φιδαετός είναι μεταναστευτικό είδος και στην Ελλάδα ο συνολικός πληθυσμός του είδους
εκτιμάται ότι είναι 300-500 ζευγάρια (Καρανδεινός 1992).Ο Φιδαετός φωλιάζει στην περιοχή
μελέτης αλλά την χρησιμοποιεί και ως πέρασμα κατά την μεταναστευτική περίοδο.
Καθεστώς προστασίας : Το είδος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, στο
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Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης και στο
παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης CITES.
13. Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Η κατανομή του είδους στην Ελλάδα σήμερα είναι αραιή, σποραδική και περιορίζεται κυρίως
στους μεγάλους υγροτόπους της Βόρειας Ελλάδας. Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το
μέγεθος του πληθυσμού του αλλά υπάρχει μια εκτίμηση για την παρουσία λιγότερων από 80
ζευγαριών. Φωλιάζει σε εκτεταμένους καλαμιώνες σε παράκτιους ή εσωτερικούς υγροτόπους
στους οποίους βρίσκει κυρίως τη λεία του.
Καθεστώς προστασίας : Το είδος έχει καταχωρηθεί στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων
Σπονδυλοζώων της Ελλάδας (Καρανδεινός 1992) ως V – Τρωτά. Περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, στο Παράρτημα
ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης και στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης CITIES.
14. Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Ο βαλτόκιρκος μεταναστεύει στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η αφθονία
του όμως είναι πολύ μεγαλύτερη σχετικά με αυτή του στικταετού, αφού υπάρχουν περίπου 9.000
αναπαραγόμενα ζευγάρια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο βαλτόκιρκος ξεχειμωνιάζει σε βάλτους,
από όπου πήρε και το όνομά του. Χαρακτηριστική είναι η ουρά του που είναι αρκετά μεγάλη, σε
σχέση με το υπόλοιπο σώμα.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης και στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης CITIES.
15. Columba livia (Αγριοπερίστερο)
Αποτελεί σημαντική πηγή τροφής για αρπακτικά. Το μέγεθος του είναι 35 εκ. και το φτέρωμά του
παχύ και πυκνό. Το χρώμα του είναι γκρι με εναλλαγές λευκότερων και σκουρότερων τόνων. Ο
λαιμός έχει πράσινες ανταύγειες και το στήθος κόκκινες. Το ράμφος της είναι σχετικά λεπτό στην
άκρη, παχαίνει στα πλάγια. Τα πόδια του είναι κοντά.
Καθεστώς προστασίας : Το είδος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 79/409 και
στο Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
16. Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Επιδημητικό πουλί για τη χώρα μας με λευκό χρώμα. Το ράμφος του είναι μακρύ, λεπτό και
μαύρο. Έχεις ένα μικρό λοφίο και το μήκος του σώματος του είναι 5 εκ.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
17. Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Μεταναστευτικό γεράκι που ζει στη Μεσόγειο. Οφείλει το όνομά του στην Πριγκίπισσα Ελεονόρα
της Σαρδηνίας η οποία το 14ο αιώνα το κήρυξε σε προστασία. Έχει μέγεθος περίπου 40 εκ και
εμφανίζεται με σκούρο καφέ απόχρωση ή με ανοιχτόχρωμη με ράχη καφέ και κοιλιά με σκούρες
ραβδώσεις. Το κεφάλι είναι μαύρο ενώ ο λαιμός και μάγουλα γκριζωπά.
Καθεστώς προστασίας : Το είδος έχει καταχωρηθεί στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων
Σπονδυλοζώων της Ελλάδας (Καρανδεινός 1992) ως Κ – Ανεπαρκώς γνωστό. Περιλαμβάνεται
στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης και στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης CITIES.
Falco peregrinus (Πετρίτης)
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Είδος με ευρεία εξάπλωση στην Ελλάδα (ηπειρωτική και νησιωτική χώρα) αλλά σχετικά σπάνιο.
Ορισμένα άτομα είναι μόνο χειμερινοί επισκέπτες. Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα αναπαράγονται
τουλάχιστον 200 - 300 ζευγάρια.
Καθεστώς προστασίας : Το είδος έχει καταχωρηθεί στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων
Σπονδυλοζώων της Ελλάδας (Καρανδεινός 1992) ως Κ – Ανεπαρκώς γνωστά. Περιλαμβάνεται
στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης και στο παράρτημα Ι της Συνθήκης CITES.
18. Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Γεράκι με μακριές φτερούγες, ξανθοκάστανες γάμπες, φτερά και καλυπτήρες ουράς. Πάνω
μέρος μαυροκάστανο στικτό, κάτω μέρος με ραβδώσεις – στίγματα και λαιμός με λευκή ταινία.
Τρέφεται με μικροπούλια (κορυδαλλούς, τσίχλες, ψαρόνια, χελιδόνα κα) και λιγότερο με
ποντικούς, ερπετά και βατράχια. Απαντάται σε αραιά δάση ή στις παρυφές αυτών, σε σε
ερημότοπους και καλλιεργούμενες εκτάσεις. Φωλιάζει σε δένδρα και σε κουρουνοφωλιές και ζει
11 περίπου χρόνια.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης και στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης CITIES.
19.

Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Είναι το πιο κοινό γεράκι σ’ όλη την Ελλάδα και φωλιάζει παντού σε όλη την χώρα σε
σημαντικούς αριθμούς για αρπακτικό. Απαντάται κυρίως σε ανοιχτές εκτάσεις για αναζήτηση
τροφής η οποία αποτελείται ως επί το πλείστον από μικρά θηλαστικά, πουλιά και ερπετά.
Φωλιάζει σε απότομες βραχώδεις περιοχές.
Κύριες απειλές που αντιμετωπίζει το είδος είναι η παράνομη κυνηγετική δραστηριότητα και σε
ορισμένες περιπτώσεις η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης και στο Παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης CITES.

20.

Galerida cristata (Κατσουλιέρης)
Συχνάζει κοντά σε κατοικημένες περιοχές και σε ξηρές ανοιχτές εκτάσεις, χορτολίβαδα και
αγρούς. Φωλιάζει στο έδαφος, προστατευόμενος από τη βλάστηση ή τις πέτρες. Τρέφεται με
έντομα και μικρούς σπόρους.
Έχει λεπτό σώμα με μήκος περίπου 18 εκ. με γκρι καφέ φτέρωμα με ραβδώσεις και λευκή
κοιλιά.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.

21.

Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Αποδημητικό είδος με μακριά πόδια, κόκκινα – πορτοκαλί. Το πάνω μέρος του είναι μαύρο και οι
φτερούγες του μυτερές με μαύρο το πάνω μέρος. Ουρά λευκή και ράμφος μακρύ μαυριδερό.
Απαντάται σε έλη και λιμνοθάλασσες ενώ φωλιάζει σε υγροτόπους με γλυκό ή υφάλμυρο νερό.
Καθεστώς προστασίας : Το είδος έχει καταχωρηθεί στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων
Σπονδυλοζώων της Ελλάδας (Καρανδεινός 1992) ως V – Τρωτό. Περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης.

22.

Hirundo rustica (Σταυλοχελίδονο)
Φωλιάζει στην περιοχή μελέτης. Τρέφεται με έντομα και προτιμά χώρους σταβλισμένων ζώων,
ζει σε μεγάλα κοπάδια. Η φωλιά του είναι πολύ χαρακτηριστική, από λάσπη και άχυρο, στα
περβάζια των κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.

23.

Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Μικρός ερωδιός που ζει κρυμμένος και κυκλοφορεί μόνο το σούρουπο. Είναι καστανό μαύρο στο
πάνω μέρος, με στέμμα επίσης καστανό – μαύρο και κιτρινωπά φτερά με σκοτεινές – καστανές
άκρες. Πόδια πράσινα και ράμφος μικρό κιτρινοπράσινο. Ζει στις όχθες των ποταμών με πυκνή
βλάστηση, σε στάσιμα νερά, τέλματα, λίμνες, έλη, και καλαμιώνες.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται
στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, στο
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Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης.
24. Lanius collurio (Αετομάχος)
Είδος που συναντάται συχνά σε ανοικτές εκτάσεις με λιβάδια, στους θαμνότοπους και στους
παραδοσιακά καλλιεργούμενους αγρούς με φυτοφράκτες. Φωλιάζει στους θάμνους και τρέφεται
με μεγάλα έντομα, σαύρες, μικρά θηλαστικά κ.λπ.
Καθεστώς προστασίας :Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409 και στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
25. Lanius senator (Κοκκινοκεφαλάς)
Ζει σε παρόμοια ενδιαιτήματα με τον Αετομάχο αλλά προτιμά πιο χαμηλές περιοχές. Φωλιάζει
στα εξωτερικά κλαδιά των δέντρων και τρέφεται με μικρά ερπετά, μεγάλα έντομα, πουλιά, κ.α.
Καθεστώς προστασίας :Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
26. Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Μεταναστευτικό είδος που απαντάται σε ανοιχτές εκτάσεις με θάμνους, αλλά και σε γεωργικές
καλλιέργειες. Φωλιάζει στο έδαφος (σκάβοντας σε πλαγιές, αμμόλακκους). Τρέφεται με μεγάλα
έντομα και μέλισσες, που τις συλλαμβάνει ενώ πετούν. Το παράνομο κυνήγι αποτελεί την
βασικότερη απειλή.
Καθεστώς προστασίας :Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης.
27. Milvus migrans (Τσίφτης)
Είναι μεταναστευτικό είδος με σκούρο ξανθοκόκκινο χρώμα το οποίο φθάνει στην Ελλάδα κατά
τα μέσα Απριλίου και φεύγει νωρίς τον Σεπτέμβριο για την Αφρική όπου διαχειμάζει. Ο
αναπαραγόμενος πληθυσμός στην Ελλάδα εκτιμάται σε 10-30 ζευγάρια με τάσεις μείωσης και
κατανέμεται κυρίως στη βόρεια Ελλάδα (Καρανδεινός 1992, Tucker & Heath 1994, Handrinos &
Akriotis 1997).
Καθεστώς προστασίας : Το είδος έχει καταχωρηθεί στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων
Σπονδυλοζώων της Ελλάδας (Καρανδεινός 1992) ως Ε – Κινδυνεύοντα. Περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, στο Παράρτημα
ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης και στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης CITIES.
28. Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
Έχει μέτριο μέγεθος, με μήκος περίπου 20 εκατοστά. Το αρσενικό ειδικά την άνοιξη παίρνει ένα
μοναδικό μεταλλικό γαλάζιο χρώμα. Το θηλυκό πολύ διαφορετικό, σταχτοκάστανο, με πιο
ανοιχτόχρωμες στίξεις.
Καθεστώς προστασίας :Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
29.Motacilla alba (Λευκοσουσουράδα)
Μικροπούλι άριστα προσαρμοσμένο σε μια ζωή στην άκρη του νερού. ελίσσεται ανάμεσα στους
βράχους και τα κύματα εκμεταλλευόμενη πηγές τροφής όπως μικρά καρκινοειδή, απρόσιτες σε
άλλα μικροπούλια.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
30.Muscicapa striata (Σταχτομυγοχάφτης)
Εντομοφάγο πουλί μήκους 13 εκατοστών που μαζεύει έντομα με επιδεξιότητα. Συναντάται
κυρίως σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου, με δέντρα και ανοιχτές περιοχές όπου αναζητά την
τροφή του που είναι κυρίως έντομα.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης.
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31.Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Το είδος αυτό είναι ένας κοντός και χοντρός ερωδιός με φτερούγες σταχτιές και ανοιχτόχρωμο
κάτω μέρος. Το στέμμα του είναι μαύρο με λευκό λοφίο κρεμαστό και το ράμφος του κοντό,
μαύρο.
Καθεστώς προστασίας : Το είδος έχει καταχωρηθεί στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων
Σπονδυλοζώων της Ελλάδας (Καρανδεινός 1992) ως Κ – Ανεπαρκώς γνωστό. Περιλαμβάνεται
στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409 και στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
32.Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Τυπικό πουλί ανοιχτών, πετρωδών εκτάσεων με λίγους θάμνους. Έχει μικρό μέγεθος, με μήκος
περίπου 15 εκατοστά. Το χρώμα του είναι λευκό προς το μπεζ, φτερούγες μαύρες όπως και η
άκρη της ουράς. Γύρω από τα μάτια μαύρος κύκλος. Φωλιάζει σε τρύπες στο έδαφος ή τρύπες
των βράχων και τρέφεται με έντομα. Το θηλυκό γεννά την άνοιξη 3-5 αυγά.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης
33.Otus scops (Γκιώνης)
Είναι αποδημητικό και νυχτόβιο πτηνό το οποίο απαντάται σε χαμηλά ανοιχτά δάση. Φωλιάζει σε
κουφάλες γέρικων δένδρων, κτίρια και παλιές φωλιές άλλων πουλιών. Τρέφεται κυρίως με
μεγάλα έντομα. Επομένως απειλή αποτελούν τα έντομα τα οποία έχουν εκτεθεί σε υψηλές
συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
34.Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Μεσαίου μεγέθους αρπακτικό (51-58 εκ.) το οποίο προτιμά τα δάση. Φωλιάζει σε δένδρα και
προτιμά τα φυλλοβόλα και ιδίως τις Οξιές. Τρέφεται κυρίως με έντομα (ιδιαίτερα με σφήκες) και
σπανιότερα με ερπετά, αμφίβια αλλά και με καρπούς. Συνήθως κυνηγά σε ανοικτές εκτάσεις με
αραιή βλάστηση, σε ξέφωτα ή στις άκρες του δάσους κοντά στο έδαφος.
Μεταναστευτικό είδος το οποίο περνάει από την περιοχή κατά την μετανάστευση και πιθανώς
αναπαράγεται.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, στο
Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης και στο
παράρτημα Ι της Συνθήκης CITES.
35.Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Απαντάται όλο το χρόνο. Συναντάται στα ορεινά δάση και φωλιάζει στο έδαφος ή σε πυκνή
βλάστηση αείφυλλων πλατύφυλλων. Συναντάται σε ξηρές, ανοιχτές θαμνώδεις εκτάσεις
φρύγανων, μακί κ.λπ. Απειλή για το είδος είναι η χρήση φυτοφαρμάκων και η καταστροφή του
ενδιαιτήματός του από εκχερσώσεις και επέκταση των καλλιεργειών.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
36.Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Είδος που συναντάται σε δάση, προτιμά περιοχές με υγρό έδαφος όπου μπορεί εύκολα να βρει
τροφή. Ζει συνήθως σε απόμερα μέρη με πυκνό ξερό φύλλωμα στο έδαφος και το οποίο
βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνθεσης.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα ΙΙ & ΙΙΙ της Οδηγίας 79/409, στο
Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης.
37.Streptopelia decaocto (Δεκαοχτούρα)
Το μέγεθος του είναι 32 εκατοστά. Τα αρσενικά είναι λίγο μεγαλύτερα από τα θηλυκά. Φτέρωμα
παχύ και πυκνό και χρώμα σταχτί-μπεζ με μια μαύρη ταινία στο σβέρκο. Ράμφος σχετικά λεπτό
στην άκρη, παχαίνει στα πλάγια.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 79/409 και στο
Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
38.Streptopelia turtur (Τρυγόνι)
Είναι το μικρότερο θηρεύσιμο περιστερόμορφο με βάρος που κυμαίνεται από 180 έως 250 γρ.
Γενικά προτιμά περιοχές με όχι πολύ πυκνά και ψηλά δέντρα, στα όρια δασών, δενδρώνες,
θαμνότοπους και κατά κανόνα κοντά σε καλλιεργημένες εκτάσεις, όπου τρέφεται βασικά με
σπόρους. Φωλιάζει στα χαμηλότερα μέρη των δέντρων.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 79/409, στο
Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης.
39.Turdus merula (Κότσυφας)
Έχει μέτριο μέγεθος, με μήκος περίπου 24 εκατοστά. Το αρσενικό είναι εντελώς μαύρο ενώ το
θηλυκό έχει καστανές αποχρώσεις. Οι
φτερούγες του είναι σχετικά μακριές και το
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ράμφος του είναι λεπτό μυτερό και ισχυρό. Τρέφεται με έντομα, σκουλήκια, σαλιγκάρια και
χυμώδεις καρπούς. Φτιάχνει τη φωλιά του σε κλαδιά με πολλή τέχνη. Το θηλυκό γεννά την
άνοιξη 3-5 αυγά. Ζουν στις παρυφές των δασών. Ζουν στις παρυφές των δασών. Άλλοτε τα
κοτσύφια ζούσαν μόνο στα δάση, αλλά σήμερα απαντούν και σε κατοικημένες περιοχές, σε
πάρκα, κοντά στα σπίτια κλπ
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
40.Turdus philomelos (Κελαηδότσιχλα)
Αποδημητικό είδος στην κεντρική και βόρεια χώρα, η τσίχλα το καλοκαίρι ζει στα ορεινά δάση και
τις κοιλάδες, με τα πρώτα κρύα του φθινοπώρου , κατεβαίνει σε χαμηλότερα μέρη. Ωστόσο, είναι
κυρίως γνωστός σαν χειμωνιάτικος επισκέπτης , όταν πολλές Τσίχλες καταφθάνουν από τις
βόρειες χώρες.
Καθεστώς προστασίας : Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
5.3.5 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Στην ενότητα αυτή κρίνεται σκόπιμο να περιγραφούν αναλυτικά οι θεσμοθετημένες ζώνες και τα
ειδικά καθεστώτα προστασίας για την περιοχή μελέτης αλλά και για την ευρύτερη περιοχή,
δεδομένου ότι παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στο υφιστάμενο καθεστώς προστασίας και
διαχείρισης, όσο και στις αναπτυξιακές δυνατότητες και περιορισμούς της περιοχής.
Θεσμοθετημένες προστατευόμενες περιοχές φυσικού περιβάλλοντος σύμφωνα με την
υφιστάμενη εθνική νομοθεσία :
1. Καταφύγια Άγριας Ζωής (πρώην Καταφύγια Θηραμάτων), σύμφωνα με τον Ν. 177/75
όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν 2637/98 :
 Αγ. Νικόλαος (περιοχής Πύλου-Καινούργιου Χωριού- Μεθώνης):Βρίσκεται εκτός
περιοχής μελέτης στο βόρειο-δυτικό τμήμα αυτής(Αρ.Απόφασης 33305/1701/21-4-76).
 Όρους Λυκόδημου, Σουληναρίου, Κοκκίνου κ.λ.π. : Βρίσκεται εκτός περιοχής μελέτης
στην ευρύτερη περιοχή αυτής. (Αρ. Απόφασης 88313/4058/10-10-88).
 Λίμνη Ντιβάρι – Βάλτος, (Δήμου Πύλου και Δ.Δ Ρωμανού, Δήμου Νέστορος) :
Βρίσκεται εκτός περιοχής μελέτης στην ευρύτερη περιοχή αυτής. (Αρ. Απόφασης 105/171-2000)
2. Ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, σύμφωνα με το Ν. 177/75, όπως αυτός
τροποποιήθηκε από τον Ν. 2637/98 :
 Νήσος Σαπιέντζα : Με την 235228/5821/1977 (ΦΕΚ 1041/20-10-77) διαταγή του
Υπουργείου Γεωργίας ιδρύθηκε στο νησί Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή, εμβαδού
850 εκταρίων.
3. Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, σύμφωνα με τον Ν. 996/71 :
 Το Δάσος αείφυλλων πλατύφυλλων στο νησί Σαπιέντζα. Είναι έκταση 240
στρεμμάτων με τυπική μεσογειακή δασική βλάστηση σκληρόφυλλων, αείφυλλων
πλατύφυλλων με τη μορφή δένδρου ύψος 8-10μ. Τα είδη που καλύπτουν το νησί είναι
κυρίως κουμαριά, σχίνος, φυλίκι, αγριελιά, πουρνάρι, αριά κ.λ.π (Αρ. Απόφασης
105497/6459/11-8-86 ΦΕΚ 656/Β/86)
4. Βιογενετικά Αποθέματα (του Συμβουλίου της Ευρώπης) :
 Δάσος αείφυλλων πλατύφυλλων νήσου Σαπιέντζας» (Sapienza forest of evergreen
broadleaves) : Στη νήσο Σαπιέντζα, βρίσκεται μία από τις 16 περιοχές που έχουν
χαρακτηριστεί ως Βιογενετικό Απόθεμα στην Ελλάδα, εμβαδού 24 εκταρίων.
Θεσμοθετημένες ειδικές ζώνες και χρήσεις στο οικιστικό επίπεδο :
1. Ο οικισμός Μεθώνης: έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με απόφαση που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. 1289/τ.β/ 20-10-76.
Περιοχή μελέτης :
1. Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) (σύμφωνα με την Οδηγία 92/43//ΕΚ), με την ονομασία
«Ν. Σαπιέντζα- Σχίζα» και κωδικό GR2550003, συνολικού εμβαδού 11253 εκταρίων.
2. Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) (σύμφωνα με την Οδηγία 92/43//ΕΚ), με την ονομασία
«Θαλάσσια περιοχή Στενού Μεθώνης» και κωδικό GR2550007, συνολικού εμβαδού 973
εκταρίων.
Ευρύτερη περιοχή :
1. Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για
την ορνιθοπανίδα (σύμφωνα με την
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Οδηγία 79/409/ΕΚ), με την ονομασία «Λιμνοθάλασσα Γιάλοβας και Νήσος Σφακτήρια»
και κωδικό GR2550008, συνολικού εμβαδού 998 εκταρίων.
2. Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) (σύμφωνα με την Οδηγία 92/43//ΕΚ), με την ονομασία
«Λιμνοθάλασσα Πύλου (Διβάρι) και νήσος Σφακτήρια, Άγιος Δημήτριος» και κωδικό
GR2550004, συνολικού εμβαδού 3548,06 εκταρίων.
Επισημαίνεται πως οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας 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.
5.3.6. ΤΟΠΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ (ΤΙΦΚ)
ΑΤ 1011083 Μεθώνη
Η περιοχή της Μεθώνης χαρακτηρίζεται ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους γιατί αποτελεί
αξιόλογο φυσικό τοπίο με πλούσια ιστορία. Το ενετικό κάστρο των μέσων του 14ου αι.
καταλαμβάνει τη χερσόνησο και εισχωρεί στη θάλασσα και αναπτύσσεται κατά μήκος αυτής.
Μπροστά στην πύλη της θάλασσας του κάστρου και μέσα στη θάλασσα ορθώνεται το Μπούρτζι
(οχυρωμένο νησάκι, περίπου 1500). Η μεσαιωνική πόλη ήταν μέσα στο κάστρο αναπτυσσόμενη
κατά μήκος του άξονα βορρά – νότου. Σήμερα η πόλη μέσα στο κάστρο είναι ερειπωμένη
σχεδόν τελείως. Ο νεώτερος οικισμός (σημερινή πόλη) είναι επίπεδη και αναπτύσσεται κατά
μήκος δύο βασικών αξόνων στην προέκταση του άξονα του κάστρου προς τη στεριά (προς
βορρά). Οι κεντρικοί αυτοί φαρδύς δρόμοι ενώνονται με κάθετα δρομάκια μεταξύ τους,
σχηματίζοντας ορθογώνιο πολεοδομικό σύστημα και συγκεντρώνουν κατά μήκος τους το
εμπορικό κέντρο, όπου παρατηρείται και η πυκνότερη δόμηση με συνεχές σύστημα. Δεν
υπάρχουν μεγάλοι δημόσιοι ελεύθεροι χώροι συγκέντρωσης. Κατά μήκος των δύο βασικών
αξόνων είναι χτισμένα τα μεγαλύτερα, αστικά σπίτια, ενώ στην περιφέρεια τους βρίσκονται και τα
μικρότερα λαϊκά.
Το 1206 την καταλαμβάνουν οι Ενετοί για 3 αιώνες (1500 – 1828 – παρακμή). Η Μεθώνη ήταν
κατά το Μεσαίωνα καθαρά αστικός οικισμός με σημαντική εμπορική και στρατηγική σημασία
(οχυρή πόλη – σταθμός των ενετικών πλοίων προς την Ανατολή). Μετά την απελευθέρωση από
τους Τούρκους (1828) γνωρίζει νέα οικονομική άνθηση και αργότερα, με τον οικονομικό
μαρασμό της ελληνικής επαρχίας και το μεγάλο κύμα της αστυφιλίας του μεσοπολέμου και τη
διαμόρφωση του νέου τρόπου ζωής, η πόλη μαραζώνει.
Οι πιο παλιές κατασκευές σπιτιών (εκτός από το κάστρο) δεν έγιναν πριν τον 18ο αι., όπως
αποδεικνύεται από τα ιστορικά στοιχεία με τις συνεχείς καταστροφές της πόλης. Διασώθηκε
όμως το ιδιαίτερο ύφος του οικισμού του Μεσαίωνα, λόγω της μακρόχρονης κατοχής και
επίδρασης από τη Βενετία και της οικονομικής παρακμής του 18ου και 19ου αι., με συνέπεια τη
μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας την εποχή εκείνη. Αποτελεί έναν από τους πρώτους
μετεπαναστατικούς, συγκροτημένους βάσει σχεδίου οικισμούς και διασώζει χωρίς σημαντικές
αλλοιώσεις τα αρχικά χαρακτηριστικά των οικοδομών της νότιας Πελοποννήσου κατά τον
παρελθόντα αιώνα, αποτελεί δε το αρμόζον περιβάλλον του μεσαιωνικού φρουρίου που
υψώνεται στη ΝΔ άκρη της.
5.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
Η φυσική διαμόρφωση του χώρου με τις εναλλαγές του τοπίου, τα ρέματα, τις λιόφυτες πλαγιές
και πεδινά, η χλωρίδα, η πανίδα, οι απότομες και οι ομαλές ακτές, οι υψηλής αξίας ως προς τη
βιοποικιλότητα περιοχές (Natura 2000, βιότοποι Cοrine, περιοχές οικολογικής αξίας-βιότοποι,
τοπία Φυσικού Κάλλους, αισθητικά Δάση), συνθέτουν ένα σύστημα πλεονεκτημάτων του
φυσικού περιβάλλοντος.
Κατατάσσουμε την περιοχή, ως προς το φυσικό περιβάλλον και την ποικιλία οικοσυστημάτων
της, στις εξής χωρικές ενότητες:
Παραλιακή ζώνη, Ζώνη Ενδοχώρας, Εγκάρσια Τμήματα (ρέματα).
5.4.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
Παραλιακή ζώνη: Υψόμετρο 0-40m. Ακτή προσβάσιμη ή δύσβατη με απότομες κλίσεις.
Συναντάμε αμμουδερές παραλίες και βραχώδεις ακτές.
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Ζώνη Ενδοχώρας: Υψόμετρο 40+ m, παράλληλα στην ακτογραμμή. Συναντάμε πεδινά τμήματα,
οροπέδια με ήπιες κλίσεις.
Εγκάρσια τμήματα: τα κάθετα στην ακτογραμμή ρέματα.
5.4.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ
Διακρίνουμε δύο μεγάλες ενότητες με τα εξής χαρακτηριστικά:
 Περιοχές με μεγάλες κλίσεις : τα κάθετα στην ακτογραμμή ρέματα.
Το ανάγλυφο προσφέρει εναλλαγές στις οπτικές φυγές και στις θέες, ανάλογα με τη θέση
παρατήρησης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αφ’ ενός τμήματα του τοπίου, να είναι εύκολα
αντιληπτά σε βάθος οπτικού πεδίου, και αφ’ ετέρου, περιοχές να βρίσκονται σε θέσεις
απομονωμένες και προστατευμένες, κυρίως από ζώνες όχλησης.
Οι θύλακες απομόνωσης, δημιουργούν την αίσθηση της ανακάλυψης και της έκπληξης, κατά
την κίνησή μας στην ιδιαίτερη τοπογραφία του εδάφους. Επίσης, το ανάγλυφο δημιουργεί
διαφορετικά ποσοστά ηλιοφάνειας στην επιφάνειά του, κατά τη διάρκεια της ημέρας, που
αποτελεί αιτία για τη διαφοροποίησης της βλάστησης.
 Περιοχές με ήπιες κλίσεις : Παραλιακή ζώνη: η ακτή, τα πεδινά τμήματα
Ζώνη Ενδοχώρας : τα οροπέδια.
Οι δύο παραπάνω ζώνες γίνονται εύκολα αντιληπτές λόγω της μεταξύ τους έντονης υψομετρικής
διαφοράς, οι οποία δημιουργεί στο ανάγλυφο της ενδοχώρας μικρά οροπέδια με μαλακές
κλίσεις. Οι περιοχές με μαλακές κλίσεις προσφέρουν θέσεις με πανοραμική θέα και βάθος
πεδίου μέχρι τη θάλασσα. Λόγω του νοτιοδυτικού προσανατολισμού και των ήπιων κλήσεων του
ανάγλυφου χωρίς φυσικά εμπόδια, η περιοχή παρουσιάζει μεγάλη ηλιοφάνεια. Στο εύκολα
προσβάσιμο έδαφος, ευνοούνται οι καλλιέργειες, κυρίως της ελιάς.
5.4.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Στην περιοχή μελέτης, το πράσινο διαφοροποιείται ανάλογα με το υψόμετρο της κάθε περιοχής
και έχει άμεση σχέση με το ανάγλυφο του εδάφους. Από την ακτογραμμή μέχρι την ενδοχώρα
έχουμε :
Ζώνη Ενδοχώρας
Τοπογραφία: Κλίσεις ήπιες.
Λόγω του προσανατολισμού και των ήπιων κλίσεων του ανάγλυφου χωρίς φυσικά εμπόδια, η
περιοχή παρουσιάζει μεγάλη ηλιοφάνεια. Ανοικτό οπτικό πεδίο προς τις μεγάλες εκτάσεις με
ελαιώνες και τη θάλασσα.
Βλάστηση: Στη ζώνη εναλλάσσονται τμήματα φυσικού και αγροτικού τοπίου, όπου κυρίαρχη
είναι η παρουσία της ελιάς. Η αυτοφυής βλάστηση περιλαμβάνει βελανιδιές, κυπαρίσσια,
αρωματικά φυτά, θαμνώδη βλάστηση δηλαδή την τυπική μεσογειακή βλάστηση στα 100 -500m .
Δεν παρουσιάζονται έντονες χρωματικές αλλαγές κατά εποχές. Στο αγροτικό τοπίο συναντάμε
κυρίως εκτάσεις από ελαιώνες και σημειακά, αμπέλια
Παραλιακή ζώνη
Τοπογραφία: Κλίσεις σχεδόν οριζόντιες.
Ακτή προσβάσιμη, ή δύσβατη με απότομες κλίσεις. Συναντάμε αμμουδερές παραλίες και
βραχώδεις ακτές.
Βλάστηση: Η αυτοφυής βλάστηση περιλαμβάνει, κυπαρίσσια, αρωματικά φυτά, θαμνώδη
βλάστηση δηλαδή την τυπική μεσογειακή βλάστηση στα πρώτα 100m . Δεν παρουσιάζονται
έντονες χρωματικές αλλαγές κατά εποχές. Το αγροτικό τοπίο χαρακτηρίζεται από εκτεταμένους
ελαιώνες, κυρίως στις πεδινές εύφορες περιοχές.
Εγκάρσια τμήματα
Τοπογραφία: Μεγάλες κλίσεις
Έντονες υψομετρικές διαφορές και διαφορετικά ποσοστά ηλιοφάνειας στο ανάγλυφο
Μακρινές θέες. Κοντινές θέες σε ρέματα και ελαιώνες.
Βλάστηση: το τοπίο παρουσιάζεται περιοδικά ξηρό και η βλάστηση χάνει σταδιακά την
πυκνότητά της. Κυριαρχούν η θαμνώδης βλάστηση & τα αρωματικά φυτά.
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6. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
6.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Το όνομα Μεθώνη ή Μοθώνη (από τον Μόθωνα λίθο, ένα βράχο, συνέχεια της ακτής, που
προχωρεί ως ύφαλος κάτω από τη θάλασσα, ήταν ένα από τα γνωστά λιμάνια της αρχαιότητας)
παρουσιάζεται πρώτη φορά κατά τον πρώτο Μεσσηνιακό πόλεμο (8ος αι. π.Χ.). Ο Όμηρος την
αναφέρει ως μία από τις επτά πόλεις που ο Αγαμέμνονας προσέφερε στον Αχιλλέα για να
κατευνάσει την οργή του και να τον πείσει να επιστέψει στη μάχη (Ιλιάδα , Ι 149-153). Ο Παυσανίας
και ο Στράβωνας την ταυτίζουν με την ομηρική Πήδασο (Ιλιάδα, I, 294). Ο Παυσανίας αναφέρει ότι
στην πόλη υπήρχε ναός της Αθηνάς Ανεμώτιδος με αναθέτη του λατρευτικού αγάλματος τον
Διομήδη, ο οποίος έδωσε και το προσωνύμιο στη θεά, επειδή στην περιοχή φυσούσαν ορμητικοί
άνεμοι.
Στα τέλη του 8ου αι. π.Χ. την κατέλαβαν οι Σπαρτιάτες μαζί με την υπόλοιπη Μεσσηνία, ενώ
περίπου δύο αιώνες αργότερα εγκατέστησαν εκεί τους κατοίκους της Ναυπλίας, που τους είχαν
διώξει οι Αργείοι εξαιτίας της φιλολακωνικής πολιτικής τους. Η Μεθώνη ανέκτησε την ελευθερία της
το 370 π.Χ., μαζί με την υπόλοιπη Μεσσηνία, ενώ το 191 π.Χ. προσχώρησε στην Αχαϊκή
Συμπολιτεία. Το 31 π.Χ., ο Αγρίππας νίκησε κοντά στη Μεθώνη τον βασιλιά της Μαυριτανίας
Βόγκο, οπαδό του Αντώνιου. Η πόλη έχασε την ελευθερία της, αλλά την ανέκτησε επί Τραϊανού
(98-117 μ.Χ.), ο οποίος και παραχώρησε στους κατοίκους το δικαίωμα της αυτονομίας. Την
ελευθερία της αυτή την διατήρησε έως τον 3ομ.χ αιώνα, όπως μαρτυρούν τα νομίσματά της.

Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, η Μεθώνη υπήρξε μια ακμάζουσα πόλη. Το γεγονός αυτό
προκύπτει και από τα νομίσματά της και ιδίως τα χάλκινα των οποίων η κοπή έγινε επί ημερών του
Σεπτιμίου Σεβήρου, της Ιουλίας Δόμνας, του Καρακάλλα, της Πλαυτίλλης και Γέτα,. Τα νομίσματα
αυτά έφεραν την επιγραφή «Μοθωναίων» και παραστάσεις των: Αθηνάς, Ίσιδος, Ασκληπιού,
Ποσειδώνος, Αρτέμιδος, του λιμανιού της κ.α. Το 365 μ.Χ. ένας ισχυρός σεισμός προκάλεσε μεγάλη
θαλασσοταραχή και ερήμωσε την παραλία.
Κατά τη βυζαντινή περίοδο, η οχυρή και επίκαιρη θέση στην οποία είναι χτισμένη η Μεθώνη της
καθιστούν σπουδαίο διαμετακομιστικό εμπορικό λιμάνι και σταθμό ανεφοδιασμού στρατιωτικών
πλοίων. Το λιμάνι της εξυπηρετούσε σχεδόν όλα τα πλοία τα οποία διέπλεαν στη λεκάνη της
Μεσογείου και συνέδεαν τα παράλιά της, κατέλαβε έτσι εξέχουσα θέση και σημασία για τη
ναυσιπλοΐα των Βυζαντινών από τον 4αιν. Ήταν μια από τις σπουδαιότερες πόλεις της
Πελοποννήσου και έδρα επισκοπής από τον 4ο αιώνα. Αποτελούσε το λιμάνι που οι Ενετοί
επιθυμούσαν διακαώς να κατέχουν, εξαιτίας της στρατηγικής σημασίας του, και από τον 12o αιών.
ξεκίνησαν προσπάθειες με σκοπό να την καταστήσουν ορμητήριό τους.
Στην περίοδο του Μεσαίωνα η πόλη έζησε την μεγαλύτερή της ακμή. Την συγκεκριμένη περίοδο
αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά και ναυτικά κέντρα της Ανατολικής Μεσογείου.
Ενδεικτικά, ο Γερμανός προσκυνητής Φάμπερ αναφέρει ότι μόνο στη Μεθώνη μπορούσε κανείς να
βρει καράβι για οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
Ο Γουλιέλμος Σαμπλίτ την κατέλαβε στις αρχές της Δ’ Σταυροφορίας (1205) και εν συνεχεία τον
διαδέχθηκε ο Γοδεφρείδος Βιλλεαρδουίνος, ο οποίος το 1209 την παραχώρησε στους
Ενετούς(συμφωνία της Σαπιέντζας). Στην κατοχή των Ενετών παρέμεινε επί τρεις αιώνες. Εκείνοι
την κατέστησαν σταθμό του στόλου τους, ενώ παράλληλα την επεξέτειναν και την οχύρωσαν. Επί
των ημερών τους και ιδίως μετά την κατάκτηση από αυτούς και της Κρήτης, η Μεθώνη αποτέλεσε
την προφυλακή της αποικίας της Γαληνότατης Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου στο μεγάλο ναυτικό
ανταγωνισμό της, στην Ανατολική Μεσόγειο με τη Γένοβα.
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Στη θαλάσσια περιοχή της μάλιστα, οι Βενετοί υπέστησαν και δύο μεγάλες ήττες με μεγάλες
απώλειες. Κατά τη διάρκεια της Βενετοκρατίας η Μεθώνη εξελίχθηκε σε ένα από τα σπουδαιότερα
εμπορικά και ναυτικά κέντρα της Ανατολής. Στο λιμάνι της, το οποίο προστάτευε το κάστρο της,
έφθαναν εμπορικά καράβια με τις σημαίες διαφόρων κρατών. Το τέλος της κυριαρχίας της
Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου στη Μεθώνη σφραγίστηκε από μια μεγάλη αιματοχυσία.
Το 1500 οι Τούρκοι μετά από στενή πολιορκία και συνεχείς εφόδους κατέλαβαν την Μεθώνη και ο
Βαγιαζήτ έγινε κύριος της πόλης. Η πόλη λεηλατήθηκε, οι κάτοικοι αιχμαλωτίστηκαν ή θανατώθηκαν
και όσοι σώθηκαν κατέφυγαν στη Ζάκυνθο ή σε άλλες περιοχές. Κατά την περίοδο της πρώτης
τουρκοκρατίας, η Μεθώνη παρουσίασε πληθυσμιακή κάμψη και στις παραμονές του
Τουρκοβενετικού πολέμου (1684-1698), η περιοχή ήταν από τις περισσότερες αραιοκατοικημένης
της Πελοποννήσου, η ανακατάληψή της όμως από τους Βενετούς το 1685 σήμανε την αφετηρία
νέας οικονομικής ζωής, παρά το γεγονός ότι στο διαμέρισμα της Μεθώνης ως το 1700 δεν είχε
περισσότερους από 1300 κατοίκους.
Οι επόμενοι ιστορικοί σταθμοί της Μεθώνης μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
Στα μέσα του 16ου αιώνα πραγματοποίησαν επιδρομή εναντίον της πόλης οι Ιππότες της Μάλτας, οι
γνωστοί Οσπιτάλιοι ή Σπιταλιώτες. Η τουρκική φρουρά δεν άντεξε στις επιθέσεις και αναγκάστηκε
να παραδοθεί. Έτσι, οι ιππότες της Μάλτας έγιναν κύριοι της πόλης αλλά δεν μπόρεσαν να την
κρατήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να επιστρέψει στον έλεγχο των Τούρκων
το 1715. Παρέμεινε υπό οθωμανική κυριαρχία μέχρι το 1828, οπότε ο στρατηγός Μαιζόν και το
γαλλικό εκστρατευτικό σώμα υποχρέωσε τους Τούρκους σε παράδοση.
Έκτοτε η Μεθώνη χρησιμοποιήθηκε ως έδρα του γαλλικού στρατηγείου και της ελληνικής
διοικήσεως. Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας επισκέφθηκε τη Μεθώνη επανειλημμένα και επί των
ημερών του ιδρύθηκε σε αυτή Καποδιστριακό Σχολείο, ένα από τα πρώτα αλληλοδιδακτικά σχολεία
του ελεύθερου ελληνικού κράτους.
Το λιμάνι και το κάστρο της Μεθώνης αποτέλεσαν για αιώνες έναν σπουδαίο γεωπολιτικό κόμβο για
τους εκάστοτε κατόχους της, οικονομικό για τις εμπορικές συναλλαγές και συγκοινωνιακό για τους
περιηγητές στη Μεσόγειο και τους προσκυνητές στους Αγίους Τόπους.
6.2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΗΣΗΣ
Η Μεθώνη είναι περιοχή ιδιαιτέρα προικισμένη με φυσικές καλλονές και πολιτισμικούς πόρους. Το
κέντρο της Μεθώνης αναπτύσσεται κατά μήκος δύο παράλληλων αξόνων με κατεύθυνση από
βορρά προς νότο.
Τα επιμήκη οικοδομικά τετράγωνα που σχηματίζονται, διακόπτονται από μικρά δρομάκια και
πλατείες που συνδέουν τις μεγάλες πλευρές μεταξύ τους. Χαρακτηριστικά του οικισμού είναι τα
συμπαγή μέτωπα όψεων, με τα επιμήκη ορθογωνικά ανοίγματα, τα τοξωτά υπέρθυρα και τους
μικρούς εξώστες με τα περίτεχνα μεταλλικά φουρούσια και κιγκλιδώματα. Η διάταξη των οικιών στα
άκρα του οικισμού είναι πιο ελεύθερη οι δε όψεις. Έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Τα κτίρια είναι
κατασκευασμένα από φέρουσα τοιχοποιία επιχρισμένη, είναι συνήθως διώροφα και στεγάζονται με
κεραμοσκεπές δίρριχτες ή τετράριχτες στέγες.
Χάρη στον σπάνιο συνδυασμό φυσικού τοπίου, χτισμένου χώρου 9οικισμός) και κάστρου, η
Μεθώνη συγκεντρώνει τουριστική κίνηση, που εκφράζεται στο χώρο με την κατασκευή σημαντικού
κτιριακού όγκου με τουριστική χρήση.
6.3. ΟΙ ΚΗΡΥΓΜΕΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. ΦΕΚ ΒΔ 25-2-1922 /ΦΕΚ 28/Α/26-2-1922 «Περί κηρύξεως προεχόντων Βυζαντινών
μνημείων»
Κάστρο Μεθώνης, επί Ακροπόλεως Αρχαίας Μεθώνης. Αποτελεί αρχαίο μνημείο /Αμυντικό
Συγκρότημα, Κάστρο/Φρούριο της Βυζαντινής /Μεταβυζαντινής περιόδου.
2. ΥΑ ΥΠΠΕ/Φ30/3715/84/15-2-1985 ΦΕΚ 163/Β/28-3-1985
«Χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικό χώρο εμπρός από το Κάστρο της Μεθώνης Πυλίας
Μεσσηνίας, με τα εξής όρια, όπως αυτά σημειώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα
προς Ν. τα τείχη του Φρουρίου, προς Α. και προς Δ. τη θάλασσα, προς Β. την οδό Ανδρ. Μιαούλη
καθόλο το μήκος της και κατά τη νοητή προέκτασή της προς Δ. μέχρι τη θάλασσα».
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Κ.Ν 5351 / 1932, άρθρα 2 και 50
3. ΥΑ 1565/71/15-2-1951 ΦΕΚ 33/Β/23-2-1951
«Έχοντες υπ ' όψιν το άρθρον 52 του Κ.Ν 5351 / 32 " περί αρχαιοτήτων " μετά γνώμην του
Αρχαιολογικού Συμβουλίου διατυπωθείσαν κατά την υπ. αριθ. 5 / 1951 συνεδρίαν αυτού,
αποφασίζομεν: Χαρακτηρίζομεν ως Ιστορικόν διατηρητέον Μνημείον το εν Μεθώνη
Καπαδοστριακόν Σχολείον».
Κ.Ν 5351 / 1932, άρθρο 52.
Έχει γίνει αναγκαστική απαλλοτρίωση με την Υ.Α. ΥΠΠΟ /ΑΠΑΛΛ. /Φ.33/62452/1373/20-11-2001
(ΦΕΚ 1003/Δ'/30-11-2001).
4. ΥΑ 15794/19-12-1961 ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
Αρχαιολογικός Χώρος: Τα ερείπια εκκλησίας, τα φερόμενα υπό την προσωνυμίαν «Άι – Λέος» εν
τη Περιφερεία της Αρχαίας Μεθώνης.
5. ΥΑ 4499/12-6-1964 ΦΕΚ 239/Β/30-6-1964 Περί των διατηρητέων ιστορικών μνημείων
και αρχαιολογικών χώρων
Το ενετικόν φρέαρ, το ευρισκόμενον εις το κέντρον της πλατείας της ενορειακής Βιβλιοθήκης εν
Μεθώνη.
To προ της εισόδου της Μεθώνης και παρά την αυτόθι γέφυραν ενετικόν φρέαρ.
6. ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/23422/2580/5-10-1976 ΦΕΚ 1289/Β/20-10-1976
«Χαρακτηρίζομεν την Μεθώνην ως παραδοσιακόν οικισμόν, καθ ' όσον αύτη αποτελεί ένα των
πρώτων μετεπαναστατικών συγκεκροτημένων επί τη βάσει σχεδίου οικισμών, αφ' ετέρου δε μη
υποστάσα έκτοτε σημαντικάς αλλοιώσεις, διασώζει τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των οικοδομών
της νοτίας Πελοποννήσου, κατά τον παρελθόντα αιώνα και αποτελεί το αρμόζον περιβάλλον του
μεσαιωνικού φρουρίου, το οποίον υψούται εις την νοτιοδυτικήν άκρην της».
Ν 1469/1950.
7. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/42316/1101/17-7-1980 ΦΕΚ 785/Β/20-8-1980 Περί κηρύξεως ως
διατηρητέου του Ι. Ν. Αγίου Βασιλείου στη θέση "Αγάκι" Νομού Μεσσηνίας
«Ανακοινώνουμε ότι ο Ι. Ν. Αγίου Βασιλείου που βρίσκεται στη θέση «Αγάκι» 2 χλμ. Β. της
Μεθώνης, επαρχίας Πυλίας, Νομού Μεσσηνίας, είναι αρχαίο μνημείο, σύμφωνα με το άρθρο 2 του
Κ.Ν 5351 / 1932 και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου αυτού.
Ο ναός ανήκει στην κατηγορία των μεταβατικών σταυροειδών εγγεγραμμένων ναών, χρονολογείται
στο 10ο ή 11ο αιω. και στο εσωτερικό του έχουν επισημανθεί ίχνη τοιχογραφιών».
Θέση Αγάκι, 2 χλμ. βόρεια της Μεθώνης.
Κ.Ν 5351 / 1932.
8. ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ30/25243/558/5-5-1982 ΦΕΚ 320/Β/2-6-1982
«Ανακοινώνουμε ότι η Παλαιοχριστιανική Βασιλική που βρίσκεται στη θέση Λούτσα της
Κοινότητας Φοινικούντος της Επαρχίας Πυλίας του Νομού Μεσσηνίας, είναι αρχαίο μνημείο.
Τα ερείπια της βασιλικής εκτείνονται προς τα νότια και δυτικά του μεταγενέστερου εκκλησιδίου της
Αγίας Παρασκευής, που κατέχει το βορειοανατολικό τμήμα αυτής και σε ακτίνα 100 μ.
Διακρίνονται η μεγάλη ημικυκλική αψίδα και τμήματα τοίχων του ναού μέχρι ύψους 2,50μ. με
χαρακτηριστική τοιχοποιία από πλίνθους και λίθους»
Κ.Ν. 5351 / 1932, άρθρο 2.
9. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/2418/130/16-1-1996 ΦΕΚ 57/Β/29-1-1996 Κήρυξη θαλάσσιου
αρχαιολογικού χώρου στη νήσο Αγία Μαρίνας ή Αγία Μαριανή Νομού Μεσσηνίας
Κήρυξη θαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου στη νήσο Αγία Μαρίνας ή Αγία Μαριανή Νομού
Μεσσηνίας.
«Εγκρίνουμε να κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος η θαλάσσια περιοχή στη νήσο Αγία Μαρίνα ή
Αγία Μαριανή Νομού Μεσσηνίας που περικλείεται από τα σημεία Α ,Β ,Γ, Δ ,Α όπου Δ - Α
ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Α έως Δ έχουν συντεταγμένες που αναφέρονται στο
συνημμένο διάγραμμα κλίμακας 1: 5000 της Γ.Υ.Σ. με αριθμό 7275 - 3.
Η κήρυξη γίνεται για την αποτελεσματικότερη προστασία αρχαίου ναυαγίου Ελληνιστικών χρόνων
και των οικιστικών λειψάνων, φρεάτων και τάφων πρώιμων Βυζαντινών χρόνων που υπάρχουν στη
θάλασσα και τον αιγιαλό της περιοχής.»
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10. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/ΚΗΡ/29429/926/12-7-2001 ΦΕΚ 1004/Β/1-8-2001 Κήρυξη
νήσου Αγίας Μαρίνας δήμου Μεθώνης, Ν. Μεσσηνίας ως αρχαιολογικού χώρου
Κήρυξη νήσου Αγίας Μαρίνας Δήμου Μεθώνης, Ν. Μεσσηνίας ως αρχαιολογικού χώρου.
«Κηρύσσουμε την νήσο Αγία Μαρίνα ή Αγία Μαριανή του Δήμου Μεθώνης, επαρχίας Πυλίας,
Νομού Μεσσηνίας, ως αρχαιολογικό χώρο.
Πρόκειται για μικρό νησί, ακατοίκητο σήμερα, που ανήκει στο σύμπλεγμα των Οινουσών και
βρίσκεται μεταξύ των νήσων Σαπιέντζα και Σχίζα.
Στο νησί διατηρούνται διάσπαρτα ίχνη κατοίκησης των υστερορωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων.
Στην περιοχή του αιγιαλού σώζονται φυσικά φρέατα, δεξαμενές, κιβωτιόσχημοι τάφοι και λείψανα
μεγάλου σε έκταση οικισμού που εκτείνονται ενδότερα στην ανατολική και βορειοανατολική πλευρά
του νησιού.
Στον ίδιο χώρο παρατηρείται διάσπαρτη κεραμική των πρώιμων βυζαντινών και μεταγενέστερων
χρόνων.
Στο κεντρικό πλάτωμα βρίσκεται ο μικρός μονόχωρος ναός της Αγίας Μαρίνας που χτίστηκε πάνω
στα ερείπια παλαιότερου ναού, από τον οποίο σήμερα διατηρείται η αψίδα του ιερού και το βόρειο
κλίτος του.»
ΚΝ 5351/1932
11. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/13044/638/14-3-1996 ΦΕΚ 212/Β/2-4-1996 Κήρυξη θαλάσσιου
αρχαιολογικού χώρου στον όρμο Μεθώνης Νομού Μεσσηνίας
Κήρυξη θαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου στον όρμο Μεθώνης Νομού Μεσσηνίας.
«Χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικό χώρο τη θαλάσσια περιοχή όρμου Μεθώνης Νομού Μεσσηνίας
που περικλείεται από τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Α όπου Ζ - Α ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε
Α έως Ζ έχουν συντεταγμένες που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα κλίμακας 1: 5000 της
Γ.Υ.Σ. με αριθμούς 7264 - 8 και 7295 - 7.
Η κήρυξη γίνεται για την αποτελεσματικότερη προστασία του προϊστορικού (Μεσοελλαδικού)
οικισμού, των καταλοίπων ναυαγίων πλοίων ιστορικών χρόνων και του παράλιου κτιστού
μεσαιωνικού αγωγού τα οποία εντοπίστηκαν στην περιοχή και περικλείονται στον παραπάνω
θαλάσσιο χώρο».
ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52.
12. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/28260/1725/30-9-1998 ΦΕΚ 1182/Β/16-11-1998 Κήρυξη
θαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου στη Μεθώνη Ν. Μεσσηνίας
Κήρυξη θαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου στη Μεθώνη Ν. Μεσσηνίας.
«Χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικό χώρο τη θαλάσσια περιοχή του όρμου Μεθώνης Ν.
Μεσσηνίας για την αποτελεσματικότερη προστασία των ναυαγίων που εντοπίζονται στη θαλάσσια
περιοχή ανατολικά του ακρωτηρίου Σπίθα της νήσου Σαπιέντζα κοινότητας Μεθώνης. Η
κηρυσσόμενη θαλάσσια περιοχή σημειώνεται στο φύλλο χάρτη Γ.Υ.Σ. 1: 5.000, Πύλος 7274/2 που
συνοδεύει την παρούσα απόφαση περικλειόμενη από τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Α όπου η ΖΑ
ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ έχουν συντεταγμένες».
ΚΝ 5351/1932
Ν 1127/1981 (ΦΕΚ 32/Α'/1981)
13. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/49184/3564π.ε./5-2-2002 ΦΕΚ 183/Β/20-2-2002
«Συμπληρώνουμε την υπ' αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/13044/ 638/14.3.96 Υ.Α. (ΦΕΚ 212/τ.Β/2.4.96)
με την οποία κηρύχθηκε η παραλιακή και θαλάσσια έκταση του Όρμου Μεθώνης ως
αρχαιολογικός
χώρος
και
επεκτείνουμε
τα
όριά
του.
Ως εκ τούτου το σύνολο της κηρυσσόμενης θαλάσσιας περιοχής της Μεθώνης Ν. Μεσσηνίας
οριοθετείται στα συνημμένα διαγράμματα, σε κλ. 1:5.000 της ΓYΣ από τα σημεία Α, Β, Η, Θ, Ι, Κ, Λ,
Μ, Ν, Ξ, Α όπου Ξ-Α ακολουθεί την γραμμή αιγιαλού και η Α-Β ταυτίζεται με την αντίστοιχη που
αναφέρεται στην υπουργική απόφαση υπ' αρ.ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/13044/638/14.3.1996 (ΦΕΚ
212/τ.Β/ 2.4.96).
Εντός της περιοχής του αρχαιολογικού χώρου συμπεριλαμβάνονται ο καταποντισμένος
προϊστορικός (μεσοελλαδικός οικισμός) ο αρχαίος και μεσαιωνικός λιμενοβραχίονας, τα κατάλοιπα
ξύλινης πασσαλόπηκτης προβλήτας, τα ναυάγια μεσαιωνικών χρόνων, διάσπαρτα μεμονωμένα
αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, καθώς και το θαλάσσιο περιβάλλον του
αρχαιολογικού χώρου του κηρυγμένου (ΦΕΚ 163/τ.Β/28.3.1985) Φρουρίου της Μεθώνης.»
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

79

ΚΝ 5351/1932
Ν. 1127/1981 (ΦΕΚ 32/Τ.Α/81)
14. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/13818/669/19-3-1996 ΦΕΚ 269/Β/23-4-1996 Κήρυξη θαλάσσιου
αρχαιολογικού χώρου στη νήσο Σχίζα Ν. Μεσσηνίας
Κήρυξη θαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου στη νήσο Σχίζα Ν. Μεσσηνίας.
«Χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικό χώρο θαλάσσια περιοχή στη νήσο Σχίζα Ν. Μεσσηνίας που
περικλείεται από τα σημεία Α, Β,Γ, Δ,Ε, Ζ,Η, Α, όπου Η - Α ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Α
έως Η έχουν τις εξής συντεταγμένες επί του χάρτου με αρ. 7275- 6, κλίμακας 1: 5000 της Γ.Υ.Σ.,
απόσπασμα του οποίου συνοδεύει το παρόν.
Η κήρυξη γίνεται για την αποτελεσματικότερη προστασία των πέντε ναυαγίων που χρονολογούνται
από την Ελληνιστική έως την Βυζαντινή περίοδο, τα οποία εντοπίστηκαν στην περιοχή και
περικλείεται στον παραπάνω θαλάσσιο χώρο».
Κ.Ν. 5351/ 1932.
15. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/15360/769/4-4-1996 ΦΕΚ 287/Β/29-4-1996 Κήρυξη θαλάσσιου
αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή «Λίμνη του Παππά» Μεθώνης Νομού
Μεσσηνίας
Κήρυξη θαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή «Λίμνη του Παππά» Μεθώνης Νομού
Μεσσηνίας.
«Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η θαλάσσια περιοχή "Λίμνη του Παππά" Νομού Μεσσηνίας
για την αποτελεσματικότερη προστασία δύο αρχαίων ναυαγίων ελληνιστικών - ρωμαϊκών χρόνων
και την τεκμηρίωση αρχαίας γεωμορφολογίας των ακτών που υπάρχουν στην περιοχή.
Ο κηρυσσόμενος χώρος περικλείεται από τα σημεία Α, Β, Γ, Α όπου η Γ - Α ακολουθεί τη γραμμή
αιγιαλού και τη γραμμή αιγιαλού της περιεχομένης νήσου Ν. Νησακούλι τα δε Α έως Γ έχουν
συντεταγμένες που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα κλίμακας 1: 5000 της Γ.Υ.Σ. με αριθμό
7264 - 6.»
Κ.Ν. 5351/ 1932.
16. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/29426/924/22-6-2001 ΦΕΚ 876/Β/9-7-2001 Κήρυξη της
περιοχής «Λίμνη του Παπά» του Δήμου Μεθώνης Νομού Μεσσηνίας, ως
αρχαιολογικού χώρου
«Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο
α) την νησίδα Πάνω ή Μεγάλο Νησακούλι (το βορειότερο νησί της περιοχής) του ακρωτηρίου
Πυργάκι, καθώς και
β) την απέναντι χερσαία περιοχή γνωστή ως «Λίμνη του Παπά», μέχρι τον ορμίσκο Πυργάκι,
του Δήμου Μεθώνης επαρχίας Πυλίας του νομού Μεσσηνίας.
1. α) Τα όρια του αρχαιολογικού χώρου της νησίδας καθορίζονται από την θάλασσα.
2. β) Τα όρια του χερσαίου αρχαιολογικού χώρου καθορίζονται από τα σημεία ΑΒΓΔΕΑ, όπου το
τμήμα ΕΑ ακολουθεί την γραμμή του αιγιαλού, τα δε σημεία ΑΒΓΔΕ έχουν συντεταγμένες….
όπως αυτές αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα κλίμακας 1: 5000 της ΓΥΣ ΠΥΛΟΣ 7264/6.
Α) Στην ανατολική ακτή της νησίδας Πάνω ή Μεγάλο Νησακούλι (το βορειότερο νησί) υφίστανται
λείψανα κτισμάτων που χρονολογούνται στους μεταβυζαντινούς χρόνους. Στην περιοχή όπου
υπάρχει φυσικό φρέαρ με γλυφό νερό το οποίο χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα, εντοπίζονται επίσης
προϊστορικά όστρακα και λίθινα εργαλεία.
Β) Στο υψηλότερο σημείο του ακρωτηρίου «Πυργάκι» που διαμορφώνεται νότια από την «Λίμνη του
Παπά» σώζεται σε ύψος 2.5 μέτρων φρυκτωρία, η οποία χρονολογείται στους πρώιμους
βυζαντινούς χρόνους. Πρόκειται για κυκλικό κτίσμα από ημίεργους λίθους και ασβεστοκονίαμα, με
παρεμβολή οστράκων. Ο χώρος είναι διάσπαρτος από όστρακα κεραμικής προηγούμενων
περιόδων (προϊστορικά, ελληνιστικά, ρωμαϊκά).»
ΚΝ 5351/1932
17. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/47589/2827π.ε./30-3-1999 ΦΕΚ 711/Β/19-5-1999
«Χαρακτηρίζουμε, ως αρχαιολογικό χώρο, τη θαλάσσια περιοχή στο Πόρτο Λόγγο και της
νήσου Μπόμπας για λόγους προστασίας του αγκυροβολίου του Πόρτο Λόγγο, του μοναδικού, επί
αιώνες, προστατευτικού αγκυροβολίου της μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Μεσογείου, ναυσιπλοϊας.
Συγκεκριμένα κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η θαλάσσια περιοχή, η οποία οριοθετείται από
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τις κορυφές της γραμμής Α,Β,Γ,Δ,Α, - με συντεταγμένες…. όπου η ΑΔ ακολουθεί τον αντίστοιχο
αιγιαλό σύμφωνα και με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, απόσπασμα Φ.Χ. Γ.Υ.Σ. 7274/4.»
ΚΝ 5351/1932
Ν 1127/1981 (ΦΕΚ 32/Α'/1981)
18. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/47589/2827π.ε./30-3-1999 ΦΕΚ 480/Β/6-4-2000 Διόρθωση
σφάλματος στην ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/47589/2827π.ε./30-3-1999 απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 711/Β/19-5-1999
«Χαρακτηρίζουμε, ως αρχαιολογικό χώρο, τη θαλάσσια περιοχή στο Πόρτο Λόγγο Σαπιέντζας και
της νήσου Μπόμπας…………»
19. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2295/54168/17-10-2001, ΦΕΚ 1351/Β/17-10-2001 Χαρακτηρισμός
ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου τοξοειδούς γέφυρας στην οδό Καποδίστρια στο
Δήμο Μεθώνης του Ν. Μεσσηνίας
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου τοξοειδούς γέφυρας στην οδό
Καποδίστρια στο Δήμο Μεθώνης του Ν. Μεσσηνίας.
«Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και ως έργο τέχνης την τοξοειδή γέφυρα στην
οδό Καποδίστρια, Δήμου Μεθώνης Ν. Μεσσηνίας, διότι αποτελεί αξιόλογο δείγμα τεχνικής
κατασκευής γεφυριών των αρχών του 20ου αιώνα, βρίσκεται σε αρμονία με το ευρύτερο φυσικό
περιβάλλον και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ιστορικού ιστού της πόλης της Μεθώνης, επίσης
άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της επικοινωνίας των κατοίκων της περιοχής.»
Ν. 5351/1932, άρθρο 52, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 και 17 του Ν.Δ. 216/1943 και
τροποποιήθηκε
με
το
άρθρο
32
παρ.
5
του
Ν.
1337/1983
και
ισχύει.
Ν. 1469/1950
Ν. 2039 (ΦΕΚ 61/Α/13-4.92).
20. ΥΑ ΥΠΠΟ /ΔΝΣΑΚ/2458/73/26-1-2005, ΦΕΚ 128/Β/3-2-05
Σχολείο Συγγρού Μεθώνης, μέσα στον οικισμό Μεθώνης, χαρακτηρισμός ως νεώτερο διατηρητέο
μνημείο.
21. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/78820/139/12-4-2005 - ΦΕΚ 591/Β/4-5-2005 Χαρακτηρισμός ως
μνημείου του κτιρίου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δήμου Μεθώνης.
«Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002, τον Ι. Ναό Αγίου
Νικολάου, Δήμου Μεθώνης, διότι ο ναός αποτελεί αξιόλογο δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής
των ετών μετά το 1830.»
Επιπλέον των παραπάνω χώρων, υπάρχουν και οι ακόλουθοι αρχαιολογικοί χώροι που δεν
έχουν κηρυχθεί, αλλά προστατεύονται από τις διατάξεις του Αρχαιολογικού Νόμου (Ν. 3028/02,
ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002).
1. Παλαιοχριστιανικό κοιμητήριο και μεγάλο τμήμα βασιλικής σε κεντρικό σημείο του
οικισμού της Μεθώνης.
2. Ενετικές αλυκές στη θέση Βάρκα
3. Θέση Παλαιοί Αϊ Λιάδες, όπου διατηρούνται τα λείψανα του παλαιοχριστιανικού ναού του
Προφήτη Ηλία (6ος μ.Χ αι.).
4. Αρχαία λατομεία πωρόλιθου στην περιοχή των οποίων έχει κατασκευαστεί το
παλαιοχριστιανικό κοιμητήριο του Αγίου Ονουφρίου.
5. Ερειπωμένο ναύδριο στη θέση Αγία Σοφία στα βόρεια της Μεθώνης.
6. Βυζαντινό ερειπωμένο οικοδόμημα στη θέση Στενά στα βόρεια της Μεθώνης.
7. Υπέργεια και υπόγεια δεξαμενή των βυζαντινών χρόνων στη θέση Λυκοτόματο.
8. Ναύδριο και κινστέρνα βυζαντινών χρόνων επί του υψώματος Ποδαρίνα.
9. Ερείπια βυζαντινού ναού του Αγίου Ιωάννου στη θέση Δρουγούτενα.
10. Ρωμαϊκά λουτρά στη θέση «Λούτσα».
Στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού της Μεθώνης έχουν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια επιφανειακών
ερευνών ή κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών αρχαιότητες και συγκεκριμένα λείψανα οικισμών
και οχυρώσεων (θέσεις Παλαιομεθώνη και Παλιόκαστρο).
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Αρχαιολογικά οικοδομικά κατάλοιπα έχουν εντοπιστεί στην ευρύτερη περιοχή του όρμου της
Μεθώνης, ύστερα από επιφανειακή έρευνα στις θέσεις: Προφήτης Ηλίας, Κοτρωνάκια, Μπροστινές
Λάμπεςή Αλυκή, ακτή Λεβέντη, Καρασουμάνι, Μπαρκαράκι ή Μαυροβούνι.
Επίσης, έχουν ανευρεθεί τμήματα επιγραφών και αρχιτεκτονικών μελών και πλήθος από τμήματα
αγγείων που χρονολογούνται στους βυζαντινούς χρόνους.
Τέλος, αρχαιότητες έχουν εντοπιστεί και στις νήσους Σαπιέντζα και Σχίζα.
Νήσος Σαπιέντζα




Κτιριακά λείψανα των μεταβυζαντινών χρόνων, που πιθανόν να ταυτίζεται με τη μονή του
τάγματος του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ ή των Βενεδικτίνων στη βόρεια περιοχή της
νήσου στη θέση Αλαταριά
Διάσπαρτα κτιριακά κατάλοιπα σε επίπεδο θεμελίων κτισμένα από ντόπιο ασβεστόλιθο,
στη θέση «Λαιμός» πλάτους 250 μ.
Μια εγκατάσταση των βυζαντινών χρόνων, στη θέση «Μαγαζάκια», σε μικρή απόσταση
από τον αιγιαλό.

Νήσος Σχίζα



Όστρακα πρωτοελλαδικών, αρχαϊκών, ελληνιστικών και βυζαντινών χρόνων, στο
σπήλαιο «Μαύρη Τρύπα» στη δυτική πλευρά του νησιού, σε απόσταση 400 μ. περίπου
από τον αιγιαλό
Όστρακα και κτιριακά λείψανα σε επίπεδο θεμελίων, κτισμένα από ντόπιο ασβεστόλιθο
σε πλάτωμα που απολήγει σε ακρωτήρι, στα βορειανατολικά του νησιού στη θέση
«Λίμπι».

Για το σύνολο των παραπάνω χώρων ισχύει η αρχαιολογική νομοθεσία. Περιμετρικά των ως άνω
εκτός σχεδίου χώρων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και σε ακτίνα 50 μ. απαγορεύεται η
τοποθέτηση κτηρίων τα οποία τυχόν επιτρέπονται από τις κατά περίπτωση προτεινόμενες ειδικές
χρήσεις γης και όρους δόμησης.
Το Μεσαιωνικό Κάστρο της Μεθώνης ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου (110 στρέμματα
περίπου) με λείψανα αστικών και εκκλησιαστικών οικοδομημάτων εντός αυτού αποτελείται από δύο
τμήματα τα οποία χωρίζονται με ένα ενδιάμεσο χαμηλό τείχος που ενισχύεται με πέντε πύργους. Τα
τείχη του φρουρίου προστατεύονται από ευρεία τάφρο και ενισχύονται από δύο προμαχώνες που
δεσπόζουν στη βόρεια πλευρά του κάστρου. Στο μέσο της ίδιας πλευράς ανοίγεται η κεντρική πύλη
εισόδου που είναι κατασκευασμένη από ορθογώνια λαξευμένους πωρόλιθους και φέρει περίτεχνη
διακόσμηση στις παραστάδες της. Το κάστρο έχει ακόμα έξι πύλες εκ των οποίων τρεις βρίσκονται
προς την πλευρά του λιμανιού. Οι περισσότερες από τις πύλες ανοίγονται στο ισόγειο πύργου και
προστατεύονται από καταφραγές και καταχύστρες.
Τα τείχη του κάστρου κατασκευάζονται από αδρά λαξευμένους λίθους με ισχυρό συνδετικό
ασβεστοκονίαμα, έχουν επάλξεις που είναι προσιτές από τον περίδρομο στον οποίο η πρόσβαση
γίνεται από το εσωτερικό των δύο τμημάτων του κάστρου. Τα τείχη ενισχύονται κατά διαστήματα με
πύργους, οι περισσότεροι εκ των οποίων σώζονται σε πολύ χαμηλό ύψος. Ανάλογα με τις ανάγκες
και τις εξελίξεις της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής για την αντιμετώπιση των νέων απαιτήσεων της
πολεμικής τέχνης, τα τείχη ενισχύονται ή ανακατασκευάζονται .
Στο εσωτερικό του κάστρου διατηρούνται διάφορα κτίσματα. Σε κεντρικό του τμήμα γνωστό ως
"πλατεία των όπλων" υπάρχει ο Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, μονόχωρος ξυλόστεγος ναός
που πιθανόν κατασκευάστηκε κατά την διάρκεια της Β΄ Ενετοκρατίας (1833). Επίσης, υπάρχουν
ερείπια του Βυζαντινού Ναού Αγίας Σοφίας, ερείπια τουρκικών λουτρών (Χαμάμ), Υπόγειες
δεξαμενές νερού. Σε επαφή με το δυτικό τείχος υπάρχει τετράγωνο οικοδόμημα μικρών διαστάσεων
με πυραμιδοειδή κάλυψη το οποίο χρησίμευε ως πυριτιδαποθήκη και χρονολογείται κατά την
πρώτη Ενετική περίοδο. Κατά μήκος της κεντρικής διαδρομής του κάστρου σώζονται δύο
οθωμανικά λουτρά τα οποία αποτελούνται από πολλές θολοσκεπείς αίθουσες, κάθε μια εκ των
οποίων είχε διαφορετικές χρήσεις (αποδυτήριο, χλιαρή αίθουσα, ζεστή αίθουσα). Χρονολογούνται
κατά την πρώτη περίοδο της Τουρκοκρατίας. Σε κοντινή απόσταση διατηρείται η βάση του μιναρέ
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από ένα κατεστραμμένο πλέον τζαμί. Το τέμενος χτίστηκε στη θέση μιας τρίκλιτης βασιλικής, οι
εξωτερικοί τοίχοι της οποίας ενισχύονταν με αντηρίδες. Πιθανόν πρόκειται για τον ναό του Αγίου
Ιωάννη του Θεολόγου.
Οι περισσότερες μαρτυρίες για το κάστρο της Μεθώνης προέρχονται κυρίως από τους περιηγητές
και προσκυνητές που χρησιμοποιώντας το λιμάνι της ως αναγκαίο θαλασσινό κόμβο στα ταξίδια
τους κατέγραψαν τις εντυπώσεις τους και από τους ζωγράφους και χαρτογράφους που σκέφτηκαν
να απεικονίσουν το κάστρο, προσφέροντας έτσι πολύτιμη γνώση για τον τρόπο εξέλιξης της
μορφής του.
Χαρακτηριστικό αρχιτεκτόνημα της Μεθώνης είναι το Μπούρτζι, μικρό επιθαλάσσιο οχυρό,
κτισμένο σε μικρή νησίδα στα νότια του κάστρου ισοδομική τοιχοποιία. Αποτελείται από έναν
οκτάπλευρο πύργο, ο οποίος περιβάλλεται από χαμηλό οκτάπλευρο τείχος. Ο πύργος δομείται σε
δύο επίπεδα και καλύπτεται με ημικυλινδρικό τρούλο. Το ισόγειο του καταλαμβάνει τετράπλευρη
κινστέρνα. Κεκλιμένο επίπεδο οδηγεί τόσο στον περίδρομο του περιμετρικού τείχους όσο και στον
όροφο του πύργου, όπου διαμορφώνεται αίθουσα με κανονιοθυρίδες περιμετρικά. Στους
εσωτερικούς τοίχους διακρίνονται οι δοκοθήκες που θα στήριζαν τέσσερα ξύλινα πατώματα,
σήμερα κατεστραμμένα. Η οικοδόμηση του οχυρού άρχισε λίγο πριν το 1500 από τους Ενετούς και
ολοκληρώθηκε από τους Οθωμανούς κατά τον 16ο αιώνα. Το Μπούρτζι αποτέλεσε τμήμα της
θαλάσσιας οχύρωσης της Μεθώνης και εξυπηρέτησε διάφορους σκοπούς ανά εποχές:
χρησιμοποιήθηκε ως έδρα της φρουράς για τον έλεγχο του λιμανιού, ως φάρος, φυλακή
αιχμαλώτων που προοριζόταν για τα σκλαβοπάζαρα, αλλά και καταφύγιο των κατοίκων σε
περιόδους πολιορκίας.
Η στήλη του Μοροζίνι πρόκειται για ένα κίονα από κόκκινο γρανίτη με κιονόκρανο ο οποίος
βρίσκεται κοντά στο παλάτι του Κυβερνήτη της Μεθώνης και έχει συνδεθεί με τον Morosini Στο
επιστύλιό του αναγράφονται μεταξύ άλλων: "Rectori Fr ....cissi Moros (ini) vespiciat alta maris...
MCCCCLXXXIII vicer Ieo super..." Αυτό δείχνει ότι ο κίονας τοποθετήθηκε πρώτα το 1483 δηλαδή
στην Α ' Ενετοκρατία και αναστηλώθηκε 203 χρόνια αργότερα από το Morosini, χωρίς όμως να
γνωρίζουμε την προέλευσή του και τον αρχικό αναθέτη. Κι αυτό, γιατί δεν έχει βρεθεί αρχαίο κτίσμα
στη Μεσσηνία ή την ευρύτερη περιοχή από ανάλογο γρανίτη. Μια σκέψη, που μπορεί να απαντά
στο ερώτημα, συνδέεται με τα υποβρύχια ευρήματα στο ακρωτήριο Καρσί της Σαπιέντζας και τις
δεκάδες γρανιτένιες κολώνες που αναπαύονται στο βυθό του στενού της Μεθώνης. Η ομοιότητα
του μνημείου με άλλη στήλη στημένη στη μικρή πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία (Piazzeta
San Marco), δίπλα στη Μαρκιανή βιβλιοθήκη, είναι εντυπωσιακή. Στην παντοκρατορία της Α '
Ενετοκρατίας και στο 1483 κατά τον Buchon, δύο στήλες του ναυαγίου της Σπίθας ανελκύστηκαν
από το βυθό, μεταφέρθηκαν και αφού διακοσμήθηκαν με τυπικά βενετσιάνικα κιονόκρανα gotico
fiorito, στήθηκαν στη μικρή πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία και στην πλατεία των όπλων των
Castellani στη Μεθώνη. Στη θριαμβευτική επανάκτηση της Μεθώνης το 1686, ο Morosini
επανεγκατέστησε τον κίονα τοποθετώντας στο πάνω μέρος του την προτομή του ή το λιοντάρι της
Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου.
Η τοξωτή γέφυρα στην είσοδο του Κάστρου. Ο περιηγητής Pietro Casola που επισκέφτηκε την
Μεθώνη στα 1494 γράφει: «μια μεγάλη τάφρος ανοίγεται τώρα, που όταν θα τελειώσει θα είναι ένα
εκπληκτικό έργο». Φαίνεται ότι οι Βενετοί είχαν σκοπό με το έργο αυτό να ενώσουν τις δύο
θάλασσες την ανατολική και την δυτική, για να απομονώσουν το Κάστρο από την στεριά, αλλά δεν
πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το έργο διότι μετά από 6 χρόνια εκδιώχτηκαν από τους Τούρκους
(1500).Η βενετσιάνικη γέφυρα ήταν ξύλινη και κινητή και έμεινε τέτοια μέχρι το έτος 1829. Η νέα
γέφυρα που σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση, χτίστηκε από τους Γάλλους του Στρατηγού Μαιζών.
Έχει τέσσερα μέτρα ύψος, μήκος 45, πλάτος 3 μέτρα και αποτελείται από 14 καμάρες
(τόξα).Επάνω σ’ αυτήν την γέφυρα θα περάσει ο σημερινός επισκέπτης, για να εισέλθει στο
επιβλητικό Κάστρο, από την πολιτεία της Μεθώνης που με σχέδιο του Καποδίστρια χαράχτηκε η
ρυμοτομία της. Το σχέδιο αυτό εκπονήθηκε στις 4 Μαΐου του 1829 από τον λοχαγό Adubart του
μηχανικού συντάγματος της Γαλλικής στρατιάς του Μαιζών. Εγκεκριμένο φέρει τον αριθμό 1 (είναι
προφανώς το πρώτο σχέδιο ελληνικής πόλεως) και την υπογραφή του Ιωάννη Καποδίστρια.
Τοξωτό λιθόκτιστο γεφύρι σε απόσταση μόλις 50 μ. από το Καποδιστριακό Σχολείο. Κατά τους
αρχαίους χρόνους η πόλη της Μεθώνης απλωνόταν πολύ πιο έξω από την μεσαιωνική και την
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σημερινή. Η πρώτη ζώνη αυτής της απλωμένης αρχαίας Μεθώνης περιλαμβάνει όλη σχεδόν την
έκταση μεταξύ των ανατολικών και βορειοανατολικών λόφων και της εκβολής του ποταμού που
κυλάει ακόμη και σήμερα στην ίδια κοίτη. Οι ξένοι περιηγητές ονομάζουν το ποτάμι Siloso. Από τα
παλιά γεφύρια που ένωναν τις όχθες του ποταμού τα δύο γκρεμίστηκαν στα μέσα του 20ου αιώνα,
της Παλιαμοθώνης (1960) και της Γερανοπόλεως, ενώ το μόνο που μένει ακόμη σε χρήση είναι
αυτό που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, ανατολικά του Καποδιστριακού Σχολείου και σε
απόσταση 50 μέτρων απ’ αυτό. Το γεφύρι αυτό έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
Το Παλαιοχριστιανικό Κοιμητήριο του Αγίου Ονουφρίου- Βυζαντινό Ασκητήριο του Αγίου
Ονουφρίου το οποίο είναι λαξευμένο στον φυσικό βράχο, 3 χλμ βορείως της Μεθώνης πλησίον της
οδού προς Πύλο. Το μνημείο ερευνήθηκε ανασκαφικά κατά τον Αύγουστο του 1967 και κατά το έτος
1968. Αποτελείται από συγκρότημα διασκάφων εντός του βράχου χώρων και από υπαίθριους
τάφους. Η περιοχή γύρω από το μνημείο υπήρξε κατά τους αρχαίους και μεσαιωνικούς χρόνους
λατομείο πωρόλιθου. Από εδώ χρησιμοποιήθηκε δομικό υλικό για την κατασκευή του Κάστρου της
Μεθώνης. Ανατολικά από το μνημείο σε απόσταση 400 μέτρων και στην περιοχή που φέρει το
όνομα Αγάκι βρίσκεται ένα άλλο εξίσου σημαντικό μνημείο της περιοχής, ο Βυζαντινός Ναός του
Αγίου Βασιλείου. Ο επισκέπτης μπορεί να βρεθεί στην περιοχή με σχετική άνεση, να παρατηρήσει
τα μνημεία και από τον λόφο να θαυμάσει την υπέροχη θέα που απλώνεται μπροστά του.
Aξίζει να αναφερθεί ο καταποντισμένος οικισμός της Μέσης Εποχής του Χαλκού στη
Μεθώνη, για τον οποίο διεξάγεται από το 1993 έρευνα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
Βρίσκεται στον όρμο Μεθώνης, περίπου 300μ. και απαντώνται εκτεταμένα οικοδομικά λείψανα κατά
συστάδες. Οι τοίχοι σώζονται μέχρι ύψους και τεσσάρων δομών και αποτελούνται κυρίως από
πλακώδεις πέτρες. Ο καταποντισμός των κτιριακών λειψάνων δεν μπορεί να ερμηνευθεί με
μηχανισμούς της ευστατικής θεωρίας ούτε και με μια τεκτονική καταβύθιση της τάξης των 1-2μ ανά
χιλιετία. Ο βαθμός διατήρησης των λειψάνων συνηγορεί μόνο υπέρ μιας ταχύτατης κατακόρυφης
τεκτονικής κίνησης, συνοδευόμενης από ανάλογη σεισμική δραστηριότητα. Από το 1994 οι έρευνες
συνεχίστηκαν με ανασκαφικό έλεγχο του καταποντισμένου οικισμού. Η ανακάλυψη και έρευνα του
καταποντισμένου αυτού οικισμού αφ’ ενός ανατρέπει εν μέρει τις μέχρι πρόσφατα κρατούσες
απόψεις για τον τρόπο σχηματισμού των ακτογραμμών της περιοχής, αφ’ ετέρου θα προσθέσει
σημαντικές πληροφορίες για την Μέση Εποχή του Χαλκού. Επισημαίνεται πως είναι ο δεύτερος
μόλις προϊστορικός οικισμός μετά το Πλατυγιάλι (Πρωτοελλαδικής εποχής) και ο πρώτος της
συγκεκριμένης περιόδου που ανασκάπτεται υποβρυχίως στην Ελλάδα.
Στη νήσο Σαπιέντζα, η οποία βρίσκεται απέναντι από την Μεθώνη, και πιο συγκεκριμένα
στο βυθό του βόρειου ακρωτηρίου της, υπάρχουν πλήθος διασκορπισμένων "γρανιτένιων
κολόνων" και "σαρκοφάγων". Για λόγους προσήλωσης στην Ιστορική αλήθεια, θα πρέπει να
τονισθεί ότι τα αρχαιολογικά ευρήματα στην θέση αυτή, έχουν πρωτοεντοπισθεί από ντόπιους
ψαράδες, γύρω στο1920.Πρόκειται για δεκάδες γρανιτένιες κολόνες και ρωμαϊκές σαρκοφάγους
από τιτανιούχο λίθο. Οι κολόνες, πιθανολογείται, ότι ανήκαν στο Μεγάλο Περιστύλιο της Καισαρείας
της Παλαιστίνης. Αυτή βρίσκεται κοντά στις εκβολές του Ιορδάνη και πήρε το όνομά της, προς τιμήν
του Αυγούστου, από το Φίλιππο, γιο του Ηρώδη (10ος αιώνας μ.Χ.). Το προηγούμενο όνομά της
ήταν Πανιάς, από ένα σπήλαιο που ήταν αφιερωμένο στον τραγοπόδαρο Πάνα. Το Μεγάλο
Περιστύλιο κατασκευάστηκε από γρανίτη, από το Ασουάν της Αιγύπτου και οι κολόνες του σήμερα,
κείνται στο βυθό του Στενού της Μεθώνης. Το 1925, ο ιστοριοδίφης δικηγόρος Διονύσιος Πόταρης
(1860-1932), με την υπόδειξη των ψαράδων, εντόπισε αλλά και κατέγραψε τα "μάρμαρα", σε
απόσταση 50-60 μέτρα από τη βόρεια ακτή της Σαπιέντζας και σε βάθος 6- 7 μέτρων. Τότε
σχημάτισε την ορθή γνώμη ότι επρόκειτο για ναυάγιο πλοίου, που μετέφερε αρχαιότητες. Τον Ιούνιο
και τον Οκτώβριο του 1925, προχώρησε σε δύο αναφορές προς το Υπουργείο Παιδείας και εν τω
μεταξύ, κατόρθωσε με δικά του έξοδα και περαστικούς από την Πύλο, Καλύμνιους σφουγγαράδες,
να ανελκύσει μια ρωμαϊκή σαρκοφάγο, που την απέστειλε στον Πειραιά. Εκεί αυτή παρελήφθη...
αρμοδίως. 'Έτσι, η ανακάλυψη των υποβρύχιων αρχαιοτήτων θα πρέπει να αποδίδεται στο
διαμείναντα για πολλά χρόνια στην Πύλο, ιστοριοδίφη Διονύσιο Πόταρη. Οπωσδήποτε η κατάδυση
και φωτογράφηση που έγινε από τον καταδύτη Πήτερ Θροκμόρτον το 1963, συνέβαλλε ιδιαίτερα
στην προβολή των υποβρύχιων αρχαιολογικών ευρημάτων, αλλά η ανακάλυψη θα πρέπει να
αποδίδεται στον αείμνηστο Διονύσιο Πόταρη.
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6.4. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ (ΥΠΠΟ, ΥΠΕΧΩΔΕ) - ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
Οικισμός Μεθώνης (δ.δ. Μεθώνης)
Έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός οικισμός σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.
1289/τ.Β/20-10-76. Ο εν λόγω χαρακτηρισμός έγινε σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σχετικό
ΦΕΚ αφενός γιατί αποτελεί ένα εκ των πρώτων μετεπεναστατικών συγκροτημάτων επί τη βάση
σχεδίου οικισμού και αφετέρου διότι διασώζει τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των οικοδομών της
νότιας Πελοποννήσου.
6.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής με ένα αξιοσημείωτο αριθμό αρχαιολογικών
μνημείων, βυζαντινών, τα ενετικό κάστρα της Μεθώνης αλλά και τα διατηρητέα κτίρια, αποτελούν
πόλο έλξης επισκεπτών και η οργανωμένη και κατάλληλη ανάδειξη και προβολή τους είναι δυνατόν
να προσελκύσει ακόμα περισσότερους.
Η ανάδειξη των υποβρύχιων ευρημάτων αρχαίων ναυαγίων (ενάλιες αρχαιότητες) μπορεί να
αναδείξει τον ιστορικό πλούτο της περιοχής και να δώσει νέα ώθηση στην επισκεψιμότητα τόσο του
πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής, όσο και των επισκεπτών. Οι ενάλιες αρχαιότητες μπορούν να
συνδυαστούν άριστα με τη μοναδική φυσική ομορφιά της θαλάσσιας περιοχής του στενού της
Μεθώνης και να αναδείξουν τη σημαντική αυτή πολιτιστική υποθαλάσσια κληρονομιά.
Η υπό μελέτη περιοχή συγκεντρώνει χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση
για μια τουριστική ανάπτυξη υπό την προϋπόθεση ότι θα δημιουργηθούν και οι κατάλληλες
υποδομές(συγκοινωνιακό δίκτυο, υποδομές φιλοξενίας και γενικότερα, υποδομές παροχής
ποιοτικών υπηρεσιών στον επισκέπτη κα). Έχοντας ως δεδομένο ότι η συγκεκριμένη περιοχή
παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια μια αυξανόμενη τουριστική ζήτηση είναι απαραίτητο οι όποιες
πολιτικές ανάπτυξης προταθούν και ακολουθηθούν να σχεδιαστούν στην βάση της προώθησης
ήπιων μορφών τουρισμού, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη
την προστασία και ανάδειξη του μοναδικού ανθρωπογενούς και φυσικού τοπίου.
Είναι σκόπιμο προκειμένου να διατηρηθεί η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της περιοχής (ενετικό στοιχείο)
να προωθηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΠΠΟ και ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με το Δήμο
Μεθώνης) ο χαρακτηρισμός των αξιόλογων οικισμών ως παραδοσιακών και των ενδιαφερόντων ως
παραδοσιακών σε ορισμένα τμήματά τους. Είναι επίσης χρήσιμο να υπάρχει λεπτομερής και ακριβή
καταγραφή αλλά και αξιολόγηση όλων των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής ώστε να
αποτελέσουν ένα δυναμικό κεφάλαιο στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της
περιοχής.
Στη συνέχεια είναι σκόπιμο να προωθηθεί η συνεργασία του Δήμου Μεθώνης με άλλες περιοχές
του μεσογειακού και ευρωπαϊκού χώρου π.χ. Ιταλία, που έχουν κοινά χαρακτηριστικά στο τομέα της
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, ώστε να αναπτυχθούν διακρατικές ή διαπεριφερειακές συνεργασίες.
Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από την κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG η οποία στοχεύει στην
δημιουργία τέτοιων συνεργασιών στο τομέα του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και του τουρισμού.
7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
7.1. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / ΝΟΜΟΥ
Η ένταξη του Δήμου Μεθώνης στο διανομαρχιακό, περιφερειακό και εθνικό σύστημα μεταφορών,
εξαρτάται άμεσα από τη θέση του που βρίσκεται στο νότιο και δυτικό άκρο του Ν. Μεσσηνίας –
Πελοποννήσου.
7.2. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Το εσωτερικό δίκτυο του Δήμου, είναι στο σύνολό του ασφαλτοστρωμένο και βρίσκεται σε καλή
κατάσταση. Είναι απαραίτητες σημειακές βελτιώσεις, καθώς και ανακατασκευή διαφόρων μικρών
τεχνικών έργων. Το δευτερεύον οδικό δίκτυο αποτελείται κυρίως από τσιμεντοστρωμένους
δρόμους και χωματόδρομους.
Τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού οδικού δικτύου στην περιοχή του Δήμου Μεθώνης,
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Πίνακας : Χαρακτηριστικά εσωτερικού οδικού δικτύου Δήμου Μεθώνης
Δημοτικά
Διαμερίσματα
Δ. Μεθώνης
Μεθώνη
Καιν. Χωριό
Φοινίκη
Ευαγγελισμός
Φοινικούντας
Λαχανάδα

Χρονοαπόσταση από
την έδρα του Δήμου
(min)
10
15
20
15
20

Απόσταση από την έδρα του Δήμου (χλμ)
Άσφαλτος

Χωματόδρομος

Σύνολο

Κατάσταση

6
8
9
11
15

0
0
0
0
0

6
8
9
11
15

Καλή
Μέτρια
Καλή
Καλή
Καλή

Από τον παραπάνω πίνακα που αναφέρεται στην οδική σύνδεση δημοτικών διαμερισμάτων με
την έδρα του Ο.Τ.Α. παρατηρούμε ότι οι χρονικές αποστάσεις από την έδρα του, τη Μεθώνη
είναι μικρές, με μεγαλύτερη χρονοαπόσταση αυτή των Δ.Δ Λαχανάδας και Ευαγγελισμού που
φτάνει τα 20 λεπτά. Επίσης παρατηρούμε ότι όλο το μήκος της οδικής σύνθεσης των Δημοτικών
Διαμερισμάτων με την έδρα του Ο.Τ.Α, καλύπτεται από άσφαλτο.
7.3. ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Στον Δήμο δεν υπάρχουν λιμάνια ευρύτερης σημασίας, ούτε απαιτούνται υποδομές για τακτικές
ακτοπλοϊκές γραμμές ή σημαντικές εμπορευματικές μεταφορές.
Λιμάνια μικρής κλίμακας με μικρές δυνατότητες ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών
υπάρχουν στην Μεθώνη και την Φοινικούντα. Η αλιευτική δραστηριότητα εξυπηρετείται κυρίως
από τον λιμένα της Φοινικουντας.
Σχεδόν όλες οι χερσαίες υποδομές (προβλήτες, κυματοθραύστες κλπ) είτε είναι ημιτελείς, είτε
έχουν βλάβες σε σημεία αστοχίας. Φαίνεται ότι έχουν κατασκευαστεί σταδιακά, με ατελείς
μελέτες, είτε με μη ολοκληρωμένα έργα ανάλογα με τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις σε κάθε
προγραμματική περίοδο.
8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
8.1. ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
8.1.1. ΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Ι. Αστικά λύματα
Στο Δήμο Μεθώνης βρίσκεται υπό κατασκευή Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού η οποία
χωροθετείται ΒΔ της Μεθώνης, 150 περίπου μέτρα νότια από τη Λίμνη Παπά. Ο αγωγός της
μονάδας εκβάλει στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα Νησοπούλια. Σε πρώτη φάση η μονάδα
θα εξυπηρετεί τη Μεθώνη και τη Φοινικούντα και σε δεύτερη φάση το σύνολο του Δήμου.
Δεδομένης της μέχρι τώρα έλλειψης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων η κάλυψη των αναγκών
αποχέτευσης των κατοικιών γίνεται με χρήση ιδιωτικών βόθρων.
Για την διαχείριση των αστικών λυμάτων σε επίπεδο Χώρας ισχύει η οδηγία 91/271 της Ε.Ε. «για
την επεξεργασία των αστικών λυμάτων», η οποία αφορά οικισμούς άνω των 2.000 ισοδύναμων
κατοίκων και έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ 5673/400/97. Για την εφαρμογή
της οδηγίας επιβάλλεται η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών δικτύων αποχέτευσης και
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, με κριτήριο
την επάρκεια των υφιστάμενων υποδομών και τα χαρακτηριστικά του αποδέκτη.
ΙΙ. Αστικά Στερεά Απόβλητα
Στο Δήμο Μεθώνης μέχρι το 2005 λειτουργούσε Χ.Α.Δ.Α. , ο οποίος όμως έκλεισε και για την
αποκατάσταση του συντάχθηκε μελέτη η οποία αφορά όλους συνολικά τους Χ.Α.Δ.Α. της
Περιφέρειας Πελοποννήσου .Έχει παρουσιαστεί όμως στασιμότητα στην εκτέλεση αυτής της
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μελέτης λόγω οικονομικής δυσπραγίας . Η σημερινή κατάσταση του πρώην Χ.Α.Δ.Α. Μεθώνης
αποτυπώνεται σε φωτογραφίες του παραρτήματος.
Η διαχείριση των απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής των Δημοτικών Διαμερισμάτων της
περιοχής μελέτης, γίνεται από υπηρεσίες του Δήμου Μεθώνης, με απορριμματοφόρα οχήματα
τύπου μύλου τα οποία μεταφέρουν τα απορρίμματα στην χωματερή του Δήμου Πύλου γιατί στα
Δημοτικά Διαμερίσματα της περιοχής μελέτης δεν υπάρχει Χ.Υ.Τ.Α ούτε χώρος ελεγχόμενης
εναπόθεσης.
Η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων μέχρι την περισυλλογή τους γίνεται σε
μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων συνολικής χωρητικότητας 110,00m3. Τους θερινούς μήνες η
αποκομιδή γίνεται σε καθημερινή βάση σχεδόν σε όλα τα Δ.Δ., ενώ τους υπόλοιπους μήνες
γίνεται κατά μέσο όρο τρείς φορές την εβδομάδα.
Οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη διάθεση των
απορριμμάτων είναι οι εξής:
Στις περισσότερες περιπτώσεις η ανεξέλεγκτη διάθεση συνοδεύεται από αυτανάφλεξη των
σκουπιδιών. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο σε πολλές χωματερές να υπάρχει καπνός σχεδόν σε
μόνιμη βάση, με προφανείς τους κινδύνους δημιουργίας πυρκαγιάς, ιδιαίτερα
 μάλιστα όταν ο περιβάλλων χώρος είναι δασική περιοχή ή περιοχή καλυπτόμενη με άλλου
είδους βλάστηση.
 Υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης του εδάφους, των επιφανειακών και κυρίως των υπογείων
υδάτων από τα στραγγίσματα, ιδιαίτερα όταν τα πετρώματα είναι υδατοπερατά.
 Η γύρω περιοχή ρυπαίνεται από τη διάχυση δυσάρεστων οσμών (βιοαέριο) και από υλικά
(χαρτιά, πλαστικά και άλλα ελαφρά υλικά) που παρασύρονται από τον άνεμο, με τελικό
αποτέλεσμα τη συνολική αισθητική υποβάθμιση του τοπίου.
Τα παραπάνω προβλήματα είναι αποτέλεσμα της έλλειψης στρατηγικής και της ανεπάρκειας
σχεδιασμού στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας έχει εκπονηθεί η «Μελέτη
Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» (1994, Δ. Οικονομίδης και
Συνεργάτες), τα στοιχεία της οποίας επικαιροποιήθηκαν από το Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας
Πελοποννήσου. Σαν γενικό συμπέρασμα προκύπτει ότι η υφιστάμενη κατάσταση δεν είναι
ικανοποιητική.
ΙΙΙ. Προτάσεις
Η πόλη της Μεθώνης διαθέτει κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο. Ωστόσο, στους υπόλοιπους
οικισμούς του Δήμου η αποχέτευση των υγρών αστικών λυμάτων γίνεται ακόμα σε στεγανούς ή
απορροφητικούς βόθρους και ενίοτε σε μονάδες βιολογικών καθαρισμών, σε τουριστικές κυρίως
επιχειρήσεις κατά μήκος της παραλιακής ζώνης. Προτείνεται η επέκταση του αποχετευτικού
δικτύου και στους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου Μεθώνης
Προτείνεται να επισημανθούν οι υδροχημικές ιδιότητες των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
όπως PH, αλατότητα, διαβρωτική ικανότητα κ.α., καθώς και περιπτώσεις τυχόν μολύνσεως και
ρυπάνσεως των υδροφόρων οριζόντων από την εισδοχή αχρήστων ουσιών (λύματα – χημικά)
στα υπόγεια νερά ή από τη θάλασσα στις παράκτιες περιοχές λόγω υπεραντλήσεων.
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, προτείνεται να εκτιμηθεί το πλεόνασμα νερού, το οποίο
αναμένεται να κατεισδύει στο υπέδαφος καθώς και το ποσοστό το οποίο θα απορρέει
επιφανειακά.
Προτείνεται να εκτιμηθούν οι υδραυλικές παράμετροι των υδρολιθολογικών ενοτήτων.
8.1.2. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η ηπειρωτική ζώνη της προστατευόμενης περιοχής αποτελεί μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή
στην οποία το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού απασχολείται με τη
γεωργία, κυρίως ελαιοκαλλιέργεια, αλλά και καλλιέργεια αμπελιών και οπωροκηπευτικών. Ως
αποτέλεσμα των εκτεταμένων καλλιεργητικών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την
περιορισμένη άσκηση βιολογικής καλλιέργειας και τη χρήση μη ορθολογικών πολλές φορές
μεθόδων, καταγράφονται κάποιες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.
Παρά την βελτίωση που επήλθε στην παραγωγική διαδικασία τα τελευταία χρόνια με την
εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας, η συστηματική χρήση μεγάλων ποσοτήτων λιπασμάτων σε
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συνδυασμό με τις κρατούσες κλιματολογικές συνθήκες (παρατεταμένη υγρή περίοδος σε
αλληλοδιαδοχή με ξηρή), επιβάλλει τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων φυτοφαρμάκων, προκειμένου
να επιτευχθεί ικανοποιητική φυτοπροστασία. Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων
καθώς και η μη ορθολογική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού, μπορεί να προκαλέσει
σημαντικές διαταραχές στο φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η γενικότερη οικολογική
επίπτωση των φυτοφαρμάκων συνίσταται:
 στην τοξικότητά τους που αφορά ένα πολύ ευρύ φάσμα οργανισμών
 στην παραμονή τους στη φύση με την αρχική τους μορφή ή σαν μεταβολιτών (υπολειμματική
δράση), που έχει σαν συνέπεια τη συσσώρευσή και την είσοδό τους στην τροφική αλυσίδα,
με αποτέλεσμα μεταλλάξεις και αναπαραγωγικές δυσλειτουργίες στους ζώντες οργανισμούς
 στην ικανότητα μετακίνησής τους, μακριά από τον τόπο εφαρμογής τους
Βασικά συστατικά των χρησιμοποιούμενων φυτοφαρμάκων είναι διάφορες ενώσεις αρσενικού,
φθορίου και φωσφόρου με χλωριωμένους υδρογονάνθρακες ή ενώσεις βαρέων μετάλλων που
δρουν μέσω κατάποσης, εισπνοής ή επαφής. Οι πιο δραστικές απ’ αυτές είναι τα
πολυχλωριωμένα διφαινύλια. Είναι γνωστό ότι οι δραστικές ουσίες των φυτοφαρμάκων
αποδομούνται δύσκολα. Μερικά φυτοφάρμακα όταν μεταβολίζονται, δίνουν προϊόντα,
μεταβολίτες, που είναι πιο δραστικά και επικίνδυνα απ’ ότι τα ίδια τα φυτοφάρμακα. Τα
φυτοφάρμακα μέσω μιας σειράς φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών, καταλήγουν στα
επιφανειακά νερά, τα οποία ρυπαίνουν. Στην περίπτωση των χλωριωμένων παρασκευασμάτων
η ρύπανση διατηρείται για χρόνια ή και δεκαετίες ακόμη και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για
τους ζώντες οργανισμούς. Ο κύκλος της ρύπανσης κλείνει με τη ρύπανση του πόσιμου νερού.
Η εκτίμηση πάντως της σημερινής κατάστασης των αποδεκτών, σε σχέση με τα φυτοφάρμακα
δεν είναι δυνατή.
Σε ότι αφορά τα λιπάσματα, τα νιτρικά και φωσφορικά άλατα που περιέχουν, συμβάλλουν στον
ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων, θέτοντας σε κίνδυνο τους ευαίσθητους οργανισμούς που
ζούν σ’ αυτά. Ένα μέρος των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων που δεν απορροφάται από τα
φυτά, συσσωρεύεται στο έδαφος ή καταλήγει στα υπόγεια νερά, δημιουργώντας προβλήματα
ρύπανσης στους εν λόγω αποδέκτες.
8.1.3. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Στο ηπειρωτικό τμήμα της περιοχής μελέτης η άσκηση κτηνοτροφίας είναι μικρή. Στο Δήμο
Μεθώνης υπάρχουν 435 πρόβατα και 797 αίγες στη Μεθώνη, 19 πρόβατα και 23 αίγες στον
Ευαγγελισμό, 35 πρόβατα στη Φοινίκη και 41 πρόβατα στη Φοινικούντα. Τα βοοειδή που
υπάρχουν σε όλο τον Δήμο Μεθώνης υπολογίζονται σε 86.
Στη νήσο Σαπιέντζα πριν το έτος 1960 έβοσκε μεγάλος αριθμός γιδιών, με κτηνοτροφικό
κεφάλαιο που έφτανε τις 3000 κτηνοτροφικές μονάδες με σημαντικές επιπτώσεις στη βλάστηση
του νησιού. Από το 1960 έως το 1970 το κτηνοτροφικό κεφάλαιο μειώθηκε σε 500 περίπου γίδια,
ενώ από το 1970 και μετά απομακρύνθηκαν σταδιακά και τα τελευταία αυτά άτομα. Το έτος 1977
ιδρύθηκε στο νησί Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
235228/5821/1977 (ΦΕΚ 1041/20-10-77) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και στο νησί
απελευθερώθηκαν το 1983 20 αίγαγροι Κρήτης (Capra aegagrus cretensis) και 7 αγριοπρόβατα
μουφλόν, ενώ σήμερα εκτιμάται ότι ο πληθυσμός τους ανέρχεται περίπου σε 400 αιγοπρόβατα
και 300 αίγαγρους.
Δεδομένου ότι στην περιοχή δεν υπάρχει μεγάλο κτηνοτροφικό κεφάλαιο δεν καταγράφονται
ιδιαίτερα προβλήματα από την άσκηση της βοσκής, αλλά η πλήρης διερεύνηση της βοσκητικής
ικανότητας των περιοχών και η διαχείριση της βοσκής θα πρέπει να καθοριστεί με ειδικές μελέτες
οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη την βοσκοϊκανότητα αλλά και το σύνολο των οικολογικών
δεδομένων των επιμέρους περιοχών.
Ειδικότερα για τη νήσο Σαπιέντζα στην οποία συνυπάρχουν ιδιαίτερα και σπάνια στοιχεία του
φυσικού περιβάλλοντος (Δάσος κουμαριάς, Σπαρτόλακκα) και εμπλουτισμός πανίδας (αίγαγροι,
αιγοπρόβατα μουφλόν, φασιανοί, πέρδικες, ορτύκια, αγριοπερίστερα, μπεκάτσες και τσίχλες) θα
πρέπει να εκπονηθεί μια πλήρης Μελέτη Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Ανάδειξης του νησιού
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στην οποία θα περιλαμβάνεται και θα καθορίζεται η βοσκοϊκανότητα λαμβάνοντας υπόψη το
σύνολο των οικολογικών παραμέτρων.
8.1.4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ
Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή μελέτης είναι ελάχιστες και συνδέονται κυρίως με
την επεξεργασία του ελαιολάδου ή την κατασκευή αλουμινίων. Βρίσκονται στα Δ.Δ.:
 Μεθώνης : Δύο ελαιοτριβεία και ένα τυποποιητήριο προϊόντων ελιάς.
 Ευαγγελισμού : δυο ελαιοτριβεία.
 Φοινικούντας : δυο ελαιοτριβεία.
Το κυριότερο πρόβλημα από τη βιομηχανική δραστηριότητα, έχει σχέση με τα ελαιουργεία, τα
επιβαρυμένα απόβλητα των οποίων δεν μεταφέρονται πάντα σε μονάδες επεξεργασίας, με
αποτέλεσμα να ρυπαίνουν τους υδάτινους αποδέκτες.
Βάση της Ε.Π.Μ. Νήσος Σαπιέντζα και Σχίζα , Ακ. Ακρίτας (GR 2550003) εχει προταθεί , όλα
τα ελαιοτριβεία της περιοχής μελέτης καθώς και αυτά όμορων Δήμων που τα αποβλητα τους
καταλήγουν σε υδάτινους αποδέκτες (ρέματα) , της περιοχής του Δήμου Μεθώνης ,να
μετατραπούν σε δύο φάσεων (διφασικά)
8.1.5. ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εξορυκτική δραστηριότητα δεν συναντάται στην περιοχή.
8.2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΦΟΡΙΑΣ
Το δίκτυο ύδρευσης καλύπτει το σύνολο των δημοτικών διαμερισμάτων του Δ. Μεθώνης. Η
υδροληψία γίνεται από πηγές και γεωτρήσεις. Επίσης, έχουν ανορυχθεί γεωτρήσεις για την
ύδρευση κάποιων απομακρυσμένων οικισμών. Σε κάποιες περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε
μεμονωμένες κατοικίες εκτός ορίων οικισμών έχουν ανορυχθεί ιδιωτικές γεωτρήσεις για την
πλήρη κάλυψη των αναγκών τους σε νερό ύδρευσης. Το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου έχει
συνολική έκταση 60.0 χλμ. Μεγάλο μέρος αυτού είναι κατασκευασμένο από αμιαντοσωλήνες
που χρήζει αντικατάστασης. Το υπόλοιπο μήκος του είναι κατασκευασμένο από PVC.
Η ηλικία των δικτύων των δημοτικών διαμερισμάτων του Ο. Τ. Α. κυμαίνεται από 0 έως 30
χρόνια ενώ η κάλυψη αυτών πλησιάζει το 100%. Οι απώλειες τους κυμαίνονται από 0 έως 10%.
Η κατά τόπους υδροφορία εκμεταλλεύεται με αρδευτικές γεωτρήσεις και φρέατα κυρίως στην
περιοχή της Φοινικούντας και της Μεθώνης, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ομαδικό
αρδευτικό δίκτυο εκμετάλλευσης που συντηρεί ο ΓΟΕΒ ή άλλος φορέας.
8.3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ
Πιέσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά ενδέχεται να προκαλούνται από:
 Από το υπάρχον αποχετευτικό σύστημα των κατοικιών που κάνουν χρήση απορροφητικών
βόθρων με άμεση μεταφορά των ρυπαντών στον φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα.
 Τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στις γεωργικές καλλιέργειες.
 Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων τα οποία δεν είναι όλα νέας τεχνολογίας, δηλαδή δύο
φάσεων και στα οποία δεν γίνεται πάντα μεταφορά των αποβλήτων σε μονάδες
επεξεργασίας.
 Τα απόβλητα των βιοτεχνιών και των άλλων μονάδων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων.
 Τα απόβλητα των κτηνοτροφικών μονάδων που επιβαρύνουν με ρυπαντικές ουσίες,
οργανικές και ανόργανες, τον υδροφόρο ορίζοντα.
 Από τις ανεξέλεγκτες απορρίψεις απορριμμάτων στο έδαφος και την απόπλυση τους με το
νερό της βροχής που στη συνέχεια κατεισδύει και διηθείται στο έδαφος, η μεταφέρεται στα
γειτνιάζοντα υδατορέματα.
 Αναφέρονται και περιπτώσεις υφαλμύρωσης των υδροφόρων οριζόντων από διείσδυση της
θάλασσας εντός των παράκτιων γεωλογικών σχηματισμών.
Οι πιέσεις που δέχεται ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής είναι κυρίως αποτέλεσμα της
γεωργικής δραστηριότητας, αλλά και της αλληλεπίδρασης του φυσικού και του ανθρωπογενούς
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περιβάλλοντος. Τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τα αστικά και κτηνοτροφικά απόβλητα,
ρυπαίνουν το υδρόβιο οικοσύστημα των ρεμάτων. Πιέσεις προκαλούνται επίσης, από το
υπάρχον αποχετευτικό σύστημα των κατοικιών που σε μεγάλο ποσοστό κάνουν χρήση
απορροφητικών βόθρων με άμεση μεταφορά των ρυπαντών στον φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα.
Επίσης, η μη ελεγχόμενη διάθεση στερεών αποβλήτων και οι ανεξέλεγκτες απορρίψεις
απορριμμάτων στο έδαφος, μπορούν να γίνουν αιτίες πιέσεων στα οικοσυστήματα της περιοχής.
Οι οργανικές ουσίες στα απόβλητα των ελαιοτριβείων συμβάλλουν στον ευτροφισμό των υδάτων
(κυρίως κατά του μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο) και κατά συνέπεια διαταράσσουν το υδρόβιο
οικοσύστημα.
Από τις χημικές αναλύσεις και τη δειγματοληψία που έχει γίνει από προγενέστερες μελέτες στην
περιοχή, προκύπτει ότι το υπόγειο νερό είναι απαλλαγμένο από πηγές ενώσεων όπως άλατα,
υδρογονάνθρακες κ.λ.π. που μειώνουν το βαθμό διαλυτότητας του μέσου. Παρατηρήθηκαν
μόνο μικρές συγκεντρώσεις νιτρικών και χλωριόντων που σχετίζονται κυρίως με την έντονη
γεωργική δραστηριότητα και την απουσία μονάδων βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων στο
σύνολο τους (στοιχεία ιδιωτικών χημικών αναλύσεων).
8.4. ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
Η παράκτια ζώνη του Δήμου έχει συνολικό μήκος ακτογραμμής ίσης με 70,2 Km είναι σχετικά
ηπίων κλίσεων με εύκολη πρόσβαση σε αυτή.
Οι περιοχές κολύμβησης του Δήμου Μεθώνης παρατηρούνται σε όλη την περιοχή μεταξύ
Μεθώνης – Φοινικούντας, καθώς υπάρχουν δεκάδες μικροί κολπίσκοι που προσελκύουν τον
παραθεριστικό τουρισμό. Επίσης μέσα στους οικισμούς της Μεθώνης και της Φοινικούντας
υπάρχει μεγάλη αμμώδεις παραλία κατάλληλη για κολύμβηση.
Οσον αφορά την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων, η Μεθώνη και η Φοινικούντα ως κύρια
παραθεριστικά θέρετρα του Δήμου διαθέτουν την γαλάζια σημαία της Ε.Ε. που υποδηλώνει
καθαρά ύδατα.
8.4.1.ΑΝΑΛΥΣΗ
ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΥΔΑΤΙΝΗΣ
ΣΤΗΛΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ IN SITU ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΣΤΕΝΟ
ΜΕΘΩΝΗΣ»
Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου πραγματοποίησε σειρά
ερευνητικών δραστηριοτήτων στην περιοχή μελέτης με στόχο την αξιολόγηση και εντοπισμό των
κρίσιμων φυσικό-βιολογικών παραμέτρων σε μια προσπάθεια αξιολόγησης των εξελίξεων για το
φυσικό περιβάλλον στην περιοχή μελέτης. Οι ερευνητικές δραστηριότητες που κάλυψαν το
θαλάσσιο περιβάλλον στην περιοχή «GR 2550007 - Θαλάσσια περιοχή Στενού Μεθώνης»
περιελάμβαναν: α) in situ εποχικές μετρήσεις Φυσικό-Χημικών παραμέτρων υδάτινης στήλης και
επιφανειακών ιζημάτων, β) εποχικές δειγματοληψίες για την ανάλυση Φυσικό-Χημικών
παραμέτρων υδάτινης στήλης και επιφανειακών ιζημάτων και γ) εποχικές δειγματοληψίες
βιολογικών παραμέτρων υδάτινης στήλης και επιφανειακών ιζημάτων (πελαγικά και
βενθοπελαγικά ψάρια).
Πιο αναλυτικά για κάθε μία από τις οικολογικές παραμέτρους της υδάτινης στήλης και του
ιζήματος που καταγράφηκαν στη περιοχή μελέτης μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
 Θερμοκρασία : εποχικά οι τιμές θερμοκρασίας κυμάνθηκαν από 14-17 0C (Άνοιξη 2006) έως
22-26 0C (Καλοκαίρι 2006) στην περιοχή μελέτης. Όσον αφορά στη χωρική κατανομή των
τιμών θερμοκρασίας στη θαλάσσια περιοχή του Στενού Μεθώνης, την Άνοιξη 2006, οι
χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην παράκτια ζώνη
λόγω των χερσαίων απορροών και η υψηλότερη στις ισοβαθείς των 20 και 30m, ενώ η
αντίθετη εικόνα παρουσιάστηκε το Καλοκαίρι 2006.
 Αλατότητα: εποχικά οι τιμές αλατότητας κυμάνθηκαν από 34psu (Άνοιξη 2006) έως 38psu
(Καλοκαίρι 2006). Οι χαμηλότερες τιμές την Άνοιξη οφείλονται στις βροχοπτώσεις που κατά
κανόνα εμφανίζονται κατά την περίοδο αυτή. Όσον αφορά στη χωρική κατανομή των τιμών
αλατότητας στη Θαλάσσια περιοχή του Στενού της Μεθώνης, οι χαμηλότερες τιμές
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καταγράφηκαν στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην παράκτια ζώνη και υψηλότερες
στους ωκεάνιους σταθμούς.
Διαλυμένο οξυγόνο: οι τιμές διαλυμένου οξυγόνου ήταν σχετικά υψηλές και στις δύο
εποχές, αν και γενικά ήταν ελαφρά χαμηλότερες στην περίοδο του καλοκαιριού. Όσον αφορά
στη χωρική κατανομή των τιμών διαλυμένου οξυγόνου στην περιοχή μελέτης, και στις δύο
περιόδους δειγματοληψίας οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στους σταθμούς που
γειτνιάζουν με τη Μεθώνη και οι υψηλότερες στους απομακρυσμένους σταθμούς προς τη
Σαπιέντζα και την ανοικτή θάλασσα.
pH: αυξημένες τιμές pH καταγράφηκαν κυρίως στην περίοδο της Άνοιξης, ενώ όσον αφορά
στο πρότυπο χωρικής κατανομής του pH στην περιοχή μελέτης, χαμηλότερες τιμές
καταγράφηκαν στους ωκεάνιους σταθμούς.
Οργανικός Άνθρακας: Χαμηλότερες τιμές οργανικού άνθρακα καταγράφηκαν την Άνοιξη
2006 και υψηλότερες το Καλοκαίρι 2006. Οι συγκεντρώσεις οργανικού άνθρακα στην
περιοχή μελέτης κυμάνθηκαν και στις δύο εποχές σε σχετικά χαμηλές τιμές και είναι
παρόμοιες με αυτές που έχουν καταγραφεί σε άλλα παράκτια οικοσυστήματα της χώρας μας,
ενώ είναι σημαντικά χαμηλότερες από αυτές που έχουν καταγραφεί σε περιοχές με έντονη
ανθρωπογενή δραστηριότητα όπως ο Θερμαϊκός και ο Παγασητικός κόλπος (Ντούνας &
Κουτσούμπας, 1996). Όσον αφορά στη χωρική κατανομή των τιμών του οργανικού άνθρακα
στις διαφορετικές περιοχές του Στενού Μεθώνης, υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στους
παράκτιους σταθμούς και χαμηλότερες στους ωκεάνιους σταθμούς με την εξαίρεση του
σταθμού στην ισοβαθή των 30m γεγονός που πιθανώς θα πρέπει να αποδοθεί στην
γεωμορφολογία του υποθαλάσσιου βυθού στην περιοχή (η συγκεκριμένη περιοχή
δειγματοληψίας φαίνεται ότι δρα ως περιοχή καθίζησης λεπτόκοκκων μεριδίων).
Χλωροπλαστικές χρωστικές (Χλωροφύλλη-α): Χαμηλότερες τιμές χλωροφύλλης-α
καταγράφηκαν το Καλοκαίρι 2006 και υψηλότερες την Άνοιξη 2006, δηλαδή το πρότυπο
κατανομής ήταν αντίθετο αυτού που καταγράφηκε για τον Οργανικό Άνθρακα παραπάνω. Οι
συγκεντρώσεις χλωροφύλλης-α στη περιοχή μελέτης είναι παρόμοιες με αυτές που έχουν
καταγραφεί σε άλλα φυσικά παράκτια οικοσυστήματα της χώρας μας. Όσον αφορά στη
χωρική κατανομή των τιμών της χλωροφύλλης-α στις διαφορετικές περιοχές του Στενού
Μεθώνης, υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στους σταθμούς με ενδιάμεσο βάθος (ισοβαθείς
10 και 20m).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με βάση τις οικολογικές φυσικο-βιολογικές παραμέτρους όπως αυτές καταγράφηκαν στα
υδατικά οικοσυστήματα της Θαλάσσιας περιοχής του Στενού της Μεθώνης σε διαφορετικές
εποχές στη διάρκεια της παρούσης μελέτης (Άνοιξη, Καλοκαίρι 2006), μπορούμε όσον αφορά
στη συνολική αξιολόγηση και την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας της περιοχής, να
επισημάνουμε ότι πρόκειται για ένα φυσικό παράκτιο οικοσύστημα. Οι τιμές των αβιοτικών και
βιοτικών οικολογικών παραμέτρων που καταγράφηκαν είναι στο εύρος των τιμών που έχουν
αναφερθεί από άλλα παράκτια οικοσυστήματα της χώρας μας για τις οποίες είναι διαθέσιμα
στοιχεία από ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. ακτές Κρήτης, Στενό Μυτιλήνης, ακτές Ρόδου,
Ιόνιο - κόλπος Ναβαρίνου, Θρακικό πέλαγος – Ντούνας & Κουτσούμπας, 1996; Ντούνας &
Καλλιανιώτης, 1998; Κουτσούμπας κ.α., 2001). Οπωσδήποτε, οι τιμές είναι χαμηλότερες από
αυτές που έχουν καταγραφεί σε περιοχές με αυξημένη ανθρωπογενή δραστηριότητα (π.χ.
κόλπος Ηρακλείου, Πατραϊκός κόλπος, Σαρωνικός κόλπος, Παγασητικός κόλπος, Θερμαϊκός
κόλπος, Κόλπος Καβάλας – Ντούνας & Παπαδοπούλου, 1993; Ντούνας & Κουτσούμπας, 1996;
Σιώκου-Φράγκου κ.α., 2001).
Όσον αφορά στην αξιολόγηση των εξελίξεων για το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή μελέτης,
με βάση την υφιστάμενη δραστηριότητα -εφόσον δεν υπάρξουν ανθρωπογενείς δραστηριότητες
που εξ αντικειμένου προκαλούν επιβάρυνση στα θαλάσσια οικοσυστήματα- τα θαλάσσια
οικοσυστήματα της περιοχής μελέτης αναμένεται να διατηρήσουν τη φυσική τους κατάσταση.
Οπωσδήποτε, σημαντική συμβολή στη διατήρηση της φυσικής κατάστασης των οικοσυστημάτων
θα υπάρξει με τη μελλοντική ανάπτυξη και κατασκευή των απαραίτητων υποδομών διαχείρισης
των αστικών λυμάτων και της ναυσιπλοΐας της Μεθώνης (ιδιαίτερα κατά την περίοδο του
Καλοκαιριού), με την αποφυγή νέων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που είναι γνωστό ότι
συνεισφέρουν στη δημιουργία ευτροφικών συνθηκών σε ημίκλειστα θαλάσσια οικοσυστήματα και
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τέλος με τη διατήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την δραστηριότητα των
συρόμενων αλιευτικών εργαλείων στην περιοχή.
8.5. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Η ατμοσφαιρική ρύπανση στο Δήμο Μεθώνης, δεν θεωρείται σημαντική. Ρυπογόνες
δραστηριότητες μπορούν να θεωρηθούν, τα λατομεία αδρανών υλικών και τα συγκροτήματα
παραγωγής ασφαλτομίγματος τα οποία δεν υφίστανται στην περιοχή μελέτης. Οι κυκλοφοριακοί
φόρτοι στο οδικό δίκτυο και κυρίως στο πρωτεύον, αν και δεν είναι αμελητέοι, εντούτοις δεν είναι
ικανοί να προκαλέσουν επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
8.6. ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Οι κυριότερες παράμετροι που επηρεάζουν την ισορροπία και την σταθερότητα του φυσικού
περιβάλλοντος (βιοτικού και αβιοτικού) και των οικοσυστημάτων στην περιοχή μελέτης
οφείλονται κυρίως στην άμεση ή έμμεση επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο
φυσικό οικοσύστημα και μπορούν να συνοψιστούν όπως ακολούθως :
Κρίσιμες παράμετροι για χλωρίδα – βλάστηση – οικοτόπους
 Η ρύπανση των υδάτων από ανεξέλεγκτη χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων, η
άμεση ή έμμεση διάθεση υγρών, επεξεργασμένων ή μη, αστικών αποβλήτων στο έδαφος,
καθώς και αποβλήτων ελαιουργείων και σκαφών.
 Η υποβάθμιση θαλάσσιων οικοτόπων : η ρύπανση των υδάτων και ο ευτροφισμός -λόγω
της χρήσεως γεωργικών λιπασμάτων αποτελούν τις κυριότερες απειλές. Τα αγκυροβόλια
από τα σκάφη αναψυχής είναι δυνατόν να βλάψουν τα βενθικά οικοσυστήματα και ιδιαίτερα
τους οικότοπους των φανερόγαμων.
 Αλιεία: Η σημαντικότερη αρνητική επίδραση από την αλιεία στην περιοχή, έγκειται στην
άμεση απειλή για τους πληθυσμούς των κητωδών, θαλάσσιας χελώνας και μεσογειακής
φώκιας λόγω των, όχι συχνών, τυχαίων συλλήψεων ατόμων των ειδών αυτών στα αλιευτικά
εργαλεία (δίχτυα, παραγάδια).
 Ναυσιπλοΐα: Το γεγονός ότι η ευρύτερη περιοχή αποτελεί σημαντικό θαλάσσιο δίαυλο για
τη ναυσιπλοΐα, αυξάνει τον κίνδυνο ρύπανσης των υδάτων από την ανεξέλεγκτη έκχυση
υγρών λυμάτων ή και πετρελαιοειδών σε περίπτωση θαλάσσιου ατυχήματος.
 Η διάβρωση της ακτογραμμής λόγω ανθρώπινων αυθαιρεσιών και φυσικών διαδικασιών,
αποτελεί τον κυριότερο κίνδυνο για την προστασία των ακτών και ειδικότερα για τους
οικοτόπους των θινών απειλώντας κατά τόπους άμεσα τη διατήρηση των αρκεύθων επί
αμμοθινών (οικότοπος προτεραιότητας) και της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα
(προστατευόμενο είδος).
 Η έλλειψη σαφούς χωροθέτησης εξειδικευμένων χρήσεων γης έχει σαν αποτέλεσμα την
άσκηση πιέσεων για αλλαγές χρήσεων σε βάρος των φυσικών οικοσυστημάτων.
 Κατάτμηση οικοτόπων - εκχερσώσεις : Περαιτέρω παράνομη εκχέρσωση δασικών
εκτάσεων και διάσπαση των οικοτόπων (νέες αγροτικές εκτάσεις, παράνομη δόμηση
ιδιαίτερα στην παράκτια ζώνη, διάνοιξη αγροτικών δρόμων), θα δημιουργήσει σημαντικά
προβλήματα υποβάθμισης των οικοτόπων, διάσπασης των οικοσυστημάτων και διατάραξης
της ισορροπίας τους με ταυτόχρονες επιπτώσεις στην πανίδα της περιοχής.
 Οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί κατά το παρελθόν έχουν ως
αποτέλεσμα την, σε βάθος χρόνου, αλλοίωση της φυσιογνωμίας της περιοχής,
επηρεάζοντας τη σταθερότητα, την ισορροπία και τη σύνθεση των οικοσυστημάτων.
 Η ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων, προκαλεί αλλοιώσεις στα φυσικά και χημικά
χαρακτηριστικά του εδάφους και αλλοιώνει τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά των οικοτόπων
απειλώντας είδη χλωρίδας και πανίδας. Προκαλεί επίσης σημαντικές επιπτώσεις στην
αισθητική του τοπίου και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη της περιοχής.
 Οι ανεξέλεγκτες ανθρώπινες δραστηριότητες και η χωρίς οργάνωση κίνηση των
επισκεπτών εντός της περιοχής προκαλεί καταστροφή των οικοτόπων και των ειδών της
χλωρίδας κυρίως από αμέλεια ή από έλλειψη υποδομών αναψυχής και ενημέρωσης. Η
ανεξέλεγκτη κίνηση οχημάτων και χρήση μηχανημάτων για τον καθαρισμό της παραλίας, η
παράνομη κατασκήνωση κλπ. είναι οι σημαντικότερες αιτίες μείωσης και υποβάθμισης των
οικοτόπων των θινών και της αμμοθινικής χλωρίδας και ιδιαίτερα των λοχμών αρκεύθων
στην παραλία της Φοινικούντας.
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Κρίσιμες παράμετροι για την πανίδα
Αλιεία: Η τυχαία σύλληψη κητωδών, της μεσογειακής φώκιας και της θαλάσσιας χελώνας
από αλιευτικά εργαλεία αποτελεί άμεση απειλή για τους πληθυσμούς των ειδών αυτών στην
περιοχή.
Ψυχαγωγικές δραστηριότητες στις ακτές: Οι ανεξέλεγκτες ψυχαγωγικές δραστηριότητες
στις παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας αποτελούν σημαντική πηγή όχλησης και
συνιστούν άμεση απειλή ιδιαίτερα των φωλιών και των νεοσσών. Επίσης τα σκάφη
αναψυχής είναι δυνατόν να ενοχλήσουν τους πληθυσμούς της μεσογειακής φώκιας και
νυχτερίδας που έχουν εντοπιστεί σε θαλάσσια σπήλαια της περιοχής.
Διανοίξεις οδικού δικτύου – Δόμηση – Αλλαγή χρήσης γης : Οι εκτεταμένες διανοίξεις
δρόμων και οι επεκτάσεις των καλλιεργειών σε βάρος των φυσικών οικοσυστημάτων,
υποβαθμίζουν και διαταράσσουν τα ενδιαιτήματα της πανίδας και ορνιθοπανίδας,
δημιουργούν όχληση επηρεάζοντας την αναπαραγωγή και διευκολύνουν την άσκηση
παράνομων δραστηριοτήτων όπως η λαθροθηρία. Η εκτεταμένη οικιστική ανάπτυξη, στερεί
ζωτικό χώρο από την ορνιθοπανίδα και θα πρέπει να περιοριστεί.
Η απώλεια των μικρών υγροτοπικών επιφανειών που απαντώνται κατά μήκος της
ακτογραμμής μπορεί να δημιουργήσει επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και ειδικά στα
μεταναστευτικά πουλιά της περιοχής.
Η λαθροθηρία και η υπερεκμετάλλευση κατά την άσκηση της θήρας δημιουργεί σημαντικά
προβλήματα γιατί μειώνει τις πηγές τροφής για τα αρπακτικά (λαγοί, πέρδικες κα) και
δημιουργεί προβλήματα στην αναπαραγωγή τους. Στα νησιά και τις βραχονησίδες (με
εξαίρεση τη νήσο Σαπιέντζα την οποία έχει ιδρυθεί Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή) η θήρα
θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στη σημαντική μεταναστευτική και μη ορνιθοπανίδα που
βρίσκει καταφύγιο σε αυτές.
Η εισαγωγή χερσαίων θηρευτών στα νησιά και τις νησίδες όπως σκύλοι και γάτες, θα
έχει καταστροφικές επιπτώσεις για την ορνιθοπανίδα των νησίδων, τόσο άμεσες, όσο και
έμμεσες με την μετοίκηση των πουλιών σε άλλες περιοχές και την αναζήτηση νέων θέσεων
αναπαραγωγής. Ακόμη και πρόσκαιρη μεταφορά σκυλιών ή γάτων στις νησίδες μέσω των
επισκεπτών μπορεί να έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα. Πρόβλημα στις
νησίδες φαίνεται να αποτελεί η παρουσία αρουραίων Rattus rattus, η ύπαρξη των οποίων
είναι αποτρεπτική για πολλά είδη της ορνιθοπανίδας.
Ανεξέλεγκτες ανθρώπινες δραστηριότητες – οχλούσες δραστηριότητες στις νησίδες :
Μακροπρόθεσμα, οι μη οργανωμένες δραστηριότητες αναψυχής αποτελούν μια σοβαρή
απειλή για την ορνιθοπανίδα στις νησίδες. Γενικότερα οι οχλούσες δραστηριότητες έχουν
δυσμενή επίδραση στην ορνιθοπανίδα και ιδιαίτερα κατά την περίοδο της αναπαραγωγής
δημιουργούν σημαντικά προβλήματα. Πολύ αρνητική για την ορνιθοπανίδα στις νησίδες της
περιοχής είναι η διανυκτέρευση, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται με το άναμμα φωτιάς.

9. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ
Γενικά
Με βάση:
 τα αξιολογικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την Α Φάση της μελέτης
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Μεθώνης, αναφορικά με τη διάγνωση των τάσεων χωρικής και
οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής,
 τις οδηγίες που απορρέουν από τις ευρωπαϊκές πολιτικές χωρικού και αστικού
σχεδιασμού,
 τις εθνικές πολιτικές και κατευθύνσεις χωροταξικού σχεδιασμού και προγραμματισμού,
ειδικότερα δε: τις κατευθύνσεις από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆ΕΠΙΝ,
2007 – 2013, ιδίως ως προς την περιφέρεια Πελοποννήσου, την Απόφαση για το Γενικό
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α., Ν.
6876/4871/ΦΕΚ 128/Α/3-7-2008), την Κ.Υ.Α. τις Α.Π.Ε. (ΦΕΚ 2464 /Β /3–12-08) και το
εγκεκριμένο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Πελοποννήσου (Υ.Α. 25294 /Φ.Ε.Κ. 1485/Β/10 –10 - 2003)
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που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Δήμο Μεθώνης, καθώς και τις κατευθύνσεις από τα
Σχέδια Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τον Τουρισμό και τη Βιομηχανία.
 Την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Περιοχών α) Σαπιέντζα, Σχίζα και Ακρωτηρίου Ακρίτα,
β) Θαλάσσιας Περιοχής Στενού Μεθώνης,
 Τις γνωμοδοτήσεις των φορέων .
Η Δαμόρφωση των Αρχών Χωρικής Ανάπτυξης της περιοχής, καθώς και μια αναλυτική
σκιαγράφηση των καίριων σημείων του Προτύπου βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής
οργάνωσης της περιοχής μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη το αναπτυξιακό Σενάριο που επιλέχτηκε
,ενώ επισης τίθονται και τα βασικά προγραμματικά μεγέθη (δημογραφικά και οικιστικά) σε επίπεδο
Ο.Τ.Α. και οικιστικών υποδοχέων, για το έτος - Στόχο 2023.
Η αναλυτική διατύπωση των στοιχείων του Δομικού Σχεδίου του Δήμου αφορά στη χωρική
οργάνωση και αναζωογόνηση του οικιστικού δικτύου και της ενδοχώρας του, με έμφαση στις
ρυθμίσεις σχεδιασμού για τις αναγκαίες οικιστικές και παραγωγικές ζώνες. Επίσης, αφορά στον
προσδιορισμό των ζωνών προστασίας και ελέγχου - περιορισμού της δόμησης στο σύνολο της
εκτός σχεδίου περιοχής έως τα διοικητικά όρια του Δήμου, τα δίκτυα πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς, τέλος δε τις υποδομές κοινωνικού και τεχνικού εξοπλισμού.
9.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Κατευθύνσεις και οδηγίες από τις ευρωπαϊκές πολιτικές χωρικού και αστικού σχεδιασμού,
καθώς και από ανώτερα επίπεδα χωροταξικού σχεδιασμού και προγραμματισμού της
χωράς
Η διατύπωση των βασικών αρχών και στόχων χωρικής ανάπτυξης του Δήμου Μεθώνης λαμβάνει
υπόψη μια σειρά βασικών στόχων και κατευθύνσεων χωρικής ανάπτυξης, οι οποίες απορρέουν
από τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές χωρικού σχεδιασμού, καθώς και από ανώτερα επίπεδα
χωροταξικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, ιδίως δε από το εγκεκριμένο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. της
περιφέρειας Πελοποννήσου.
Οι παραπάνω κατευθύνσεις μετασχηματίζονται για τη στοιχειοθέτηση των βασικών αρχών της
τελικής πρότασης χωρικής οργάνωσης του Δήμου Μεθώνης, στο πλαίσιο των οποίων
διαμορφώνονται τα κύρια στοιχεία του προτύπου χωρικής οργάνωσης στο σύνολο της έκτασής του
Ο.Τ.Α.
Οι ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές χωρικού σχεδιασμού που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη βιώσιμη
ανάπτυξη του Δήμου Μεθώνης είναι ιδίως οι εξής:
Ευρωπαϊκές πολιτικές χωρικού σχεδιασμού
Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (Σ.Α.Κ.Χ.)
Οι βασικοί πολιτικοί Στόχοι του Σ.Α.Κ.Χ. είναι:
 Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή
 Προστασία των φυσικών πόρων και της πολιτισμικής κληρονομιάς
 Ισόρροπη ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού χώρου
Οι Κατευθύνσεις πολιτικής για τη χωροταξική και οικιστική ανάπτυξη της Ε.Ε. τις οποίες υιοθετεί το
Σ.Α.Κ.Χ., μέσω μιας ισόρροπης χωροταξικής και οικιστικής διάρθρωσης, είναι αντίστοιχα:
Η πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και μια νέα σχέση πόλης – υπαίθρου μέσω της πολυκεντρικής και
ισόρροπης χωρικής ανάπτυξης της Ε.Ε., δυναμικών, ελκυστικών και ανταγωνιστικών πόλεων και
περιφερειών με υψηλές πυκνότητες, αυτοτελών, διαφοροποιημένων και παραγωγικών περιοχών
της υπαίθρου και εταιρικής σχέσης πόλης και υπαίθρου.
Η ισότητα πρόσβασης σε υποδομές και γνώση μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης με στόχο
τις βελτιωμένες συνδέσεις μεταφορών και την πρόσβαση στη γνώση, της βελτίωσης της
προσπελασιμότητας, της αποτελεσματικής και αειφόρου χρήσης της υποδομής και της διάδοσης
της καινοτομίας και της γνώσης.
Η συνετή διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω αναγνώρισης της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς ως στοιχείο ανάπτυξης, διατήρησης και ανάπτυξης της φυσικής
κληρονομιάς, διαχείρισης των υδάτινων πόρων, δημιουργικής διαχείρισης των πολιτιστικών τοπίων
και δημιουργικής διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Εθνικό στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης
Ως Βιώσιμη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της παρούσας γενιάς,
χωρίς να μειωθεί η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες και
φιλοδοξίες.
Για να πραγματοποιηθεί θα πρέπει να συνδυαστεί:
 η κοινωνική πρόοδος, που θα αναγνωρίζει και θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες όλων των
πολιτών,
 η αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση και,
 η διατήρηση υψηλών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης και απασχόλησης.
Στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης είναι μια καλύτερης ποιότητας ζωή για όλους τους πολίτες τόσο για
αυτούς που ζουν και δουλεύουν σήμερα όσο και για τις επόμενες γενεές.
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της Ευρύτερης Στρατηγικής του 21ου αιώνα.
Η Εθνική Στρατηγική: Έχει στόχο την οικονομική μεγέθυνση με χρήση τεχνολογικών και
επιστημονικών επιτευγμάτων με τρόπο ώστε να δημιουργηθούν εναλλακτικές προτάσεις που να
εξασφαλίζουν αύξηση της παραγωγικότητας, κοινωνική συνοχή, σύνθετη διαχείριση των φυσικών
πόρων και εμπεριέχει 3 βασικούς άξονες
 Την περιβαλλοντική πολιτική
 Την πολιτική της κοινωνικής αλληλεγγύης και
 Τη σύνθεση των επιμέρους τομεακών πολιτικών σε ένα ενιαίο στρατηγικό σχεδιασμό
Στο σχέδιο αυτό αποσαφηνίζονται οι γενικές αρχές και προτεραιότητες και καθορίζονται οι βασικές
αρχές και οι βασικοί κανόνες της περιβαλλοντικής πολιτικής. Ταυτόχρονα αναφέρονται αναλυτικά οι
γενικές και ειδικές πολιτικές σε συνδυασμό με τις τομεακές προτεραιότητες.
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή των Στόχων της Habitat Agenda
Στο σχέδιο αυτό αποδίδεται ιδιαίτερο βάρος στις πόλεις και τους οικισμούς, με κύριες κατευθύνσεις:
 Οικιστική ανάπτυξη και προκλήσεις από σύγχρονες τάσεις αλλαγής της λειτουργίας των
πόλεων, του επιπέδου διαβίωσης και του τρόπου συμπεριφοράς ατόμων και
voικoκυριώv.
 Αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα για την κατάλληλη προσαρμογή των οικισμών και της
κατοικίας στις προκλήσεις που δημιουργούν:
 Η υποβάθμιση κεντρικών περιοχών μεγάλων πόλεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα
λόγω περιβαλλοντικής, oικovoμικής και κοινωνικής κρίσης.
 Η βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης του πληθυσμού και οι αλλαγές στους τρόπους ζωής
και κατανάλωσης.
 Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων τουρισμού, παραθερισμού, δεύτερης κατοικίας, νέων
μορφών αναψυχής και πολιτισμού.
 Οι κοινωνικές και δημογραφικές αλλαγές (νέες μορφές voικoκυριώv και οργάνωσης της
οικογένειας, νέες σχέσεις μεταξύ νέων και ηλικιωμένων με την οικογένεια κλπ.).
 Η καθιέρωση μηχανισμών έκφρασης και καταγραφής των προτιμήσεων και των
επιθυμιών των διαφόρων κoιvωvικώv και πολιτισμικών ομάδων "καταναλωτών" σε σχέση
με την κατοικία, την οργάνωση της πόλης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 Η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί ουσιαστική ξεχωριστή επιδίωξη για
κάθε πρωτοβουλία παρέμβασης για προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.
Ε.Π. Χ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, 2007 - 2013
Ο αναπτυξιακός στόχος που αφορά την «Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, στηριζόμενης στην
προστασία και αξιοποίηση των ιδιαίτερων και πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών πόρων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, προς την κατεύθυνση παροχής υψηλού επιπέδου τουριστικών
υπηρεσιών, µε παράλληλη αποτελεσματική προβολή του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος,
στο εσωτερικό της Χώρας και στο εξωτερικό», εκτιμάται ότι αφορά άμεσα το Δήμο Μεθώνης,
δεδομένου ότι ο πολιτισμός, ως αναπτυξιακή παράμετρος, καθώς και τα διεθνούς σημασίας φυσικά
οικοσυστήματα συνιστούν μια ιδιαίτερα σημαντική προτεραιότητα ανασυγκρότησης
του
παραγωγικού δυναμικού του Δήμου, λόγω των ιδιαίτερων συγκριτικών πλεονεκτημάτων που
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διαθέτει, έτσι ώστε η περιοχή μελέτης να αναδειχθεί ως ένας εθνικής – διεθνούς εμβέλειας
τουριστικός και πολιτιστικός πόλος.
Γενικό Πλαίσιο Χ.Σ.Α.Α.
Η περιοχή του Δήμου Μεθώνης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α., ενσωματώνεται
προοπτικά, με βελτιωμένη χωροταξική ένταξη και αναπτυξιακούς ρόλους, στο εθνικό σύστημα
κύριων εθνικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης.
Το νέο ολοκληρωμένο δίκτυο αξόνων και πόλων ανάπτυξης αναμένεται να ενισχύσει τη χωρική
συνοχή του εθνικού χώρου και να μετατρέψει τη διπολική του δομή (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) και την
ανισομέρεια μεταξύ δυτικού υποβαθμισμένου τμήματος και ανατολικού αναπτυγμένου, σε μια νέα
πολυκεντρική οργάνωση με πλέον ισόμετρη ανάπτυξη.
Σε σχέση με το εθνικό σύστημα των Κύριων Αξόνων Ανάπτυξης και το δίκτυο των Εθνικών Πόλων
ανάπτυξης, η περιοχή του Δήμου Μεθώνης εντάσσεται:
 Έμμεσα, μέσω της Καλαμάτας - Πύλου:
 Στον εθνικό άξονα ανάπτυξης: Δυτικός Άξονας, ο οποίος διατρέχει, την ηπειρωτική
χώρα στα δυτικά του ορεινού συμπλέγματος της Πίνδου, των ορεινών σχηματισμών
της Στερεάς Ελλάδος και της Πελοποννήσου, συμπεριλαμβάνοντας και τα πλησίον
νησιά (Ιόνια νησιά). Περιλαμβάνει πρωτεύοντες εθνικούς αναπτυξιακούς πόλους
(Ιωάννινα σε συνδυασμό με την Ηγουμενίτσα και την Πάτρα) και άλλους, σημαντικούς
σε εθνικό επίπεδο, πόλους ανάπτυξης (Κέρκυρα, Καλαμάτα και Αγρίνιο). Συνδέεται
λειτουργικά προς βορρά με τα δυτικά Βαλκάνια, δυτικά και νότια με διεθνείς
θαλάσσιους άξονες και με την Κρήτη (Καστέλι Κίσσαμου).
 Στον εθνικό άξονα ανάπτυξης: Άξονας Κεντρικής Πελοποννήσου, ο οποίος
αναπτύσσεται κατά μήκος του οδικού άξονα Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα
/Σπάρτη - Γύθειο - Νεάπολη, συμπεριλαμβάνοντας και τα πλησίον νησιά (Κύθηρα,
Αντικύθηρα).
Η ριζική ανασυγκρότηση της χωροταξικής ένταξης του αστικού κέντρου της Καλαμάτας στο
εθνικό σύστημα αξόνων ανάπτυξης, η οποία τη μετατρέπει σε σταυροδρόμι δύο συγκλινόντων
αναπτυξιακών αξόνων της χώρας, μπορεί να αναβαθμίσει δραστικά το ρόλο και την κεντρικότητα
του Δήμου Μεθώνης, ο οποίος θα ενταχθεί πλέον πλησιέστερα από άποψη χρονοαποστάσεων σε
σημαντικούς μεταφορικούς και αναπτυξιακούς διαδρόμους και μπορεί να αναδειχθεί ως κέντρο
παραγωγής αγροτο-κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και ως κέντρο ιστορικού – πολιτιστικού
τουρισμού διεθνούς εμβέλειας, αγροτουρισμού – φυσιολατρικού τουρισμού εναλλακτικών μορφών,
διευρύνοντας τις δυνατότητες της περιοχής μελέτης να αναπτύξει οικονομικές ροές και τουριστικές –
πολιτιστικές ανταλλαγές σε διαπεριφερειακή και εθνική κλίμακα, εφόσον αναδειχθεί το ενδογενές
παραγωγικό δυναμικό του με τις κατάλληλες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του νέου
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.
 Το αστικό κέντρο της Καλαμάτας, από το οποίο η πόλη της Μεθώνης εξαρτάται έμμεσα,
μέσω του οικιστικού κέντρου της Πύλου, περιλαμβάνεται στην κατηγορία: Δευτερεύοντες
εθνικοί πόλοι: Στην κατηγορία αυτή, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα ιδιαίτερα δυναμικά
αστικά κέντρα: Κέρκυρα, Κοζάνη, Λαμία, Καβάλα, το δίπολο Τρίπολη - Καλαμάτα, οι
Σέρρες και η Χαλκίδα. Στα πιο πάνω αστικά κέντρα προωθείται η αναβάθμιση των
τεχνικών και κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών των πόλεων και η καινοτομία, με
στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού τους
δυναμικού. Επίσης, ενισχύεται η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ γειτονικών
αστικών κέντρων και η, μέσω αυτών, δημιουργία δίπολων ή πολυπόλων.
Το διαμορφούμενο δίκτυο αστικών πόλων ανάπτυξης εντάσσεται στο πλέγμα εθνικών αξόνων
ανάπτυξης που συμπληρώνεται με τις περιοχές ανάπτυξης γεωργικών, κτηνοτροφικών αλιευτικών,
εξορυκτικών, βιομηχανικών, ενεργειακών, τουριστικών, εμπορικών, διοικητικών κ.α.
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Το πλέγμα αυτό υποστηρίζεται από τα στρατηγικά δίκτυα
μεταφορών και υποδομών και διασυνδέεται με τις πύλες εισόδου εξόδου της χώρας.
Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση των αξόνων ανάπτυξης προϋποθέτει την κατασκευή και
ολοκλήρωση των σχετικών με αυτούς έργων υποδομής, αλλά και σειράς δράσεων και
παρεμβάσεων που αφορούν στην ανάπτυξη της παραγωγικής υποδομής.
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Η αναβαθμισμένη ανάδειξη της πόλης της Καλαμάτας σε συνεργαζόμενο δίπολο με την έδρα της
περιφέρειας Πελοποννήσου την Τρίπολη, σε δευτερεύοντα εθνικό αστικό πόλο ανάπτυξης, θα
ευνοήσει και τον εν δυνάμει ρόλο της πόλης της Μεθώνης, υποστηρίζοντας με τα κατάλληλα
μέτρα την αστική της δυναμική, στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων με την Πύλο και την Καλαμάτα.

Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.: Πύλες – Πόλοι και Άξονες Ανάπτυξης
Σε σχέση με την εθνική πολιτική μεταφορών, από το Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. δίδεται επίσης ως κατεύθυνση η
ολοκλήρωση και αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών των σημαντικών για την πύκνωση του
βασικού οδικού συστήματος της χώρας (έργα που συμβάλλουν στην άρση των ασυνεχειών του
οδικού δικτύου) οδικών αξόνων, καθώς και η ενίσχυση των θαλάσσιων μεταφορών και λιμενικών
υποδομών, όπως:
 Η προώθηση της Βορειοδυτικής Οδού Πελοποννήσου (Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος –
Τσακώνα), και
 Η προώθηση του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη - Καλαμάτα (και Σπάρτη –
Γύθειο – Νεάπολη).
 Η διερεύνηση της σκοπιμότητας επέκτασης και αναβάθμισης των υφιστάμενων
υπηρεσιών σιδηρόδρομου προαστιακού τύπου μεταξύ των αστικών κέντρων Τρίπολης Καλαμάτας
 Η αναβάθμιση του λιμένα της Καλαμάτας, ως απόληξη του Δυτικού Άξονα, σε σύνθετο
λιμένα εξυπηρέτησης της εμπορικής και της επιβατικής κίνησης, συνδεδεμένο με το
σιδηροδρομικό δίκτυο.
Μέσω των παραπάνω οδικών – σιδηροδρομικών αξόνων και του λιμένα Καλαμάτας διασφαλίζεται
η ευχερέστερη διαπεριφερειακή σύνδεση της Καλαμάτας, και έμμεσα και της Μεθώνης - Πύλου, με
τις περιφέρειες Αττικής και Δυτικής Ελλάδας, ενθαρρύνοντας την ευχερέστερη ενσωμάτωση της
περιοχής του Δήμου σε σημαντικά δίκτυα τουριστικών – πολιτιστικών διαδρόμων με διεθνή
ακτινοβολία, καθώς και η βελτίωση της κεντρικότητάς του σε σχέση με ισχυρότερα καταναλωτικά
κέντρα για τη διοχέτευση των προϊόντων του, στο πλαίσιο κατάλληλων αναπτυξιακών
παρεμβάσεων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών εναλλακτικού και πολιτιστικού τουρισμού και
ειδικών τουριστικών υποδομών.
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Σε σχέση με τη χωροταξική διάρθρωση του οικιστικού δικτύου της χώρας, από το Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.
δίδεται ως κατεύθυνση:
 Το δίκτυο των εθνικών πόλων της ηπειρωτικής χώρας υποστηρίζεται από τους
δευτερεύοντες εθνικούς αστικούς πόλους (Καλαμάτα), με τους οποίους συναρτώνται τα
υπόλοιπα αστικά κέντρα και οικισμοί.
 Αναπτύσσεται η συνεργασία πόλης – υπαίθρου, με στόχο την αξιοποίηση της δυναμικής
των αστικών κέντρων και τη διάχυσή της από τα μεγάλα αστικά κέντρα (πόλοι
ανάπτυξης) στα μικρότερα και στην ύπαιθρο.
 Προωθείται η συνεργασία μεταξύ πόλεων που ανήκουν στην ίδια γεωγραφική ενότητα,
μέσα από δίκτυα, με σκοπό την ενίσχυση της αναπτυξιακής και εδαφικής συνοχής της.
Στο σχετικό Διάγραμμα του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. για την «Εταιρική σχέση πόλης – υπαίθρου» η περιοχή
του Δήμου Μεθώνης υπάγεται στη Χωρική ενότητα συνεργασίας αστικών, ημιαστικών και λοιπών
οικισμών, η οποία περιλαμβάνει το συνεργαζόμενο δίπολο Τρίπολης - Καλαμάτας (3ο επίπεδο),
και τη Σπάρτη (5ο επίπεδο).
Η ανωτέρω ιεράρχηση είναι ιδιαίτερα ενισχυτική του ρόλου της περιοχής του Δήμου Μεθώνης και
από άποψη χωρικών επιπτώσεων προάγει εν δυνάμει την ανάπτυξη συνεργασιακών –
συμπληρωματικών σχέσεων με τα τρία αστικά κέντρα: της Καλαμάτας, της Τρίπολης και της
Σπάρτης, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου, γεγονός
που αναμένεται να ενδυναμώσει σταδιακά την αστική δυναμική της Μεθώνης, κυρίως ως
τουριστικού – πολιτιστικού προορισμού εθνικής εμβέλειας.

Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.: Εταιρική Σχέση Πόλης - Υπαίθρου

Σε σχέση με τη χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των παραγωγικών
τομέων, από το Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. συνοπτικά δίδεται ως κατεύθυνση:
 Σε ότι αφορά τον πρωτογενή τομέα, η προστασία της γεωργικής γης υψηλής
παραγωγικότητας (αγροτικός χώρος Μεθώνης), η στήριξη της εγχώριας κτηνοτροφίας, η
οριοθέτηση των βοσκοτόπων, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αστικών και
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αγροτικών περιοχών, με τη δημιουργία δικτύων με τα αστικά κέντρα και τα επιλεγμένα
ημιαστικά κέντρα (Καλαμάτα, Πύλος) που θα αποτελέσουν τους πόλους ανάπτυξης των
ευρύτερων γεωγραφικών ενοτήτων, η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και
κτηνοτροφίας και η συμπληρωματικότητα του πρωτογενή τομέα με τον τομέα του
τουρισμού.
Με βάση τις παραπάνω κατευθύνσεις, η πεδινή περιοχή του Δήμου Μεθώνης αποτελεί
σημαντικό φυσικό πόρο από αναπτυξιακή άποψη, προσελκύοντας θέσεις εργασίας στον
πρωτογενή τομέα, ενδείκνυται δε η διαφοροποίηση της παραγωγής, με επέκταση σε
διασυνδεδεμένες δράσεις με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Σε σχέση με τη διατήρηση – προστασία και ανάδειξη του εθνικού φυσικού και πολιτιστικού
πλούτου, από το Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. δίδεται ως κατεύθυνση:
 Για τις δύο περιοχές προτεραιότητας φυσικού πλούτου (NATURA 2000), η ολοκλήρωση
μέχρι το 2013 των διαδικασιών μελέτης και κήρυξης και η διαχείριση της περιοχής, με
κατάλληλους κατά περίπτωση τρόπους και με δημιουργία αντίστοιχων Κέντρων
Ενημέρωσης για το περιβάλλον. Επίσης ευνοείται, λόγω γειτνίασης των περιοχών
NATURA με το Μεσαιωνικό Κάστρο της Μεθώνης, ένα από τα μεγαλύτερα της
Μεσογείου, η δημιουργία από τους συναρμόδιους φορείς τοπικής λειτουργικής ενότητας
συνδυασμένης αξιοποίησης.
Η περιοχή του Δήμου Μεθώνης, στην οποία εντάσσονται δύο περιοχές NATURA 2000 («GR
2550003 - Σαπιέντζα και Σχίζα, Ακρωτήρι Ακρίτας» και «GR 2550007 - Θαλάσσια περιοχή Στενού
Μεθώνης»), εμπεριέχει δε τον πολιτιστικό πόλο του Κάστρου της Μεθώνης, καθώς και άλλα
πολυάριθμα αρχαιολογικά και βυζαντινά μνημεία, αναμένεται να αναβαθμιστεί στη βάση των
κατάλληλων παρεμβάσεων, ως τόπος τουριστικού – πολιτιστικού προορισμού και κέντρο
παροχής υπηρεσιών, εντασσόμενη σε διαδρόμους υπερτοπικής σημασίας για την ανάδειξη της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της άμεσης και ευρύτερης περιοχής της.
Τέλος, σε σχέση με την προστασία – ανάδειξη του αγροτικού και παράκτιου χώρου από το
Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. δίδεται ως κατεύθυνση:
Αγροτικός Χώρος






Για τις αγροτικές περιοχές υψηλής παραγωγικότητας: υλοποίηση πολιτικών και
αποτελεσματικών μέτρων για την αειφόρο διαχείριση των εδαφικών και υδατικών πόρων,
με εξορθολογισμό της χρήσης των αγροχημικών και των συστημάτων άρδευσης.
Για τις περιαστικές αγροτικές περιοχές: λήψη μέτρων για την αποφυγή της απώλειας
γόνιμης γης, λόγω άναρχης αστικοποίησης, και για τη διατήρησή τους ως περιοχών
ελεύθερων χώρων και αναψυχής. Οι κατευθύνσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
κατά την κατάρτιση του σχεδιασμού των αστικών κέντρων, με γνώμονα τον σεβασμό του
περιβάλλοντος και των αναγκών σε γεωργική γη.
Για τις ημιορεινές περιοχές: ενθάρρυνση των πολλαπλών πρωτογενών δραστηριοτήτων,
με καλλιέργειες φιλικές προς το περιβάλλον, με ενίσχυση της κτηνοτροφίας και έμφαση
στα προϊόντα ποιότητας και συνδυασμό με τον εναλλακτικό τουρισμό και παραθερισμό.

Παράκτιος Χώρος





Εξασφάλιση δυνατοτήτων απασχόλησης, υπηρεσιών και ικανοποιητικών συγκοινωνιών
και συνδέσεων με τα αστικά κέντρα.
Βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, τόσο του θαλάσσιου όσο και του χερσαίου
τμήματος της παράκτιας ζώνης, με ιδιαίτερη προσοχή στους υδάτινους πόρους που
συνήθως σπανίζουν, με σεβασμό στη χωρητικότητα και αντοχή των οικοσυστημάτων και
στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
Βελτίωση του συντονισμού των δράσεων, που προωθούνται από τις ενδιαφερόμενες
αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τόσο στη θάλασσα, με σχέδια
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διαχείρισης θαλάσσιων περιοχών όπου χρειάζεται, όσο και στην ξηρά για τη διαχείριση
των παράκτιων ζωνών, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία συμβατότητα,
συμπληρωματικότητα και συνέργεια των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και να
διατηρούνται και οι απαραίτητες ζώνες ελεύθερης πρόσβασης και αναψυχής των
πολιτών.
Οι πιο πάνω γενικές κατευθύνσεις, οι οποίες θα εξειδικευτούν και θεσμοθετηθούν σε αντίστοιχα
Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. από το ΥΠΕΧΩΔΕ, αφορούν:




τον αγροτικό πεδινό – ημιορεινό χώρο του Δήμου Μεθώνης, που αποτελεί την περιαστική
ενδοχώρα της κωμόπολης της Μεθώνης, είναι δε αναγκαίο να διαφυλαχθεί ως ζωτικός
χώρος παραγωγής αγρό-διατροφικών προϊόντων και προστασίας – ανάδειξης φυσικού
τοπίου, σε συνδυασμό με λήψη μέτρων αναδιάρθρωσης της γεωργικής και
κτηνοτροφικής παραγωγής προς την κατεύθυνση των ολοκληρωμένων και βιολογικών
καλλιεργειών και της βιολογικής κτηνοτροφίας, με τυποποίηση προϊόντων και μέτρα
τόνωσης της μεταποιητικής δραστηριότητας με επίκεντρο την εγχώρια παραγωγή, αλλά
και με μέτρα επέκτασης των αγροτικών εισοδημάτων σε συμπληρωματικές μορφές
εναλλακτικού τουρισμού και παραθερισμού,
την εκτεταμένη παράκτια ζώνη του Δήμου, η οποία συνιστά κρίσιμο φυσικό και
παραγωγικό πόρο που πρέπει να προστατευτεί και να αναδειχθεί, σε συνάρτηση με τα
φυσικά οικοσυστήματα που διασπείρονται κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, καθώς
και με ανάπτυξη συνδεόμενων με τη θάλασσα δραστηριοτήτων παραθερισμού και
τουρισμού ήπιας κλίμακας και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Ειδικό Πλαίσιο Χ.Σ.Α.Α. για τις Α.Π.Ε.
Η περιοχή του Δήμου Μεθώνης εμπίπτει στην κατηγορία των Περιοχών Αιολικής Καταλληλότητας
(ΠΑΚ) οι οποίες, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. για τις Α.Π.Ε., διαθέτουν ικανοποιητικό εκμεταλλεύσιμο
αιολικό δυναμικό και προσφέρονται για το λόγο αυτό για την χωροθέτηση αιολικών
εγκαταστάσεων. Στις ΠΑΚ συμπεριλαμβάνονται και οι κατάλληλες για χωροθέτηση αιολικών
εγκαταστάσεων ζώνες, που θα προσδιοριστούν, με βάση τα κριτήρια του παρόντος Ειδικού
Πλαισίου, από τα οικεία Περιφερειακά Πλαίσια, Ρυθμιστικά Σχέδια, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια,
Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου ή άλλα
σχέδια χρήσεων γης.
Επίσης, όσον αφορά τη δυνατότητα χωροθέτησης μικρών υδροηλεκτρικών έργων τίθενται
ορισμένα κριτήρια τα οποία θέτουν περιορισμούς στην κατασκευή των υδραυλικών έργων, ώστε
να μην παραβλάπτουν το τοπίο, καθώς και των συνοδών έργων.
Τέλος, ως περιοχές προτεραιότητας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της
ηλιακής ενέργειας (Φωτοβολταϊκά πεδία) θεωρούνται οι γυμνές και άγονες περιοχές σε χαμηλό
υψόμετρο, κατά προτίμηση αθέατες από πολυσύχναστους χώρους, και με δυνατότητες
διασύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα. Αντίστοιχα, ως ζώνες αποκλεισμού για τη χωροθέτηση
εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, ορίζονται οι σημαντικές προστατευόμενες
περιοχές φυσικού, αρχαιολογικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Το παραπάνω πλαίσιο για τις Α.Π.Ε. αποτελεί πεδίο κατευθύνσεων για την ενθάρρυνση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή του Δήμου κατά τον καθορισμό των επιτρεπόμενων
χρήσεων γης στο παρόν Β1 Στάδιο της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., κεφάλαιο Π2.
Περιφερειακό Πλαίσιο Χ.Σ.Α.Α. Πελοποννήσου (Υ.Α. 25294 /Φ.Ε.Κ. 1485/Β/10 –10 – 2003)
Από το εγκεκριμένο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. της Πελοποννήσου, προκύπτουν ορισμένες συμπληρωματικές
και πλέον εξειδικευμένες εκτιμήσεις και κατευθύνσεις για την περιοχή του Δήμου Μεθώνης,
ειδικότερα δε οι εξής:
 Η Καλαμάτα, χαρακτηρίζεται ως οικιστικό κέντρο 2ου επιπέδου, σε περιφερειακή κλίμακα
θεώρησης, με περιφερειακό χαρακτήρα και διαπεριφερειακές σχέσεις και επιρροές, τόσο
προς την Κρήτη και τη Δυτική Ελλάδα, αλλά και ενδοπεριφερειακές κυρίως με την
Αρκαδία και τη Λακωνία. Η Καλαμάτα επίσης είναι κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων
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σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μπορεί δε να αναπτυχθεί ως αστικό κέντρο – πόλος στο
χώρο του Μεσογειακού νότου και εθνικής εμβέλειας κέντρο με τριτογενείς
δραστηριότητες, κέντρο πολιτιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων και εν δυνάμει
συγκοινωνιακός κόμβος συνδυασμένων μεταφορών. Επίσης ως έδρα του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου με Σχολή Μεσογειακών Σπουδών, καθώς και ερευνητικό και
εμπορευματικό κέντρο. Στη ζώνη άμεσης επιρροής της υπάγονται οι Δήμοι Άριος,
Θουρίας και Αρφαρών.
 Αντίστοιχα, η Πύλος, από την οποία το οικιστικό κέντρο της Μεθώνης εξαρτάται ως
οικιστικό κέντρο 4ου επιπέδου, χαρακτηρίζεται ως ενδοπεριφερειακός πόλος ανάπτυξης
(τοπικός πόλος) και οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου.
 Η Μεθώνη εντάσσεται άμεσα στον δευτερεύοντα περιφερειακής εμβέλειας παράκτιο
άξονα ανάπτυξης: Πύλος, Μεθώνη, Κορώνη, Καλαμάτα, Καρδαμύλη, Αρεόπολη, Γύθειο,
Μονεμβασία, Νεάπολη.
 Η Μεθώνη, εξαρτώμενη από το οικιστικό κέντρο της Πύλου, συνδέεται έμμεσα με τους
δευτερεύοντες περιφερειακής εμβέλειας άξονες ανάπτυξης:
 Καλαμάτα, Πύλος, Κυπαρισσία.
 Καλαμάτα, Μεσσήνη, Πύλος, Γαργαλιάνοι, Φιλιατρά, Κυπαρισσία.
 Επίσης, εντάσσεται στην αναπτυξιακή ενότητα της Νότιο – Δυτικής Μεσσηνίας – Πυλίας,
με δυναμικά κέντρα την Πύλο και την Κορώνη, η οποία υπάγεται στην κατηγορία των
«Αγροτικών περιοχών με ιδιαίτερα ιστορικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες τουριστικής
ανάπτυξης», καθώς και σε παράκτια ζώνη ήπιας τουριστικής ανάπτυξης.
 Στρατηγικές επιλογές για την περιοχή μελέτης θεωρούνται επίσης:
 Η δημιουργία ενιαίου πλέγματος πολιτισμικών πυρήνων υπερεθνικής εμβέλειας και
ένταξή τους (Κάστρα Μεθώνης, Πύλου), σε συνδυασμό με τα επί μέρους τοπικά
πολιτιστικά στοιχεία και ιστορικές διαδρομές, σε επί μέρους υποσύνολα ειδικών
ενδιαφερόντων.
 Η ανάδειξη των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος με παράλληλη
προστασία και πρόβλεψη δραστηριοτήτων που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και θα
αξιοποιούν χωρίς να υποβαθμίζουν την περιβαλλοντική τους αξία. (περιοχές
ΝATURA 2000, οικοσυστήματα, φυσικά τοπία, κ.λ.π.)
Οι χωροταξικές κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Πελοποννήσου, συγκροτούν μία
αναβαθμισμένη αναπτυξιακή ταυτότητα για την περιοχή του Δήμου, σε λογική συγκρότησης
συνεργασίας μεταξύ Μεθώνης, Πύλου με την Καλαμάτα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί αστική δυναμική
εταιρικής σχέσης πόλης – υπαίθρου, μέσα από την ανάπτυξη συμπληρωματικών σχέσεων, που
να αναδεικνύουν και να αξιοποιούν αθροιστικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής
μελέτης:
 σημαντική διεθνούς αξίας πολιτιστική κληρονομιά (Κάστρο Μεθώνης, ενάλιες αρχαιότητες
Όρμου Μεθώνης),
 φυσικά τοπία – οικοσυστήματα NATURA διεθνούς σημασίας (Νήσοι Σαπιέντζα και Σχίζα
– Ακρωτήριο Ακρίτας και Θαλάσσια περιοχή Στενού Μεθώνης)
 γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας στον πεδινό χώρο,
 εκτεταμένο παράκτιο μέτωπο με φυσικές παραλίες,
 τουριστικοί – πολιτιστικοί διάδρομοι διεθνούς αξίας της ευρύτερης περιοχής (Πύλος
/Ανάκτορα του Νέστορα).
 προοπτική σημαντικών μεταφορικών διαδρόμων διαπεριφερειακής και εθνικής σημασίας
σε μικρή χρονο-απόσταση που αναβαθμίζουν την προσιτότητα /κεντρικότητα της
περιοχής μελέτης,
 προοπτική παραπέρα ανάπτυξης ιστορικού – πολιτιστικού τουρισμού και φυσιολατρικού
– περιηγητικού τουρισμού εναλλακτικών μορφών.
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Περιφερειακό Πλαίσιο Χ.Σ.Α.Α. Πελοποννήσου: Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης

Περιφερειακό Πλαίσιο Χ.Σ.Α.Α. Πελοποννήσου: Οικιστικό Δίκτυο – Χωρική Δομή

Σχέδια Ειδικών Πλαισίων Χ.Σ.Α.Α. για τον Τουρισμό και τη Βιομηχανία
Από τα Σχέδια Κ.Υ.Α. Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τον Τουρισμό και τη Βιομηχανία απορρέουν επίσης
ορισμένες κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης για την περιοχή του Δήμου Μεθώνης, οι οποίες
εξειδικεύουν το Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. και συνοψίζονται και αξιολογούνται στη συνέχεια.
Ως προς τον Τουρισμό:
Το παράκτιο μέτωπο του Δήμου Μεθώνης υπάγεται σε Τουριστικά Αναπτυσσόμενη Περιοχή, η
οποία θεωρείται ως περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών μορφών
τουρισμού.
Οι τουριστικά αναπτυσσόμενες περιοχές εν γένει χαρακτηρίζονται κυρίως από:
 Συγκέντρωση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος
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Αξιόλογη κατά περίπτωση ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων.
Δυνατότητα για περαιτέρω βιώσιμη αξιοποίηση των πόρων που ενδιαφέρουν τον
τουρισμό.
Δυνατότητα διαφοροποίησης και εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος καθώς και
διάχυσης της ζήτησης.
Ύπαρξη ή προγραμματιζόμενη ανάπτυξη αποδεκτού επιπέδου υποδομών

Οι κατευθύνσεις δόμησης που το Σχέδιο Κ.Υ.Α. παρέχει για την κατηγορία αυτή είναι οι εξής:
 Για όλες τις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές, από το Σχέδιο Κ.Υ.Α. το όριο
αρτιότητας για τη δόμηση κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εκτός σχεδίου και εκτός
ορίων οικισμών, ορίζεται σε οκτώ (8) στρέμματα με μέγιστη πυκνότητα 8 κλίνες /στρέμμα.
Οι ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή για τον εκσυγχρονισμό υφισταμένων, κατά την
ημερομηνία δημοσίευσης της Κ.Υ.Α., τουριστικών καταλυμάτων.
Αντίστοιχα, οι χωροταξικές κατευθύνσεις που το Σχέδιο Κ.Υ.Α. παρέχει για τις περιοχές ΝATURA
είναι οι εξής:
 Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την
ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, περιηγητικού, πεζοπορικού,
πολιτιστικού τουρισμού, κ.α.)
 Ανάδειξη και προστασία περιβάλλοντος και τοπίου (προστασία φυσικού περιβάλλοντος,
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, δημιουργία μουσείων,
κ.α.),
 Δημιουργία δικτύων μονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδρομών («δρόμοι»
καπνού, αμπέλου, ελιάς, κ.α.) περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης. Προώθηση προγραμμάτων στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το
περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωμένης ή βιολογικής γεωργίας, προϊόντων ονομασίας
προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών, κ.ά),
 Δημιουργία υποδομών στήριξης, προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και
πιστοποίησης (Eco-Management and Audit Scheme- EMAS),
 Οργανωτική και λειτουργική υποστήριξη των Φορέων Διαχείρισης,
 Θέσπιση ειδικού τέλους υπέρ των Φορέων Διαχείρισης, επί των δραστηριοτήτων του
τουρισμού που αναπτύσσονται στις περιοχές αυτές, με σκοπό να χρησιμοποιείται για την
προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου.
 Μέχρι τον καθορισμό χρήσεων και δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές επιτρέπεται η
δημιουργία μόνο μικρών, σύμφωνα με την κείμενη τουριστική νομοθεσία, τουριστικών
καταλυμάτων στις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών περιοχές, καθώς και σε μια
ζώνη πλάτους 500 μέτρων από τα όριά τους στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται
σχετικός κορεσμός (ποσοστό αδόμητων γηπέδων <40%).
Οι κατευθύνσεις δόμησης που το Σχέδιο Κ.Υ.Α. παρέχει για το σύνολο παράκτιου χώρου είναι οι
εξής:
 Για τις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, ελάχιστη απόσταση (Ε)
τοποθέτησης των κτισμάτων, που εξυπηρετούν υποδομές φιλοξενίας, εστίασης και
αναψυχής, από τη γραμμή αιγιαλού πενήντα (50,00μ.) μέτρα. Σε περίπτωση που η
υψομετρική στάθμη του φυσικού εδάφους (Υ) στο πλησιέστερο στην ακτογραμμή σημείο
τοποθέτησης του κτιρίου είναι μικρότερη των δέκα (10,00) μέτρων από την στάθμη της
θάλασσας, η ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης των κτισμάτων (Ε1) από την ακτογραμμή
δίδεται από τη σχέση Ε1=50+(10-Υ)Χ5. Σε τμήματα με υψομετρική στάθμη εδάφους
μικρότερη των δύο μέτρων από τη στάθμη της θάλασσας δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση
κτισμάτων.
Επίσης, η περιοχή του Δήμου Μεθώνης εντάσσεται στη Ζώνη επιρροής του Κέντρου Ανάπτυξης
θαλάσσιου Τουρισμού της Καλαμάτας, η οποία αποσκοπεί στην υποστήριξη των ενοτήτων
θαλάσσιου τουρισμού. Τα Κέντρα θαλάσσιου τουρισμού θα διαθέτουν σύγχρονες υποδομές
ελλιμενισμού, ανεφοδιασμού και επισκευών και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης για
πρακτορεύσεις, ενοικιάσεις, αγοραπωλησίες κ.λ.π. Τα κέντρα αυτά θα εξυπηρετούν το
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μεγαλύτερο δυνατό συνδυασμό θαλάσσιων δραστηριοτήτων του τουρισμού. Βασική προϋπόθεση
για την ανάπτυξή τους αποτελεί η ύπαρξη σύγχρονης υποδομής φιλοξενίας, εστίασης και
ψυχαγωγίας και η γειτνίαση με αεροδρόμιο.
Για την ανάπτυξη των Κέντρων θαλάσσιου τουρισμού επιβάλλεται:
 Η πύκνωση του δικτύου των τουριστικών λιμένων κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η
λειτουργική συνοχή του δικτύου κάθε επιμέρους ενότητας θαλάσσιου τουρισμού.
 Η βελτίωση των υποδομών των σημείων ελλιμενισμού (μαρίνες, αγκυροβόλια) και η
δυνατότητα εποχικής αύξησης της χωρητικότητάς τους (ειδικά στο Ιόνιο, στις Κυκλάδες
και στις Σποράδες).
 Η ανάπτυξη «πράσινων υποδομών» (ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων κ.λ.π.).
 Η ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων ηλεκτρονικής ενημέρωσης για διαθεσιμότητα
θέσης, κόστος κ.λ.π.
Οι χωροταξικές κατευθύνσεις που το Σχέδιο Κ.Υ.Α. παρέχει όσον αφορά τον Πολιτισμικό
Τουρισμό είναι οι εξής:
Για την ανάπτυξη του πολιτισμικού τουρισμού απαιτείται:
 Η ιεραρχημένη αναβάθμιση και διασύνδεση του μουσειακού, μνημειακού, αρχαιολογικού
και λαογραφικού κεφαλαίου της χώρας.
 Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας, της επισκεψιμότητας και οργάνωσης των
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και υποστήριξη τους με κατάλληλα έργα υποδομών.
Ένταξη τους σε τουριστικά δίκτυα.
 Η δημιουργία μουσείων και θεματικών πάρκων συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών
για την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων και ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής.
 Η ενίσχυση δράσεων τύπου RI-SE (μεταξύ άλλων προωθείται η σύνδεση καινοτομίαςπολιτισμού) για τη δημιουργία πολυχώρων ψηφιακής αναπαράστασης ιστορικών,
μυθολογικών και άλλων πολιτιστικών σεναρίων.
 Η ενίσχυση, προβολή και καθιέρωση φεστιβάλ, πολιτισμικών θεσμών και άλλων
σχετικών εκδηλώσεων.
 Η ανάπτυξη του γαστριμαργικού τουρισμού και η ένταξή του στο τουριστικό προϊόν
(ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων, συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας τους και
πιστοποίησης της αξίας και της μοναδικότητας τους).
Τέλος, όσον αφορά τους Αρχαιολογικούς χώρους & Μνημεία, ως πόλους τουριστικού
ενδιαφέροντος, το Σχέδιο Κ.Υ.Α. προβλέπει:
 Εξασφάλιση της προσβασιμότητας, της επισκεψιμότητας και της οργάνωσής τους,
εξωραϊσμός του περιβάλλοντος χώρου, έλεγχος χρήσεων και της εγκατάστασης δικτύων
υποδομής, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη ανάδειξη τους.
Στο πλαίσιο των παραπάνω προβλέψεων, το Σχέδιο Κ.Υ.Α. παρέχει κατευθύνσεις ανάπτυξης
εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων (ιστορικός –
πολιτιστικός τουρισμός, φυσιολατρικός – περιηγητικός τουρισμός, αγροτουρισμός, θαλάσσιος
τουρισμός, κ.ά.), οι οποίες υλοποιούμενες στην περιοχή του Δήμου Μεθώνης και σε συνδυασμό
με τους πολιτιστικούς – τουριστικούς διαδρόμους με επίκεντρο τα Ανάκτορα του Νέστορα στην
Πύλο, το παράκτιο μέτωπο της Ν.Δ. Μεσσηνίας, την ΠΟΤΑ Μεσσηνίας και το Κέντρο θαλάσσιου
τουρισμού της Καλαμάτας, παρέχουν νέες δυνατότητες ενίσχυσης του τουριστικού ρεύματος προς
την περιοχή του Δήμου και ανάπτυξης αναβαθμισμένων υποδομών και υπηρεσιών.

Διάγραμμα  «Βασικών κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης του Τουρισμού»
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Ειδικό Πλαίσιο Χ.Σ.Α.Α. για τον Τουρισμό / ΥΠΕΧΩΔΕ – Σχέδιο

Ως προς τη Βιομηχανία:
Η περιοχή του Δήμου Μεθώνης, υπαγόμενη στο Ν. Μεσσηνίας και σύμφωνα με το Σχέδιο Κ.Υ.Α.
για τη Βιομηχανία «Κατευθύνσεις για την άσκηση χωρικής πολιτικής για τη Βιομηχανία σε επίπεδο
Νομού», εντάσσεται στη γενική προτεραιότητα μεταποίησης «Σχετικά χαμηλή» με περιορισμένη
ανάγκη αύξησης ως ποσοστού των υφιστάμενων υποδοχέων.
Η γενική κατεύθυνση πολιτικής από το Σχέδιο Κ.Υ.Α. για τη Βιομηχανία για το δυτικό παραλιακό
τμήμα του Νομού Μεσσηνίας, το οποίο έχει χαρακτήρα τουριστικής ενότητας, ενώ αναμένεται
περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού με εστία την Π.Ο.Τ.Α., είναι η δημιουργία επιλεκτικών
δυνατοτήτων χωροθέτησης, χωρίς το τμήμα αυτό να έχει προτεραιότητα για τη βιομηχανία.
Κατά συνέπεια, η ανάγκη χωροθέτησης ΒΙΟΠΑ στην περιοχή του Δήμου με αποκλειστική
στόχευση τη συγκέντρωση της μεταποιητικής δραστηριότητας σε σχέση με τα προϊόντα του
πρωτογενή τομέα, ή τις τοπικές ανάγκες, θα εξεταστεί στο πλαίσιο των εναλλακτικών σεναρίων
χωρικής ανάπτυξης της περιοχής μελέτης, σε συνδυασμό και με τις αρχές χωρικής οργάνωσης
του εξωαστικού χώρου του Δήμου.
9.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Το γενικό αναπτυξιακό πρότυπο και ο χωρικός σχεδιασμός της περιοχής του Δήμου Μεθώνης
στηρίζονται στη βιώσιμη ανάπτυξη που ορίζεται ως η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες
του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν
τις δικές τους ανάγκες.
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Τα βασικά αξιολογικά συμπεράσματα αναφορικά με τις δυνατότητες της περιοχής του Δήμου
συνοψίζονται εποπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας: Προοπτικές Χωρικής Ανάπτυξης Δήμου Μεθώνης

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δήμου Μεθώνης
Χωροταξική ένταξη – Εθνικοί αναπτυξιακοί άξονες – Μεταφορική προσιτότητα /κεντρικότητα
Ο ρόλος και η κεντρικότητα του Δήμου Μεθώνης αναβαθμίζονται δραστικά, λόγω της ριζικής
ανασυγκρότησης της χωροταξικής ένταξης του αστικού κέντρου της Καλαμάτας στο εθνικό σύστημα
αξόνων ανάπτυξης και της μετατροπής της πόλης σε σταυροδρόμι δύο συγκλινόντων αναπτυξιακών
αξόνων της χώρας, επομένως η περιοχή μελέτης (μέσω Καλαμάτας – Πύλου) εντάσσεται πλησιέστερα
από άποψη χρονοαποστάσεων σε σημαντικούς μεταφορικούς και αναπτυξιακούς διαδρόμους (Άξονας
Κεντρικής Πελοποννήσου, Δυτικός Άξονας, λιμένας Καλαμάτας, προαστιακός σιδηρόδρομος Καλαμάτας
– Τρίπολης, Αερολιμένας Καλαμάτας).
 Η Μεθώνη εντάσσεται άμεσα στον δευτερεύοντα περιφερειακής εμβέλειας παράκτιο άξονα ανάπτυξης:
Πύλος, Μεθώνη, Κορώνη, Καλαμάτα, Καρδαμύλη, Αρεόπολη, Γύθειο, Μονεμβασία, Νεάπολη.
 Επίσης, η Μεθώνη, εξαρτώμενη από το οικιστικό κέντρο της Πύλου, συνδέεται έμμεσα με τους
δευτερεύοντες περιφερειακής εμβέλειας άξονες ανάπτυξης: Καλαμάτα, Πύλος, Κυπαρισσία και
Καλαμάτα, Μεσσήνη, Πύλος, Γαργαλιάνοι, Φιλιατρά, Κυπαρισσία.
 Τέλος, ο Δήμος εντάσσεται στην αναπτυξιακή ενότητα της Νότιο – Δυτικής Μεσσηνίας – Πυλίας, με
δυναμικά κέντρα την Πύλο και την Κορώνη, η οποία υπάγεται στην κατηγορία των «Αγροτικών
περιοχών με ιδιαίτερα ιστορικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης», καθώς και σε
παράκτια ζώνη ήπιας τουριστικής ανάπτυξης.
Χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των παραγωγικών τομέων
Η πεδινή – ημιορεινή περιοχή του Δήμου Μεθώνης αποτελεί σημαντικό φυσικό πόρο από αναπτυξιακή
άποψη και ζωτικό χώρο παραγωγής αγρό-διατροφικών προϊόντων, προσελκύοντας θέσεις εργασίας στον
πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, το δε παράκτιο μέτωπο του Δήμου υπάγεται σε Τουριστικά
Αναπτυσσόμενη Περιοχή, η οποία θεωρείται ως περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών
μορφών τουρισμού, άρα για την περιοχή του Δήμου ενδείκνυται:
 η προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας (αγροτικός χώρος Μεθώνης),
 η στήριξη της εγχώριας κτηνοτροφίας με οριοθέτηση των βοσκοτόπων,














η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, με έμφαση στην τυποποίηση και την παραγωγή
προϊόντων ποιότητας,
η λήψη μέτρων τόνωσης της μεταποιητικής δραστηριότητας με επίκεντρο την εγχώρια παραγωγή, και
η παραπέρα ανάπτυξη του τουριστικού τομέα και η λήψη μέτρων ανάπτυξης αναβαθμισμένων
υποδομών και υπηρεσιών, για την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς την περιοχή μελέτης, με
συμπληρωματικές δράσεις και με τον πρωτογενή τομέα, με διαφοροποίηση της παραγωγής και
επέκταση σε διασυνδεδεμένες δράσεις για την υποστήριξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού:
πολιτιστικός, γαστριμαργικός, φυσιολατρικός, περιηγητικός - πεζοπορικός, θαλάσσιος τουρισμός,
αγροτουρισμός.
Η επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας και σε άλλους κλάδους του τριτογενή τομέα: αναπτυξιακές
– επιχειρηματικές υποδομές στα πεδία της γνώσης και της καινοτομίας, πολιτισμός, ειδικές τουριστικές
υποδομές (συνεδριακό κέντρο), αναψυχή, παραθεριστική κατοικία, διαιτητική, γαστριμαργία,
χειροτεχνία.
Εταιρική Σχέση Πόλης - Υπαίθρου
Η περιοχή του Δήμου Μεθώνης υπάγεται στη Χωρική ενότητα συνεργασίας1 αστικών, ημιαστικών και
λοιπών οικισμών, η οποία περιλαμβάνει το συνεργαζόμενο δίπολο Τρίπολης - Καλαμάτας (3ο επίπεδο),
και τη Σπάρτη (5ο επίπεδο).
Η ανωτέρω ιεράρχηση είναι ιδιαίτερα ενισχυτική του ρόλου της περιοχής και από άποψη χωρικών
επιπτώσεων προάγει εν δυνάμει την ανάπτυξη συνεργασιακών – συμπληρωματικών σχέσεων με τα
τρία αστικά κέντρα: της Καλαμάτας, της Τρίπολης και της Σπάρτης, αλλά και της Πύλου από την οποία
εξαρτάται άμεσα, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου.
Υπάρχει προοπτική ανάπτυξης μεγαλύτερης αστικής δυναμικής κυρίως του οικισμού της Μεθώνης,
οικιστικού κέντρου 4ου επιπέδου σε περιφερειακή κλίμακα θεώρησης, στο πλαίσιο των εθνικών και
ευρωπαϊκών αστικών πολιτικών ενδυνάμωσης των μικρό-μεσαίων πόλεων.
Ειδικότερα, οι δυνατότητες συνεργασιακών – συμπληρωματικών σχέσεων της πόλης της Μεθώνης και
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του λοιπού οικιστικού δικτύου του Δήμου, με άλλα αστικά κέντρα του Νομού και της Περιφέρειας, καθώς
και του ευρωπαϊκού διεθνούς χώρου είναι οι εξής:
 Μεθώνη – Πύλος, οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου
 Μεθώνη – Κορώνη, οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου
 Μεθώνη, Καλαμάτα, οικιστικό κέντρο 2ου επιπέδου
 Δυνατότητα ενεργοποίησης και δικτύωσης του Δήμου Μεθώνης στην κατεύθυνση εξωστρεφούς
διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, με βάση τα νέα προγραμματικά πλαίσια και τις
χρηματοδοτήσεις που τίθενται κατά τη φάση του Δ Κ.Π.Σ. 2007-2013.
Διατήρηση – προστασία και ανάδειξη του εθνικής και διεθνούς σημασίας φυσικού και
πολιτιστικού πλούτου
1.Περιοχές NATURA 2000 Νήσοι Σαπιέντζα και Σχίζα – Ακρωτήριο Ακρίτας και Θαλάσσια περιοχή Στενού
Μεθώνης ,2. Παράκτιο μέτωπο Μεθώνης , 3. Υδάτινοι πόροι των ποταμών και ρεμάτων που διασχίζουν το
Δήμο: Χείμαρρος Μεθώνης, Μιναγιώτικο ρέμα, Ρέμα Ροδιάς, κ.ά. , 4. Πλούσια βλάστηση στις νήσους
Σαπιέντζα και Σχίζα, καθώς και στα φαράγγια που αναπτύσσονται παρά τους υδάτινους ποτάμιους άξονες ,
5. Παραδοσιακός οικισμός Μεθώνης , 6. Πολιτιστικός πόλος του Κάστρου της Μεθώνης, βυζαντινοί ναοί,
κ.λ.π. , 7. Καταποντισμένος οικισμός της Μέσης Εποχής του Χαλκού (ενάλιες αρχαιότητες) στον όρμο
Μεθώνης, με πλήθος διασκορπισμένων γρανιτένιων κολόνων και σαρκοφάγων στο βυθό του βόρειου
ακρωτηρίου της νήσου Σαπιέντζα , 8. Πολυάριθμα μνημεία νεώτερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς








Η περιοχή του Δήμου Μεθώνης αναμένεται να αναβαθμιστεί στη βάση των κατάλληλων παρεμβάσεων,
ως τόπος τουριστικού – πολιτιστικού προορισμού και κέντρο παροχής υπηρεσιών, εντασσόμενη σε
διαδρόμους υπερτοπικής σημασίας για την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της
άμεσης και ευρύτερης περιοχής της (Πύλος /Ανάκτορα Νέστορα, Αρχαία Μεσσήνη), με ανάδειξη –
διασύνδεση – δικτύωση του φυσικού και πολιτιστικού της αποθέματος.
Για τις δύο περιοχές προτεραιότητας φυσικού πλούτου (NATURA 2000) υπάρχει προοπτική
ολοκλήρωσης μέχρι το 2013 των διαδικασιών μελέτης και κήρυξης - διαχείρισης, με κατάλληλους κατά
περίπτωση τρόπους και με δημιουργία αντίστοιχων Κέντρων Ενημέρωσης για το περιβάλλον.
Επίσης ευνοείται, λόγω γειτνίασης των περιοχών NATURA με το Μεσαιωνικό Κάστρο της Μεθώνης, ένα
από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου, η δημιουργία από τους συναρμόδιους φορείς τοπικής λειτουργικής
ενότητας συνδυασμένης αξιοποίησης.
Υπάρχει προοπτική ανάδειξης – αξιοποίησης των υποβρύχιων ευρημάτων αρχαίων ναυαγίων τα οποία
μπορούν να επαυξήσουν την ανάδειξη του υπόλοιπου πλέον γνωστού ιστορικού πλούτου της περιοχής
και να δώσουν νέα ώθηση στην επισκεψιμότητά της, με προοπτική διεθνούς δικτύωσης με τις 30
περίπου ανάλογες περιοχές ορατών ενάλιων αρχαιοτήτων του ελληνικού χώρου, με πλησιέστερη εκείνη
της Πλύτρας Λακωνίας, καθώς και γενικότερα του μεσογειακού χώρου (Κύπρος, Ιταλία, κ.ά.).
Η εκτεταμένη παράκτια ζώνη του Δήμου συνιστά κρίσιμο φυσικό και παραγωγικό πόρο που πρέπει να
προστατευτεί και να αναδειχθεί, σε συνάρτηση με τα φυσικά οικοσυστήματα που διασπείρονται κατά
μήκος του παραλιακού μετώπου, καθώς και με ανάπτυξη συνδεόμενων με τη θάλασσα δραστηριοτήτων
παραθερισμού και τουρισμού ήπιας κλίμακας και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

9.3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ
Μετά τα παραπάνω, ως βασικοί στόχοι και κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης του Δήμου
Μεθώνης προτείνονται οι εξής:
1. Οργανική και ισότιμη ένταξη του Δήμου Μεθώνης, σε εταιρικό πλαίσιο συνεργασίας με την
Πύλο και την Κορώνη, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Μεσσηνίας και ανάπτυξη σχέσεων
εταιρικής συνεργασίας με το αστικό κέντρο της Καλαμάτας, με λήψη μέτρων ενίσχυσης και
ενδυνάμωσης της χωρικής συγκρότησης της περιοχής μελέτης, στη βάση συμπληρωματικών
σχέσεων, που να αναδεικνύουν και να αξιοποιούν αθροιστικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
της περιοχής μελέτης.
Προϋπόθεση για την αναπτυξιακή εξέλιξη του Δήμου Μεθώνης και γενικότερα του Νομού
Μεσσηνίας αποτελεί η προώθηση των μεγάλων μεταφορικών έργων που προβλέπονται από
το Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. και το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Πελοποννήσου, τα οποία αναμένεται να συντελέσουν σε
μια προοπτική αναβάθμισης της κεντρικότητας της περιοχής Δήμου, σε σχέση με τους νέους
εθνικούς – διαπεριφερειακούς και ενδονομαρχιακούς άξονες ανάπτυξης και το νέο λιμένα
Καλαμάτας, ειδικότερα δε με:
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Την επέκταση εθνικού οδικού άξονα Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και νέα χάραξη του
εθνικού διεθνούς οδικού άξονα Καλαμάτα – Πύργος – Πάτρα – Ζεύξη Ρίου /Αντιρρίου
/Δυτικός Άξονας,
 Την αναβάθμιση του Παράκτιου οδικού /δευτερεύοντα και περιφερειακής εμβέλειας άξονα
ανάπτυξης: Πύλος, Μεθώνη, Κορώνη, Καλαμάτα, Καρδαμύλη, Αρεόπολη, Γύθειο,
Μονεμβασία, Νεάπολη,
 Την καλύτερη σύνδεση με το οικιστικό κέντρο της Πύλου, το οποίο συνδέεται άμεσα με
τους δευτερεύοντες περιφερειακής εμβέλειας άξονες ανάπτυξης: Καλαμάτα, Πύλος,
Κυπαρισσία και Καλαμάτα, Μεσσήνη, Πύλος, Γαργαλιάνοι, Φιλιατρά, Κυπαρισσία,
 Το νέο λιμένα Καλαμάτας, ως λιμένα διεθνούς εμβέλειας, συμπληρωματικό του λιμένα
της Πάτρας /διπολικός άξονας, με χαρακτηριστικά διαπεριφερειακού δικτύου.
Στα παραπάνω πλαίσια, ιδιαίτερη έμφαση είναι σκόπιμο να αποδοθεί στην ενίσχυση των
συνεργασιακών – συμπληρωματικών ρόλων της Μεθώνης και του λοιπού οικιστικού δικτύου του
Δήμου, με άλλα οικιστικά κέντρα του Νομού Μεσσηνίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου
(Πύλος, Καλαμάτα, Κορώνη, Σπάρτη, κ.ά.).
Επισημαίνεται επίσης η δυνατότητα ενεργοποίησης και δικτύωσης του Δήμου Μεθώνης στην
κατεύθυνση εξωστρεφούς διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, με βάση τα νέα
προγραμματικά πλαίσια και τις χρηματοδοτήσεις που τίθενται κατά τη φάση του Δ Κ.Π.Σ. 20072013, με επίκεντρο τα οικιστικά δίκτυα με κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα: ιστορική σημασία
(ιστορικές πόλεις), μεσαιωνικά κάστρα, ενάλιες αρχαιότητες, παράκτιος χαρακτήρας, ελαιώνες –
ήπιο αγροτικό τοπίο.
2. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται στο επίπεδο του ενδογενούς δυναμικού, με
έμφαση:
 Στην υποστήριξη μιας νέας οικιστικής δυναμικής βιώσιμης ανάπτυξης της Μεθώνης και
μετατροπή της σε δυναμική κωμόπολη, στο πλαίσιο συνεργασίας και συμπληρωματικών
δράσεων με την Πύλο, την Κορώνη και την Καλαμάτα.
 Στην πλέον πολυκεντρική οργάνωση του συνόλου του οικιστικού δικτύου του Δήμου, με
ισόμετρη ανάπτυξη του παράκτιου και του αγροτικού χώρου, αίροντας τα προβλήματα
από την αστική διάχυση του παραλιακού μετώπου.
 Στον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, που συγκροτούν
βασικούς παραγωγικούς πόρους της περιοχής μελέτης, με στροφή προς τις
ολοκληρωμένες και βιολογικές καλλιέργειες, τη βιολογική κτηνοτροφία και τα προϊόντα
ποιότητας.
 Στο δευτερογενή τομέα με έμφαση στη μεταποίηση εγχώριων ποιοτικών προϊόντων του
πρωτογενή τομέα /αγροδιατροφικός τομέας, τη χειροτεχνία, κ.λ.π., και με οργάνωση –
πολεοδόμηση ζωνών βιοτεχνίας (ΒΙΟΠΑ).
 Στην παραπέρα επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας στον τριτογενή τομέα:
αστικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός εναλλακτικών μορφών (αγρότουρισμός, πολιτιστικός, φυσιολατρικός, περιηγητικός, καταδυτικός τουρισμός, κ.ά.),
πολιτισμός /ειδικές τουριστικές υποδομές, αναψυχή, παραθεριστική κατοικία, με
οργάνωση – πολεοδόμηση ζωνών τουρισμού – αναψυχής, αλλά και χονδρεμπορίου αποθηκών, για τη συγκέντρωση των αποθηκών και των πρακτορείων μεταφορών, και με
προώθηση επιχειρηματικών υποδομών στα πεδία της γνώσης και της καινοτομίας.
3. Προστασία – διαφύλαξη και ορθολογική αξιοποίηση της γεωργικής γης πρώτης
προτεραιότητας, καθώς και της απλής γεωργικής γης, με αναδιάρθρωση καλλιεργειών σε
συνδυασμό με μέτρα τυποποίησης προϊόντων, έτσι ώστε να ενθαρρύνονται νέες δυνατότητες
πολυαπασχόλησης στην ύπαιθρο καθώς και η διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής. Οι
δυνατότητες πολυαπασχόλησης επιτυγχάνονται με συμπληρωματικές του πρωτογενή τομέα
οικονομικές δραστηριότητες, όπως: διδασκαλία ιππασίας, πολιτιστικά κέντρα προβολής των
παραδοσιακών καλλιεργειών, φάρμες υγιεινής διατροφής και άσκησης, ξενώνες φιλοξενίας,
κ.ά., αποσκοπώντας στον εμπλουτισμό των εισοδημάτων των παραγωγών. Η
διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής αναφέρεται σε συνδυασμούς που περιλαμβάνουν
παραδοσιακές και οικολογικές καλλιέργειες, προϊόντα ονομασίας προέλευσης, καθετοποίηση
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της παραγωγής με πριμοδότηση βιοτεχνικών προϊόντων που μεταποιούν τη γεωργική
παραγωγή, οικοτεχνία, χειροτεχνία και άλλες μορφές εγχώριας παραγωγής προϊόντων.
4. Αειφόρος ανάπτυξη, προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση του φυσικού
περιβάλλοντος, των τοπίων, ιδιαίτερα δε των ζωνών διεθνούς προστασίας της Φύσης
NATURA: Νήσοι Σαπιέντζα /μοναδικό στη Μεσόγειο, δάσος αείφυλλων - πλατύφυλλων και
Σχίζα – Ακρωτήριο Ακρίτας, καθώς και Θαλάσσια περιοχή Στενού Μεθώνης, για τις οποίες
έχουν εκπονηθεί ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, χωρίς ακόμα να έχουν εκδοθεί τα σχετικά
Π.Δ. προστασίας, ως τοπίων και οικοσυστημάτων φυσικού περιβάλλοντος ιδιαίτερης αξίας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα μέσα στο στόχο αυτό δίνεται στη σύσταση Φορέα Διαχείρισης.
Κάστρο Μεθώνης

Τοξωτή Γέφυρα

Παλαιοχριστιανικό Κοιμητήριο
Αγίου Ονουφρίου

5. Προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών – ιστορικών χώρων της περιοχής μελέτης:
Μεσαιωνικό Κάστρο Μεθώνης, Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, ερείπια του Βυζαντινού
Ναού Αγίας Σοφίας, ερείπια τουρκικών λουτρών /Χαμάμ, υπόγειες δεξαμενές νερού,
οθωμανικά λουτρά, τοξωτή γέφυρα στην είσοδο του Κάστρου, επιθαλάσσιο οχυρό Μπούρτζι,
στήλη του Μοροζίνι, καταποντισμένος οικισμός της Μέσης Εποχής του Χαλκού στον όρμο
Μεθώνης,παλαιοχριστιανικό Κοιμητήριο του Αγίου Ονουφρίου - Βυζαντινό Ασκητήριο του
Αγίου Ονουφρίου βόρεια της Μεθώνης, Βυζαντινός Ναός του Αγίου Βασιλείου, πλήθος
διασκορπισμένων γρανιτένιων κολόνων και σαρκοφάγων στο βυθό του βόρειου ακρωτηρίου
της νήσου Σαπιέντζα, πολυάριθμα μνημεία νεώτερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, κ.ά., και
ένταξή τους σε πολιτιστικές διαδρομές της ευρύτερης περιοχής (Ανάκτορα Νέστορα στην
Πύλο, Κάστρο Κορώνης, Αρχαία Μεσσήνη, κ.λ.π.), καθώς και σε φυσιολατρικούς
διαδρόμους προς τους ορεινούς όγκους της Μεσσηνίας.
6. Αναδιάρθρωση οχλουσών χρήσεων και λειτουργιών και μέτρα περιορισμού της εκτός
σχεδίου δόμησης στο πλαίσιο εξειδικευμένων ειδικών χρήσεων κατά γενική κατηγορία
χρήσης, με έμφαση στις ζώνες προστασίας περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών,
κανονιστική ρύθμιση της χωροθέτησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, δημιουργία
οργανωμένων χώρων Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας για τη συγκέντρωση μεταποιητικών
δραστηριοτήτων τοπικής και υπερτοπικής σημασίας και οργανωμένων χώρων Τουρισμού –
Αναψυχής και παραθεριστικής κατοικίας, τέλος δε ρύθμιση χρήσεων και δραστηριοτήτων
στην περιαστική ζώνη της Μεθώνης. Στο πλαίσιο αυτό η μελέτη στοχεύει επίσης στη λήψη
μέτρων απορρύπανσης (διάσπαρτη απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων μέσα και έξω από
τους οικισμούς, κτηνοτροφικά απόβλητα, κ.λ.π.). Επίσης, στη δημιουργία οργανωμένου
χώρου συγκέντρωσης δραστηριοτήτων χονδρεμπορίου – αποθηκών, προκειμένου να
ελεγχθεί η διάσπαρτη αποθήκευση στον αστικό ιστό και η διακίνηση βαρέων οχημάτων δια
μέσου των περιοχών κατοικίας και των κεντρικών λειτουργιών. Οι δραστηριότητες που είναι
σήμερα διεσπαρμένες άναρχα στον οικιστικό και τον εξωοικιστικό χώρο της περιοχής
μελέτης σταδιακά μεταφέρονται στις σχεδιασμένες γι’ αυτό το σκοπό περιοχές του Δήμου.
7. Επαύξηση των οικιστικών υποδοχέων της Μεθώνης, του Φοινικούντα, των Καμαρίων, του
Ευαγγελισμού, κ.λ.π., στο πλαίσιο των προγραμματικών μεγεθών πληθυσμού στο έτος –
στόχο της μελέτης 2023, ώστε να είναι επαρκείς να απορροφήσουν μια νέα οικιστική
δυναμική της περιοχής για κύρια και παραθεριστική κατοικία, ιδίως δε λήψη μέτρων για την
ενδυνάμωση των αστικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών με δομικές παρεμβάσεις και
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αναπλάσεις μέσα και έξω από τον πολεοδομικό ιστό και λήψη μέτρων αναβάθμισης της
υπερτοπικής και τοπικής κοινωνικής και λοιπής υποδομής του οικισμού της Μεθώνης.
8. Ισόρροπη και πολυκεντρική οικιστική οργάνωση του δικτύου των λοιπών αγροτικών
οικισμών, με ιδιαίτερη ανάδειξη του παραλιακού άξονα, αλλά και των υπόλοιπων οικισμών,
πεδινού και ημιορεινού χαρακτήρα, με κατάλληλες παρεμβάσεις συγκράτησης του
πληθυσμού τους, αναβάθμισης του οικιστικού τους ιστού και ενθάρρυνσης εναλλακτικών
μορφών τουρισμού, ως συμπληρωματικών δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα.
9. Πολεοδομική οργάνωση, εξυγίανση, αναζωογόνηση και αναβάθμιση του δομημένου
περιβάλλοντος στην έδρα του Δήμου, τον παραδοσιακό οικισμό της Μεθώνης, στο
δευτερεύοντα οικισμό του Φοινικούντα, καθώς και στο λοιπό αγροτικό οικιστικό δίκτυο. Ο
στόχος αυτός αναφέρεται καταρχήν στην εκπόνηση πολεοδομικών μελετών, στις
οριοθετήσεις των μη οριοθετημένων οικισμών και στην ανάπτυξη νέων οικιστικών
υποδοχέων για την εξυπηρέτηση μελλοντικής ζήτησης κατοικίας. Προβλέπονται επίσης
παρεμβάσεις αναγνώρισης και ανάδειξης της ταυτότητας των οικισμών, ανάπλασης προβολής των εισόδων προς τους οικισμούς και του δημόσιου χώρου τους, καθώς και
βελτίωσης της αρχιτεκτονικής και αισθητικής φυσιογνωμίας τους, με έμφαση στα κέντρα των
οικισμών, στα δημόσια και ιστορικά κτήρια και τους ελεύθερους χώρους.
10. Μακρόπνοη και συστηματική πολιτική εξοικονόμησης και εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων
και κατάλληλης ποιότητας του υδάτινου δυναμικού απαραίτητου για τον αγροτικό τομέα με
εκσυγχρονισμό των αρδευτικών συστημάτων, εφαρμογή νέων τεχνολογιών και συλλογικής
διαχείρισης της πρωτογενούς παραγωγής μέσω «ομάδων παραγωγών»,
11. Ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά
και δράσεων που θα
υποστηρίξουν την επικοινωνία της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους πολίτες και τους
επιχειρηματίες, μέσα από ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ενημέρωσης – πληροφόρησης στο
πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Ως ειδικότερες κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης του εξωαστικού και του οικιστικού χώρου της
περιοχής μελέτης τίθενται:
 Η αναβάθμιση του αγροτικού χώρου με στόχο την αναβάθμιση της γεωργίας και
κτηνοτροφίας, την διαφύλαξη της γεωργικής γης και με την υιοθέτηση ζωνών ανάδειξης
της γεωργικής χρήσης και δραστικού περιορισμού «ανταγωνιστικών χρήσεων»,
περιορισμού των όρων δόμησης, καθώς και την καθιέρωση μορφών παραγωγής
φιλικότερων στο περιβάλλον.
 Η επαρκής προστασία και διαχείριση των ευαίσθητων φυσικών οικοσυστημάτων με
έμφαση στην προστασία – ανάδειξη των περιοχών διεθνούς προστασίας της Φύσης
/NATURA, χερσαίων, νησιωτικών και θαλάσσιων, των περιοχών δασώδους βλάστησης,
των ποτάμιων υδάτινων πόρων και των ζωνών παραποτάμιας βλάστησης, των
φαραγγιών και της παραλιακής ζώνης.
 Οι εναλλακτικές μορφές οργάνωσης και διαχείρισης του πολιτιστικού αποθέματος με
στόχο την προστασία – ανάδειξη – αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς
του Δήμου, με αιχμή το μεσαιωνικό Κάστρο της Μεθώνης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται
και η δημιουργία δικτύου πολιτιστικών διαδρομών, σε διασύνδεση με τα μονοπάτια
φυσικού περιβάλλοντος.
 Η υιοθέτηση του προτύπου του «συμπαγούς οικισμού», με αποφυγή αναιτιολόγητων
επεκτάσεων που μετατρέπουν την ύπαιθρο σε αστική γη, καταναλώνουν τους πόρους,
καταστρέφουν το τοπίο, αυξάνουν το κόστος των υποδομών, την κυκλοφορία και
επομένως την ρύπανση και την κατανάλωση.
 Η αξιοποίηση – ενσωμάτωση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος και ιδιαίτερα των
κτιρίων και στοιχείων που είναι συνδεδεμένα με την ιστορία των οικισμών και τον
παραδοσιακό τρόπο κατασκευής και λειτουργίας τους κατά την εξέλιξή τους.
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Η βελτίωση της εικόνας και της λειτουργίας του οικισμού της Μεθώνης, ως έδρας του
Δήμου και των λοιπών σημαντικών αναπτυξιακά οικισμών (Φοινικούντας, Ευαγγελισμός,
Καμάρια, κ.λ.π.) μέσω αναπλάσεων των κέντρων και των εισόδων των οικισμών αυτών,
εμπλουτισμό των τριτογενών δραστηριοτήτων, αύξηση της ελκυστικότητας των
συγκεκριμένων κέντρων και ενδυνάμωση της κοινωνικής ζωής τους.
Η συγκράτηση του πληθυσμού στους λοιπούς φθίνοντες οικισμούς του Δήμου με την
ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα και καινοτόμες
δραστηριότητες που θα αφορούν το σύνολο Δήμου, καθώς και βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων όλων των οικισμών σε συνδυασμό με προβλέψεις κατάλληλης
κοινωνικής υποδομής.
Η ένταξη των οικισμών σε προγράμματα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού
(ξενώνες, τοπικές συλλογές, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα, κτλ.).
Η διατύπωση κατευθύνσεων για την εκπόνηση μελετών ανάπλασης οικισμών ή
τμημάτων τους, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των ιδιαιτεροτήτων των οικισμών σε
συνδυασμό με τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.

9.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
9.4.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟ
Λαμβάνοντας υπόψη τους τρέχοντες δημογραφικούς ρυθμούς, αλλά παράλληλα και τις τάσεις και
προοπτικές αναπτυξιακής εξέλιξης και χωρικών μετασχηματισμών της περιοχής του Δήμου
Μεθώνης, στο πλαίσιο του επιλεγέντος 3ου Σεναρίου Χωρικής Ανάπτυξης για Ολοκληρωμένη
Ανάπτυξη της περιοχής μελέτης, εκτιμάται η δημογραφική εξέλιξη του μόνιμου και εποχιακού
πληθυσμού του Δήμου, για τις δεκαετίες 2011 και 2023.
Στην εσωτερική κατανομή του πληθυσμού έχουν ληφθεί υπόψη οι ειδικότερες προτάσεις χωρικής
οργάνωσης που έχουν περιληφθεί στο 3ο αναπτυξιακό Σενάριο και αφορούν την ανάπλαση –
αναζωογόνηση του οικιστικού δικτύου, καθώς και την οργάνωση ζωνών παραγωγικών
δραστηριοτήτων και παραθεριστικής κατοικίας, οι οποίες θα ασκήσουν επιρροή στα αναμενόμενα
δημογραφικά μεγέθη συνολικά του Δήμου και στα επιμέρους μεγέθη του οικιστικού του δικτύου,
κυρίως δε στην έδρα του Δήμου, τον οικισμό του Μεθώνης και στο δευτερεύοντα οικισμό του
Φοινικούντα.
Στους Πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται οι προβλέψεις δημογραφικών μεγεθών για τα έτη
2011 και 2023, όσον αφορά το μόνιμο και τον εποχιακό πληθυσμό του Δήμου.
Σημειώνεται ότι πραγματοποιούνται υπολογισμοί των μεγεθών και βάσει τάσεων, επί των οποίων
γίνονται οι ανάλογες ποιοτικές προσαυξήσεις, σύμφωνα με τις στρατηγικές επιλογές χωρικής
ανάπτυξης του Δήμου.
Επίσης, οι εκτιμήσεις των τάσεων βασίζονται, σε ότι αφορά το μόνιμο πληθυσμό στις δύο
τελευταίες δεκαετίες απογραφής της Ε.Σ.Υ.Ε. (δεδομένου ότι μόνο στο διάστημα αυτό η Ε.Σ.Υ.Ε.
διακρίνει το μόνιμο πληθυσμό από τον πραγματικό).
Μόνιμος Πληθυσμός
Στο Σενάριο δυναμικότερης ανάπτυξης γενικά εκτιμήθηκε ότι θα υπάρξει προσαύξηση σε σχέση
με τις δημογραφικές τάσεις των τελευταίων χρόνων, κυρίως στους οικισμούς του νότιου τμήματος
του Δήμου, σε σχέση με την παραλιακή ζώνη, οι οποίοι αναμένεται ότι θα εμφανίσουν μεγαλύτερη
αστικοποίηση στα επόμενα 15 έτη.
Η προσαύξηση του μόνιμου πληθυσμού σε σχέση με τις τάσεις αποτυπώνεται κυρίως στους
οικισμούς της Μεθώνης, ως έδρας του Δήμου και προοπτικά δυναμικής ιστορικής κωμόπολης
διεθνούς τουριστικού προορισμού, του Φοινικούντα, ως δευτερεύοντος δυναμικού παραλιακού
οικισμού τουριστικής ανάπτυξης, των Καμαρίων, με τάση παραθεριστικής κατοικίας και
τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και του Ευαγγελισμού, ως ηπειρωτικού αλλά εύρωστου οικισμού του
Δήμου Μεθώνης.
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Πίνακας : Εκτίμηση μόνιμου πληθυσμού, 2011 και 2023 Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.2001
Οικισμοί
Μεθώνη
Κοκκινιά
Κρητικά
Σαπιέντζα
Τάπια
Ευαγγελισμός
Δεντρούλια
Καμάρια
Καιν. Χωριό
Βαράκες
Λαχανάδα
Νεραντζιές
Φοινίκη
Φοινικούς
Ανεμόμυλος
Γριζόκαμπος
Λούτσα
Σχίζα
Χουνάκια

1991
1,170
0
0
3
0
350
0
63
100
0
150
0
83
562
0
31
7
0
0

2001
1121
23
9
7
38
258
4
79
35
35
146
6
92
517
10
13
7
17
6

ΣΥΝΟΛΟ

2,519

2423

Ε.Ρ.Μ. 1991-2001
-0.004269
0.368273
0.245731
0.088423
0.438727
-0.030037
0.148698
0.022889
-0.099659
0.426944
-0.002699
0.196231
0.010348
-0.008311
0.258925
-0.083235
0.000000
0.327532
0.196231

2011 εκτίμηση
1310
45
35
16
56
347
16
132
91
73
191
36
124
581
28
39
18
14
15

2023 εκτίμηση
2512
78
60
45
88
721
50
384
292
249
235
62
178
844
97
148
57
19
45

3167

6164

Επεξεργασία ομάδας μελέτης

Εποχιακός Πληθυσμός
Αντίστοιχα στην περιοχή του Δήμου Μεθώνης, κατά το έτος 2023, ο εποχιακός πληθυσμός
εκτιμάται ότι θα αυξηθεί, με έμφαση στους τουρίστες που διαμένουν σε ξενοδοχειακές
εγκαταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη και την ισχυρή ζήτηση του ιδιωτικού τομέα για ένταξη
τουριστικών επενδύσεων στον αναπτυξιακό νόμο.
Επίσης, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε ποσοστό της τάξης του 30% και ο εποχιακός πληθυσμός
που διαμένει σε παραθεριστικές κατοικίες, ιδιόκτητες ή και ενοικιαζόμενες.
Στον Πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι εκτιμήσεις της μελετητικής ομάδας για τον
εποχιακό πληθυσμό Δήμου Μεθώνης ανά οικισμό.
Πίνακας: Εκτίμηση εποχιακού πληθυσμού, 2023
Οικισμοί

Τουρίστες 2023

Μεθώνη
Κοκκινιά
Κρητικά
Σαπιέντζα
Τάπια
Ευαγγελισμός
Δεντρούλια
Καμάρια
Καινούργιο Χωριό
Βαράκες
Λαχανάδα
Νεραντζιές
Φοινίκη
Φοινικούς
Ανεμόμυλος
Γριζόκαμπος
Λούτσα
Σχίζα
Χουνάκια

455

Τουρίστες+
Campers 2023
715

260

910

52
585

52
2535

ΣΥΝΟΛΟ

1352

4212

1427
47
59
1
209
322
39
427
132
85
166
5
132
290
27
77
65
0
39
3551

1352

4212

3551

Παραθεριστές 2023

Γενικός εποχιακός πληθυσμός
υπερτοπικής σημασίας
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2

Σύνολο εποχιακού
πληθυσμού 20232
2142
47
59
1
209
322
39
1337
132
85
166
5
184
2825
27
77
65
0
39
7761
1.250
9.011

Τουρίστες + Campers + παραθεριστές
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Επιπλέον του μεγέθους των 7.761 εποχιακών κατοίκων που εκτιμάται ανά οικισμό, στην περιοχή
μελέτης για υπερτοπικούς λόγους προσέλκυσης επισκεπτών και τουριστών – παραθεριστών
εκτιμάται και ένα επιπλέον μέγεθος της τάξης των 1.250 εποχιακών κατοίκων (300 τουρίστες και
950 παραθεριστές σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία) το οποίο θα απορροφηθεί σε
οργανωμένους χώρους προς πολεοδόμηση με χρήση Τουρισμού – Αναψυχής και
παραθεριστικής κατοικίας. Επομένως ο συνολικός εποχιακός πληθυσμός έτους 2023 ανέρχεται
σε 9.011 εποχιακούς κατοίκους.
9.4.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ – ΜΕΣΗ ΜΕΙΚΤΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 2023
Στον Πίνακα που ακολουθεί, καταγράφονται τα δεδομένα του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των
οικισμών, συνοδευόμενα από τις επιφάνειες οριοθέτησης που έχουν προκύψει από τις μελέτες
οριοθέτησης, όσων οικισμών δεν είχαν οριοθετηθεί μέχρι σήμερα, οι οποίες προωθούνται για
θεσμοθέτηση, με βάση τις διατάξεις των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων.
Πίνακας: Επιφάνειες οικισμών Δήμου Μεθώνης
ΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ
(στρέμ.)

ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ
(στρέμ.)

ΟΡΙΟ 23
(στρέμ.)

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ
(στρέμ.)

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ (στρέμ.)

ΝΕΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
(ΔΙΑΦΟΡΑ) (στρέμ.)

452

633.0

130.8

85.5

360.5

275.0

84.0

62.2

37.8
41.1

76.0
120.6

38.2
58.0

278.6

295.0

16.4

146.0

4.8

ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ

Δ.Δ.Μεθώνης
Μεθώνη,η
Κοκκινιά,η
Κρητικά,τα
Σαπιέντζα,η (νησίς)
Τάπια,η
Δ.Δ.Ευαγγελισμού
Ευαγγελισμός,ο
Δεντρούλια,τα
Καμάρια,τα
Δ.Δ.Καιν. Χωρίου
Καινούργιον Χωρίον
Βαράκες,οι
Δ.Δ.Λαχανάδας
Λαχανάδα,η
Νεραντζιές,οι
Δ.Δ.Φοινίκης
Φοινίκη,η
Δ.Δ.Φοινικούντος
Φοινικούς,ο
Ανεμόμυλος,ο
Γριζόκαμπος,ο
Λούτσα,η
Σχίζα,η (νησίς)
Χουνάκια,τα
ΣΥΝΟΛΟ

50.2

21.8

211.1

180.6

141.2
7

50.2

391.7

1036.2

28.8

585.4

Στον Πίνακα που παρατίθεται στη συνέχεια πραγματοποιούνται οι αναγκαίοι ποσοτικοί
υπολογισμοί, ειδικότερα δε:





Γίνεται η εκτίμηση της προγραμματικής θεωρητικής πυκνότητας d, λαμβάνοντας υπόψη
τις δέουσες ανάγκες του πληθυσμού, μόνιμου και εποχιακού, έτους 2023, σε κοινωνική
υποδομή και πράσινο, καθώς και σε κεντρικές λειτουργίες – παραγωγικές
δραστηριότητες.
Γίνεται η εκτίμηση των αναγκαίων πρόσθετων οικιστικών υποδοχέων για την κάλυψη των
οικιστικών αναγκών του μόνιμου και του εποχιακού πληθυσμού του Δήμου, στο έτος
στόχο 2023.
Υπολογίζεται η μέση μεικτή οικιστική πυκνότητα ανά οικιστικό υποδοχέα, έτους 2023.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

113

Επισημαίνεται ότι, δεδομένης της προόδου της διαδικασίας οριοθετήσεων των οικισμών κάτω
των 2.000 κατοίκων του Δήμου Μεθώνης, οι οποίοι δεν είχαν οριοθετηθεί, τα αποτελέσματα των
μελετών, ως προς την έκταση των προτεινόμενων οριοθετήσεων ανά οικισμό, έχουν ληφθεί
υπόψη κατά τον υπολογισμό των μεγεθών.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η έκταση οριοθέτησης είναι ιδιαίτερα ευμεγέθης, έχουν ληφθεί
υπόψη μέσοι Συντελεστές Δόμησης κατώτεροι του 0,8 κατά περίπτωση, ανάλογα με τις
προγραμματικές ανάγκες κάθε οικισμού.
Η βασική μεθοδολογία και οι παραδοχές που γίνονται για τον υπολογισμό των ποσοτικών
μεγεθών αναλύονται στη συνέχεια.


Οι οικιστικές πυκνότητες υπολογίζονται στις συνολικές εκτάσεις των οικιστικών
υποδοχέων έτους 2023 (υπαρχόντων και προτεινομένων), με βάση τον προγραμματικό
μόνιμο πληθυσμό έτους 2023 (μεικτές πυκνότητες).



Στις εκτάσεις των συνολικών οικιστικών υποδοχέων αφαιρούνται μεμονωμένες
επιφάνειες (π.χ. ειδικές χρήσεις, ποτάμια, ρέματα, δασικά, αρχαιολογικά, κ.λ.π.) οι οποίες
δεν θεωρούνται ως εν δυνάμει Ο.Τ.



Επίσης, αφαιρείται οδικό δίκτυο σε ποσοστό 10%3, βάσει των Σταθεροτύπων του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..



Τέλος, αφαιρείται η αναγκαία έκταση για κοινόχρηστους χώρους και πράσινο, για την
κάλυψη των δεουσών αναγκών του μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού των οικισμών
έτους 2023, με βάση τα πρότυπα, δηλ. 8 τ.μ. ανά μόνιμο κάτοικο έτους 2023 για τον
οικισμό της Μεθώνης, 5,5 τ.μ. ανά μόνιμο κάτοικο στους οικισμούς που συγκεντρώνουν
σχετικά ευμεγέθη μόνιμο πληθυσμό, ή επιπλέον έχουν σαφή τουριστικό – παραθεριστικό
χαρακτήρα: Ευαγγελισμός, Καμάρια και Φοινικούντας, καθώς 2.5 τ.μ. ανά μόνιμο κάτοικο
στους υπόλοιπους μικρούς οικισμούς του Δήμου, με ελάχιστη επιφάνεια 300 τ.μ. ή 0,03
Ηα για χώρο πλατείας, στις περιπτώσεις που δεν προκύπτουν βιώσιμα μεγέθη από τα
πρότυπα. Τα παραπάνω μεγέθη προσαυξάνονται ανάλογα, δεχόμενοι κάλυψη αναγκών
και του κατά περίπτωση προγραμματικού εποχιακού πληθυσμού (τουρίστες,
κατασκηνωτές και παραθεριστές σε κτήρια κατοικιών), ανοιγμένα στο μόνιμο πληθυσμό
κάθε οικισμού.



Το απαιτούμενο μέσο εμβαδόν κατοικίας (k) ανά άτομο προσδιορίζεται με βάση τα
ισχύοντα σταθερότυπα. Με βάση τα χαρακτηριστικά της ζήτησης και τα πρότυπα
κατοικίας που διαμορφώνονται, λαμβάνονται τιμές ίσες με k = 45 m2 /μόνιμο κάτοικο για
α’ κατοικία, μέγεθος στο οποίο συνυπολογίζεται και το ποσοστό κτιριακών κοινοχρήστων
χώρων (είσοδος κτηρίων, κλιμακοστάσια, κ.ά.). Στον οικισμό της Μεθώνης και στους
υπόλοιπους οικισμούς κατά περίπτωση, το πρότυπο αυτό προσαυξάνεται κατά 8 τ.μ. ανά
εποχιακό κάτοικο, σε ότι αφορά τους τουρίστες που διαμένουν στα ξενοδοχεία και τα
τουριστικά καταλύματα και κατά 35 τ.μ. ανά εποχιακό κάτοικο, σε ότι αφορά τους
παραθεριστές με ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη παραθεριστική κατοικία στην περιοχή,
ανάγοντας τα μεγέθη αυτά στον προγραμματικό μόνιμο πληθυσμό των οικισμών,
προκειμένου να υπολογιστούν οι ανάγκες στέγασης του εποχιακού πληθυσμού.



Στους οικισμούς της Μεθώνης, του Ευαγγελισμού, των Καμαρίων και του Φοινικούντα, με
σημαντικό προγραμματικό εποχιακό πληθυσμό, γίνεται η παραδοχή ότι ένα ποσοστό του
κτιριακού όγκου διατίθεται για χρήσεις πλην κατοικίας που αφορούν σε παραγωγικές
δραστηριότητες (εμπόριο, υπηρεσίες, διοίκηση, γραφεία, επαγγελματικά εργαστήρια,
κ.λ.π.), για την εξυπηρέτηση του μόνιμου και του εποχιακού πληθυσμού.
Ως ορθολογικό μέγεθος για τις χρήσεις εμπορίου, βιοτεχνίας και λοιπών υπηρεσιών
λαμβάνεται p = 2τ.μ. /μόνιμο κάτοικο, προσαυξημένο κατά 2 τ.μ. επίσης για την

3

Το σχετικό πρότυπο για την κατηγορία πληθυσμού οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων είναι
τουλάχιστον 7%, αλλά εκτιμάται ότι το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα περιορισμένο σε σχέση με το ήδη
υπάρχον οδικό δίκτυο.
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εξυπηρέτηση των εποχιακών κατοίκων (τουρίστες, κατασκηνωτές και παραθεριστές σε
κτήρια κατοικιών), ανοιγμένο στον προγραμματικό μόνιμο πληθυσμό Μεθώνης,
Ευαγγελισμού, Καμαρίων και Φοινικούντα. Ειδικά στον οικισμό της Μεθώνης ο οποίος
παρέχει γενικότερες υπηρεσίες και κεντρικές λειτουργίες στο σύνολο του Δήμου, ο
δείκτης p = 2 τ.μ. υπολογίστηκε στο σύνολο του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου,
ανοιγμένος στο μόνιμο πληθυσμό του οικισμού της Μεθώνης.
Στους υπόλοιπους μικρούς οικισμούς δεν λαμβάνεται πρόσθετος δείκτης p, δεδομένου
ότι στο δείκτη k συμπεριλαμβάνονται απαιτήσεις σε γη για την κάλυψη στοιχειωδών
αναγκών κεντρικών λειτουργιών.


Η απαιτούμενη μέση έκταση γης για κοινωνικό εξοπλισμό (u) ανά μόνιμο κάτοικο και
οικισμό λαμβάνεται σε u = 25 τ.μ. /μόνιμο κάτοικο για τη Μεθώνη, ως έδρα του Δήμου, με
προσαύξηση κατά 4 τ.μ. ανά εποχιακό κάτοικο (τουρίστες, κατασκηνωτές και
παραθεριστές σε κτήρια κατοικιών), ανοιγμένα στο μόνιμο πληθυσμό της Μεθώνης,
καθώς και u = 15 τ.μ. /μόνιμο κάτοικο για τους λοιπούς οικισμούς, με προσαύξηση κατά
4 τ.μ. ανά εποχιακό κάτοικο (τουρίστες, κατασκηνωτές και παραθεριστές σε κτήρια
κατοικιών), ανοιγμένα στο μόνιμο πληθυσμό των λοιπών οικισμών.



Ως Συντελεστής Κορεσμού (λ) λαμβάνεται ίσος με 0,40 για όλους τους οικισμούς, ως
οικισμών 4ου και 5ου επιπέδου, σύμφωνα με τα Πρότυπα.



Η καθαρή θεωρητική πυκνότητα (d) και η χωρητικότητα των θεσμοθετημένων οικιστικών
υποδοχέων υπολογίζονται με βάση τις προδιαγραφές και τις παραπάνω παραδοχές.



Ειδικά στις ζώνες ΠΕΡΠΟ με χρήση Τουρισμού – Αναψυχής και Παραθεριστικής
Κατοικίας για την κάλυψη των αναγκών του πρόσθετου εποχιακού πληθυσμού των 1.250
κατοίκων δεχόμεθα: Μέσο Σ.Δ. = 0,4, χώρο κατοίκησης τουριστών = 8τ.μ./τουρίστα,
επιφάνεια κατοικίας παραθεριστών = 35τ.μ. /παραθεριστικό κάτοικο, p = 3 τ.μ. /εποχιακό
κάτοικο, u = 6 τ.μ. /εποχιακό κάτοικο. Επομένως η θεωρητική πυκνότητα d ισούται με
118 κάτ./Ηα. Δεχόμενοι Κ.Χ. = 8 τ.μ. /εποχιακό κάτοικο και ποσοστό πραγματοποίησης
Σ.Δ. 0,6, η αναγκαία οικιστική γη για ζώνες ΠΕΡΠΟ στο έτος 2023 είναι της τάξης των 20
Ηa ή 200 στρέμματα τουλάχιστον.
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Πίνακας : Προγραμματικά μεγέθη4 οικιστικών επεκτάσεων και Μεικτή Οικιστική Πυκνότητα ανά οικισμό Δήμου Μεθώνης, 2023

Οικισμοί Δήμου
Μεθώνης

Έκταση
θεσμοθ.
οικιστ.
υποδοχέα
2001

σ=μέσος
Σ.Δ.
2023

(Ηα)

Μεθώνη
Κοκκινιά
Κρητικά
Σαπιέντζα
Τάπια
Ευαγγελισμός
Δεντρούλια
Καμάρια
Καιν. Χωριό
Βαράκες
Λαχανάδα
Νεραντζιές
Φοινίκη
Φοινικούς
Ανεμόμυλος
Γριζόκαμπος
Λούτσα
Σχίζα
Χουνάκια

50.22
8.55
2.18
3.78
4.11
21.11
18.06
27.86
14.12
0.7

ΣΥΝΟΛΟ

150.69

Υπερτ. εποχιακός
πληθυσμός

Μόνιμος Τουρίστες
ΠαραθεριΤουρίστες
Πληθυσμός +Campers
στές
2023
2023
2023
2023

κάτοικοι

0.80

0.40
0.80
0.80
0.363
0.80
0.80
0.75
0.80

2512
78
60
45
88
721
50
384
292
249
235
62
178
844
97
148
57
19
45
6164

0.4

0

d = θεωρ.
U = τ.μ.
πυκνότ.=
Κ = τ.μ.
P = τ.μ.
λ
γηπέδου ((σ/(κ+p) τμ
κτηρίου κτηρίου για
Συντελε
για
κτηριου+
κατοικίας παραγωγ.
στής
κοινωνικό
(u) τμ
/μόν. κάτ. δραστηρ.
κορεσμού
εξοπλισμό γηπ.*σ))*
10000
τ.μ. κτηρίου τ.μ. κτηρίου τ.μ. γηπέδ.

715

455

910

260

52
2535

52
585

4212

1427
47
59
1
209
322
39
427
132
85
166
5
132
290
27
77
65

66.33
66.09
79.42
45.78
128.13
60.63
72.30
84.34
60.82
56.95
69.72
47.82
73.29
62.57
54.74
63.21
84.91

39

75.33

1352

3549

300

950

6.61

2.89
8.96

8.69

κάτ. /Ηα

28.41
17.41
18.93
15.09
24.50
16.79
18.12
16.96
16.81
16.37
17.83
15.32
19.13
28.39
16.11
17.08
19.56

83.62
56.95
74.86
107.72
57.72
95.26
90.29
81.03
104.07
-

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

18.47

-

0.4

Έκταση
5
Ο.Τ.

Ε
Αναγκαίοι Πρόσθετοι
2023
Έκταση
Πρόσθετοι υποδοχείς
Μεικτή
ΣΥΝΟΛΟ
6
K.X.
οικιστικοί
για
Οικιστική
2023
υποδοχείς οριοθέτηση Πυκνότητα
(με Κ.Χ. +
Δήμου
2023
Οδικό
2023
Μεθώνης7
Δίκτυο)

(Ηα)

(Ηα)

(Ηα)

(Ηα)

(Ηα)

Κάτ. /Ηα

75.10

2.01
0.03
0.03
0.03
0.03
0.40
0.03
0.21
0.07
0.06
0.06
0.03
0.04
0.47
0.03
0.04
0.03

85.68

35.46

13.08

29

35.61

27.06

27.50

20

14.02
7.61
12.05
6.92

11.84
3.83
7.94
-14.19

6.22
3.82
5.80

27
38
21

5.53
29.45

-12.53
1.59

1.64

29

3.99

-10.13

0.48

10

31.65
12.82
6.78
10.78
6.17
4.93
26.04
3.56

0.04
58.54

28.52

3.00

6

117.92

0.6

17.67

1.00

20.74

20.74

60

4

Το σύνολο του προγραμματικού εποχιακού πληθυσμού 2023 είναι 4.212+3.549= 7.763 εποχιακοί κάτοικοι, στον οποίο προστίθενται και 1.250 εποχιακοί κάτοικοι
στις σχεδιαζόμενες ζώνες ΠΕΡΠΟ με χρήση Τουρισμού – Αναψυχής, άρα το γενικό σύνολο είναι 9.011 εποχιακοί κάτοικοι έτους 2023.
5
Έκταση καθαρής γης Οικοδομικών Τετραγώνων, αφαιρούμενης της γης για οδικό δίκτυο και Κ.Χ.
6
Αναγκαία γη σε Ηα για την κάλυψη των δεουσών αναγκών σε Κ.Χ. έτους 2023
7
Με βάση τις προς θεσμοθέτηση μελέτες οριοθέτησης οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων
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Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα προκύπτουν ορισμένα βασικά συμπεράσματα στο
ζήτημα των αναγκαίων οικιστικών επεκτάσεων στο έτος Στόχο 2023.
Ειδικότερα:


Η έδρα του Δήμου Μεθώνης, Μεθώνη έχει ανάγκη πρόσθετων οικιστικών υποδοχέων της
τάξης των 35,46 Ηα. Η πρόσθετη οικιστική γη η οποία έχει προκύψει από τις μελέτες
οριοθέτησης του οικισμού είναι 13,08 Ηα. Θα μπορούσε να επιχειρηθεί πρόσθετη
οικιστική επέκταση, με βάση τις διατάξεις των Ν. 1337/1983 και 2508/1997, της τάξης των
22,38 Ηα. Προτείνεται να παραμείνει το όριο της οικιστικής περιοχής στο μέγεθος των
63,30 Ηα για λόγους προστασίας του χαρακτήρα του οικισμού.



Ο οικισμός Καμάρια έχει ανάγκη πρόσθετων οικιστικών υποδοχέων της τάξης των 11,89
Ηα. Η πρόσθετη οικιστική γη η οποία έχει προκύψει από τις μελέτες οριοθέτησης του
οικισμού είναι 6,22 Ηα. Θα μπορούσε να επιχειρηθεί πρόσθετη οικιστική επέκταση, με
βάση τις διατάξεις των Ν. 1337/1983 και 2508/1997, της τάξης των 5,67 Ηα.



Στους οικισμούς Ευαγγελισμός, Βαράκες και Φοινικούντας, για να είναι αποδεκτές οι
πρόσθετες εκτάσεις οριοθέτησης, από τις μελέτες οριοθέτησης των οικισμών, που είναι
αντίστοιχα: 27,50, 5,80 και 1,64 Ηα, οι προτεινόμενοι μέσοι Συντελεστές Δόμησης των
οικισμών είναι αντίστοιχα: 0.40, 0.363 και 0.75.



Στον οικισμό Καινούργιο Χωριό η αναγκαία έκταση οριοθέτησης = 3,82 Ηα προτείνεται με
μέσο Σ.Δ. 0,80, ενώ στον οικισμό Γκριζόκαμπο δεν προκύπτει ανάγκη οριοθέτησης, διότι
η έκταση του ορίου προ του ’23 είναι ευμεγέθης, εντούτοις προτείνεται μικρή πρόσθετη
έκταση οριοθέτησης της τάξης των 0.48 Ηα, για λόγους ομαλοποίησης ορίου, επομένως
η συνολική έκταση οριοθέτησης του οικισμού γίνεται 14,6 Ηα.



Τέλος, η αναγκαία έκταση οικιστικής γης για αξιοποίηση με το μηχανισμό ΠΕΡΠΟ και με
χρήση Τουρισμού – Αναψυχής – παραθεριστικής κατοικίας είναι της τάξης των 20 Ηa
τουλάχιστον, με μέσο Σ.Δ. = 0,4.
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9.4.3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ
Λαμβάνοντας υπόψη το πρότυπο 1 τ.μ. /κάτοικο αναγκαίας γης οργανωμένων ζωνών
παραγωγικών δραστηριοτήτων βιοτεχνίας – χονδρεμπορίου που αναλογεί στην κατηγορία του
οικισμού της Μεθώνης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προγραμματικού πληθυσμού του
Δήμου, δηλαδή των 6.163 ατόμων, η απαιτητή γη για τον πληθυσμό έτους 2001 του Δήμου
Μεθώνης ανέρχεται περίπου σε 6.200 τ.μ. κτηρίου σε σύνολο ορόφων.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι πλησιέστερες υπάρχουσες οργανωμένες ζώνες
βιομηχανίας – βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου είναι στην Καλαμάτα, δηλαδή σε μεγάλη σχετικά
απόσταση, εκτιμάται από τη μελετητική ομάδα, ότι ο παραπάνω δείκτης πρέπει να αυξηθεί σε 5
τ.μ. ανά μόνιμο κάτοικο, για την κάλυψη αναγκών και της ενδιάμεσης περιοχής, άρα η αναγκαία
ωφέλιμη κτηριακή επιφάνεια βιοτεχνικών κτηρίων και αποθηκών, κ.λ.π. ανέρχεται σε 6.200
μόνιμοι κάτοικοι Χ 5 τ.μ. /κάτοικο = 31.000 τ.μ. ορόφων καθαρής ωφέλιμης επιφάνειας για
βιοτεχνία και αποθήκες.
Με ένα μέσο Σ.Δ.=1,2, η αναγκαία καθαρή οικοπεδική γη είναι 25.833 τ.μ. γηπέδου. Με
συντελεστή κορεσμού λ=40%, η αναγκαία καθαρή οικοπεδική γη αυξάνει σε έκταση της 64.582
τ.μ.
Υπολογίζοντας την αναγκαία εισφορά σε γη για κοινόχρηστα - κοινωφελή, η οποία εκτιμάται κατά
μέσο όρο σε 35% του μεικτού γηπέδου, η συνολική αναγκαία οικοπεδική γη για ΒΙΟΠΑ και
Χονδρεμπόριο είναι της τάξης των 100.000 τ.μ. ή 100 στρέμματα γης.
Δηλαδή, προκύπτει η ανάγκη για χωροθέτηση ζωνών ΒΙΟΠΑ και Χονδρεμπορίου με ελάχιστη
συνολική επιφάνεια γης 100 Ηα. Τελικά επιλέγεται η χωροθέτηση της ζώνης για Χονδρεμπόριο –
Βιοτεχνία στα βορειοδυτικά του οικισμού της Μεθώνης σε έκταση 223 Ηα.
Οι παραπάνω δύο ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων θεωρείται σκόπιμο να χωροθετηθούν
σε συνάρτηση με την είσοδο – έξοδο της κωμόπολης της Μεθώνης από και προς Πύλο, για
λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης της περιοχής του Δήμου, αλλά και διασύνδεσης με βασικό
οδικό δίκτυο, σε σχέση με το Νομό Μεσσηνίας.
Πίνακας: Παραγωγικές ζώνες βιομηχανίας – βιοτεχνίας (ΒΙΟΠΑ) και Χονδρεμπορίου
Ζώνες Παραγωγής
(1)
Βιομηχανία – Βιοτεχνία
(ΒΙΟΠΑ)
Ζώνη Χονδρεμπορίου
ΣΥΝΟΛΟ

Έκταση
(Ha)
(2)

% οδικού δικτύου και
Κ.Χ. – Κ.Φ. 35% (Ha)
(3)

112,50
112,50
223,00

Έκταση Ο.Τ. Μέγιστος Συντελεστής Επιθυμητός Συντελεστής
Δόμησης
Κορεσμού λ
(Ha)
(4)

(5)

(6)

17,50

72,50

1,20

40%

17,50
17,50

72,50
145,00

1,20
1,20

40%
40%

9.5. ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΧΑΡΤΗΣ Π.1)
Με βάση το επιλεγέν 3ο Σενάριο Χωρικής Ανάπτυξης του Δήμου Μεθώνης, δηλαδή το Σενάριο
της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (έντονα παρεμβατικό και καινοτομικό) διαμορφώνεται το
Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης, με το αντίστοιχο Δομικό Σχέδιο, που αποτυπώνεται σχηματικά
στο Χάρτη Π.1 και αναλύεται από άποψη δομικών στοιχείων και χαρακτηριστικών στη συνέχεια,
με αναφορά σε κάθε ένα βασικό σημείο του αναπτυξιακού προτύπου που στηρίζεται στην
αειφόρο ανάπτυξη και με παράθεση της αντίστοιχης με αυτό πρότασης του χωρικού και
πολεοδομικού σχεδιασμού.
Στο επιλεγέν αναπτυξιακό πρότυπο αναβαθμίζεται η κεντρικότητα της περιοχής Δήμου, σε
σχέση με τους νέους εθνικούς – διαπεριφερειακούς και ενδονομαρχιακούς άξονες ανάπτυξης και
το νέο λιμένα Καλαμάτας, στο πλαίσιο δε των υπερτοπικών μεταφορών, η περιοχή μελέτης
εντάσσεται πλέον οργανικά στην αναπτυξιακή ενότητα της Νότιο – Δυτικής Μεσσηνίας – Πυλίας
και έρχεται πλησιέστερα, μέσω βελτιωμένων χρονοαποστάσεων, με αναπτυξιακούς άξονες και
πόλους ανάπτυξης εθνικής – περιφερειακής και νομαρχιακής σημασίας (Καλαμάτα, Πάτρα,
Αθήνα, Πύλος, Κορώνη), μέσω δε των λιμένων Καλαμάτας και Πατρών, με μεταφορικές –
τουριστικές ροές προς Κρήτη, Ιταλία, Μεσόγειο.
Επίσης, επιτυγχάνεται η προοπτική ανάπτυξης μεγαλύτερης αστικής δυναμικής του οικισμού της
Μεθώνης, ως οικιστικού κέντρου 4ου επιπέδου σε περιφερειακή κλίμακα θεώρησης, στο πλαίσιο
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των εθνικών και ευρωπαϊκών αστικών πολιτικών ενδυνάμωσης των μικρό-μεσαίων πόλεων, με
ανάπτυξη συμπληρωματικών δράσεων, αφενός σε ενδοπεριφερειακή κλίμακα με την Καλαμάτα
και αφετέρου σε ενδονομαρχιακή με την Πύλο και την Κορώνη, οικιστικά κέντρα 3ου επιπέδου με
προγραμματικά μεγέθη εξυπηρετούμενου πληθυσμού άνω των 20.000 κατοίκων το κάθε ένα, ως
κέντρα οικιστικών ενοτήτων.
Οι γενικοί στόχοι του ΣΧΟΟΑΠ τείνουν να εκπληρωθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με
ολοκληρωμένη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου:
 σημαντική διεθνούς αξίας πολιτιστική κληρονομιά (Κάστρο Μεθώνης, ενάλιες
αρχαιότητες),
 φυσικά τοπία – οικοσυστήματα NATURA διεθνούς σημασίας (Νήσοι Σαπιέντζα και Σχίζα
– Ακρωτήριο Ακρίτας και Θαλάσσια περιοχή Στενού Μεθώνης)
 γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας στον πεδινό χώρο,
 εκτεταμένο παράκτιο μέτωπο με φυσικές παραλίες,
 τουριστικοί – πολιτιστικοί διάδρομοι διεθνούς αξίας της ευρύτερης περιοχής (Πύλος Ανάκτορα του Νέστορα, Αρχαία Μεσσήνη).
 προοπτική σημαντικών μεταφορικών διαδρόμων διαπεριφερειακής και εθνικής σημασίας
σε μικρή χρόνο-απόσταση που αναβαθμίζουν την προσιτότητα - κεντρικότητα της
περιοχής μελέτης,
 προοπτική παραπέρα ανάπτυξης ιστορικού – πολιτιστικού τουρισμού και φυσιολατρικού
– περιηγητικού τουρισμού εναλλακτικών μορφών.
Συγκεκριμένα:
Στο επίπεδο της παραγωγικής ανασυγκρότησης του δυναμικού, της δικτύωσης και της
εξωστρεφούς ανάπτυξης της οικονομίας προωθούνται τα εξής:
Ενεργοποιείται η παραγωγική δικτύωση του Δήμου Μεθώνης στην κατεύθυνση εξωστρεφούς
διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, με βάση τα νέα προγραμματικά πλαίσια και τις
χρηματοδοτήσεις που τίθενται κατά τη φάση του Δ Κ.Π.Σ. 2007-2013, με επίκεντρο τα οικιστικά
δίκτυα με κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
 ιστορική σημασία (ιστορικές πόλεις),
 μεσαιωνικά κάστρα,
 ενάλιες αρχαιότητες,
 διεθνούς σημασία φυσικά τοπία και οικοσυστήματα (NATURA)
 παράκτιος χαρακτήρας,
 ελαιώνες – ήπιο αγροτικό τοπίο
Η περιοχή μελέτης διασυνδέεται με ευρύτερα τουριστικά – πολιτιστικά κυκλώματα σε σχέση με
την Πύλο, την Κορώνη, την Αρχαία Μεσσήνη και τα ορεινά τουριστικά κυκλώματα της ευρύτερης
περιοχής, με αποτέλεσμα τη σοβαρή αύξηση των τουριστών – επισκεπτών στην περιοχή του
Δήμου, αλλά και την επιμήκυνση και διαφοροποίηση της τουριστικής περιόδου με ανάπτυξη
εναλλακτικών μορφών (θαλάσσιος τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, αγρο-τουρισμός,
φυσιολατρικός – περιηγητικός τουρισμός, καταδυτικός τουρισμός), έτσι ώστε η περιοχή του
Δήμου μετατρέπεται σε ένα διεθνώς γνωστό τόπο τουριστικού προορισμού.
Προωθούνται δράσεις ενίσχυσης ειδικών τουριστικών υποδομών και μοναδιαίων χωροθετήσεων
ενίσχυσης της πολιτιστικής υποδομής, όπως:
 Συνεδριακό Κέντρο,
 Λαογραφικό Μουσείο,
 Κέντρο παραδοσιακών χορών και παραδοσιακής φορεσιάς
 Υπαίθρια σκεπαστή αγορά,
 Κέντρο Ενάλιων Αρχαιοτήτων,
 Διεθνές Φεστιβάλ πόλεων με ενάλιες αρχαιότητες (πάγιος θεσμός),
 Διεθνές Φεστιβάλ πόλεων με μεσαιωνικά κάστρα (πάγιος θεσμός),
 Εκθεσιακός χώρος προβολής – ανάδειξης τοπικών προϊόντων
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Προωθούνται δράσεις ανάδειξης των διεθνούς σημασίας και προστατευόμενων τοπίων και
οικοσυστημάτων φυσικού περιβάλλοντος, όπως:
 Δημιουργία δικτύων μονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδρομών («δρόμοι» ελιάς)
περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης, σχεδιασμό στάσεων θέας, εστιών
υπαίθριας άθλησης και αναψυχής, περιπτέρων περιβαλλοντικής ενημέρωσης, κ.ά.
 Διοργάνωση σεμιναρίων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, με έμφαση τη νεολαία και
τους παραγωγούς,
 Δημιουργία υποδομών στήριξης, προώθηση προγραμμάτων πιστοποίησης (EcoManagement and Audit Scheme- EMAS),
 Οργανωτική και λειτουργική υποστήριξη των Φορέων Διαχείρισης NATURA,
 Θέσπιση ειδικού τέλους υπέρ των Φορέων Διαχείρισης, επί των δραστηριοτήτων του
τουρισμού που αναπτύσσονται στις περιοχές αυτές, με σκοπό να χρησιμοποιείται για την
προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου.
Παρέχονται κίνητρα ενίσχυσης της τουριστικής βιομηχανίας:
 Ενίσχυση δράσεων τύπου RI-SE (μεταξύ άλλων προωθείται η σύνδεση καινοτομίαςπολιτισμού) για τη δημιουργία πολυχώρων ψηφιακής αναπαράστασης ιστορικών,
μυθολογικών και άλλων πολιτιστικών σεναρίων.
 Εκδόσεις, έντυπα, άλλα ηλεκτρονικά πολυμέσα που θα προβάλλουν τους
αρχαιολογικούς χώρους και τα φυσικά τοπία.
 Δράσεις ανάδειξης – προβολής τοπικών προϊόντων και προώθησης της ανάπτυξης του
γαστριμαργικού τουρισμού, με μέτρα ένταξης στο τουριστικό προϊόν (σύνδεση
παραγωγών αγροδιατροφικού τομέα με τη λειτουργία των τουριστικών εγκαταστάσεων
για διακίνηση εγχώριων βιολογικών προϊόντων, αλλά και προϊόντων χειροτεχνίας)
Λαμβάνονται σημαντικά μέτρα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης της γεωργίας –
κτηνοτροφίας, αλλά και της μεταποίησης των γεωργικών – κτηνοτροφικών προϊόντων υπό
σύγχρονους όρους, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, όπως:
αναδιάρθρωση καλλιεργειών σε συνδυασμό με μέτρα τυποποίησης προϊόντων, έτσι ώστε να
ενθαρρύνονται νέες δυνατότητες πολυαπασχόλησης στην ύπαιθρο καθώς και η διαφοροποίηση
της αγροτικής παραγωγής. Οι δυνατότητες πολυαπασχόλησης επιτυγχάνονται με
συμπληρωματικές του πρωτογενή τομέα οικονομικές δραστηριότητες, όπως: διδασκαλία
ιππασίας, πολιτιστικά κέντρα προβολής των παραδοσιακών καλλιεργειών, φάρμες υγιεινής
διατροφής και άσκησης, ξενώνες φιλοξενίας, κ.ά., αποσκοπώντας στον εμπλουτισμό των
εισοδημάτων των παραγωγών. Η διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής αναφέρεται σε
συνδυασμούς που περιλαμβάνουν παραδοσιακές και οικολογικές καλλιέργειες, ενεργειακές
καλλιέργειες, βιολογική κτηνοτροφία, προϊόντα ονομασίας προέλευσης, καθετοποίηση της
παραγωγής με πριμοδότηση βιοτεχνικών προϊόντων που μεταποιούν τη γεωργική παραγωγή,
οικοτεχνία, χειροτεχνία και άλλες μορφές εγχώριας παραγωγής προϊόντων.
Λαμβάνονται σημαντικά μέτρα αναζωογόνησης του οικιστικού δικτύου με έμφαση στην έδρα του
Δήμου, τη Μεθώνη, έτσι ώστε αυτή να εξελιχθεί σε σημαντική κωμόπολη του Νομού Μεσσηνίας,
το δε υπόλοιπο οικιστικό δίκτυο να αναπτυχθεί ισόμετρα και πολυκεντρικά.
Ειδικότερα:
 Προώθηση αναπλάσεων στα πολεοδομικά κέντρα και τις εισόδους των οικισμών, καθώς
και στα τμήματα του οικιστικού ιστού με δείγματα υποβάθμισης, της Μεθώνης, του
Φοινικούντα, του Ευαγγελισμού, των Καμαρίων, αλλά και του υπόλοιπου οικιστικού
δικτύου, με σκοπό:
 την ανάδειξη - αναζωογόνηση της αρχιτεκτονικής, της αισθητικής και της λειτουργίας
του δημόσιου χώρου, με έμφαση στα δημόσια κτήρια και τα κτήρια ιστορικής μνήμης
και πολιτισμού, καθώς και του υπαίθριου δημόσιου χώρου
 την επαύξηση των κεντρικών λειτουργιών και του πρασίνου, με δημιουργία δικτύων
ενοποίησης κεντρικών λειτουργιών, αρχαιολογικών χώρων και χώρων πρασίνου
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την αναβάθμιση του κοινωνικού εξοπλισμού τοπικής και υπερτοπικής εξυπηρέτησης
την αναμόρφωση των πλατειών, με αποφυγή της σφράγισης του εδάφους και χρήση
υλικών επίστρωσης φιλικών προς το περιβάλλον
 την προώθηση διαμορφώσεων, φυτεύσεων και εν γένει κηποτεχνικών εργασιών
 την ιεραρχημένη κυκλοφοριακή ρύθμιση εντός των οικισμών και το σχεδιασμό
δικτύου πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, με κατάρτιση ειδικής
κυκλοφοριακής μελέτης για τη Μεθώνη, με σκοπό την αποτροπή της διαμπερούς
κυκλοφορίας και την ανάδειξη της διαδρομής προς το Κάστρο Μεθώνης
 την πρόβλεψη χώρων στάθμευσης, Ι.Χ. και μοτοποδηλάτων, σε συνάρτηση με τα
πολεοδομικά κέντρα των οικισμών, τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, τις
πολιτιστικές υποδομές, καθώς και τις ζώνες παραλίας, καθώς και χώρου στάθμευσης
βαρέων οχημάτων Μεθώνης
Λήψη μέτρων βιοκλιματικού σχεδιασμού, με προτεραιότητα στους οικισμούς Μεθώνης,
Φοινικούντα, Καμαρίων και Ευαγγελισμού, καθώς και στις ζώνες Τουρισμού – Αναψυχής
και Παραθεριστικής Κατοικίας, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως: εισαγωγή
συστημάτων παθητικής ηλιοπροστασίας στα δημόσια κτήρια, χρήση λαμπτήρων
εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτήρια και το δημόσιο χώρο, πειραματική
εισαγωγή Α.Π.Ε. στα ιδιωτικά κτήρια με παροχή κινήτρων, μέτρα ελέγχου για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με κατάλληλες μονώσεις και κίνητρα εφαρμογής
αρχών και τεχνολογιών οικολογικής δόμησης.
Επαύξηση και ενοποίηση του πρασίνου και της βλάστησης μέσα (άλση, δασύλλια,
πλατείες, χώροι πρασίνου) και έξω (παραποτάμια βλάστηση, φαράγγια, δασικά
μονοπάτια, ζώνη παραλίας, κ.ά.) από τον οικιστικό ιστό και δημιουργία δημοτικού
φυτώριου για την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών του Δήμου,
μέσω της φύτευσης δένδρων και φυτών με είδη ενδημικής χλωρίδας στις διαμορφώσεις
πλατειών, κυρίως δρόμων και πεζόδρομων, στην παραλιακή ζώνη, στις εισόδους –
εξόδους των οικισμών, κ.λ.π.







Προωθούνται μέτρα βελτίωσης της οδικής διασύνδεσης των οικισμών του δήμου μεταξύ τους και
με τους γειτονικούς Δήμου, το δε συλλεκτήριο οδικό δίκτυο αναβαθμίζεται και διαπλατύνεται
εντός και εκτός οικισμών με κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα. Επίσης, εξασφαλίζεται η
συγκοινωνιακή σύνδεση των οικισμών μεταξύ τους (σε συνδυασμό με την συγκοινωνιακή
σύνδεση με τους οικισμούς εκτός Δήμου /Πύλο, Κορώνη, Καλαμάτα) με μικρό λεωφορείο που θα
πραγματοποιεί καθορισμένα «εσωτερικά» δρομολόγια στους οικισμούς του Δήμου, με έμφαση
τον παραλιακό άξονα κατά τη διάρκεια του θέρους. Αποτέλεσμα ενός ορθολογικά οργανωμένου
δικτύου συγκοινωνιών θα είναι η ενίσχυση των μαζικών μεταφορών και η αποθάρρυνση της
χρήσης του Ι.Χ. στην περιοχή του Δήμου.
Επίσης, προωθούνται έργα αναβάθμισης των δύο μικρών λιμανιών, Μεθώνης και Φοινικούντα
για την ενίσχυση της λειτουργίας τους και την εν γένει ανάδειξη της περιοχής, καθώς και
αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης, όπου αυτό είναι παλαιό, τέλος δε προωθούνται
προγράμματα καθαρισμού – απορρύπανσης ρεμάτων από την παλαιότερα ανεξέλεγκτη διάθεση
απορριμμάτων, καθώς και της παραλιακής ζώνης.
Στις ζώνες ΠΕΠ και ΠΕΠΔ κατά περίπτωση προβλέπονται Α.Π.Ε. μικρής κλίμακας, προκειμένου
να ενθαρρυνθεί η ενεργειακή αυτονομία και η εξοικονόμηση ενέργειας της περιοχής μελέτης.
Τέλος, αξιοποιείται η κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και βελτίωση των
επιχειρήσεων, προώθηση νέων και βελτίωση υφισταμένων παραγωγικών επενδύσεων, ιδιαίτερα
στους παραγωγικούς τομείς που αναδεικνύονται από την ενδογενή ανάπτυξη του τόπου.
Στο χωρικό επίπεδο, σε αντιστοιχία με το παραγωγικό, προωθούνται σημαντικά μέτρα
πολεοδομικού σχεδιασμού του οικιστικού και του εξωαστικού χώρου:


Οργανώνονται ζώνες παραγωγής για τη Βιομηχανία – Βιοτεχνία (ΒΙΟΠΑ) και για το
Χονδρεμπόριο σε συνάρτηση με την είσοδο Μεθώνης από Πύλο παρά την εθνική οδό,
καθώς και για τον Τουρισμό – Αναψυχή, εκτός της προστατευόμενης περιοχής NATURA.
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Οι παραπάνω ζώνες πολεοδομούνται και εξοπλίζονται με τα ανάλογα δίκτυα μεταφορών
και κοινής ωφέλειας, εγκαταστάσεις κοινωνικού εξοπλισμού – αθλητισμού για τους
εργαζόμενους, περιμετρικές ζώνες προστασίας με πράσινο, καθώς και άλλους χώρους
πρασίνου και αναψυχής.
Βάσει των προγραμματικών μεγεθών πληθυσμού, μόνιμου και εποχιακού, τα οποία
αναλυτικά καταγράφονται στο επόμενο κεφάλαιο, προωθούνται οριοθετήσεις και
οικιστικές επεκτάσεις για Α Κατοικία στη Μεθώνη, το Φοινικούντα, τον Ευαγγελισμό και
επιλεγμένα στο υπόλοιπο αγροτικό οικιστικό δίκτυο, καθώς και οικιστικές εντάξεις για
Τουρισμό – Αναψυχή - Β κατοικία με το μηχανισμό ΠΕΡΠΟ, βόρεια της
προστατευόμενης περιοχής οικοανάπτυξης NATURA. Το σύνολο των ζωνών
πολεοδομείται.
Προσδιορίζονται Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) με αυστηρούς περιορισμούς, οι
οποίες δεν επιτρέπεται ποτέ στο μέλλον να πολεοδομηθούν. Οι ΠΕΠ αναπτύσσονται:
 στις περιοχές δασώδους βλάστησης
 στις περιοχές προστασίας της φύσης και των προστατευόμενων τοπίων του Δήμου,
χερσαίων και νησιωτικών
 κατά μήκος των παραπόταμων – μεγάλων ρεμάτων και των φαραγγιών
 στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου Μεθώνης
 σε τμήματα του παραλιακού μετώπου.
Επίσης, σχεδιάζεται η ενοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με τη μορφή
δικτύων πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσιολατρικών διαδρομών (οικο-πολιτιστικά
δίκτυα) στο εσωτερικό του Δήμου Μεθώνης, αλλά και η συσχέτιση – διασύνδεση των
διαδρομών αυτών με ευρύτερες πολιτιστικές – φυσιολατρικές διαδρομές του Νομού
Μεσσηνίας, προς Πύλο, Κορώνη και Αρχαία Μεσσήνη.
Προωθείται η επιβολή κανονιστικών όρων απαγόρευσης της εγκατάστασης
κτηνοτροφικών μονάδων σε ζώνες της τάξης των 50 μ. έως και 200μ. κατά περίπτωση,
περιμετρικά των οικισμών, του βασικού οδικού δικτύου, των χειμάρρων – ρεμάτων, με
σκοπό την προστασία από τις υγειονομικές επιπτώσεις των κτηνοτροφικών αποβλήτων.
Επίσης, λαμβάνονται μέτρα ελέγχου της άναρχης στάθμευσης των γεωργικών
μηχανημάτων μέσα και έξω από τον οικιστικό ιστό, με πρόβλεψη κοινών χώρων
στάθμευσης, κατά προτίμηση σε δημοτικές ιδιοκτησίες και μεταφοράς των κτηνοτροφικών
μονάδων εκτός οικισμών και σε αποστάσεις που τηρούν τους σχετικούς υγειονομικούς
κανονισμούς ασφαλείας.
Προωθείται ο σχεδιασμός ζωνών ΠΕΠΔ:
 στην άμεση περιαστική ζώνη του οικισμού της Μεθώνης, στην οποία θα επιτρέπονται
ήπιες αστικού χαρακτήρα λειτουργίες, ως ζώνης εκτόνωσης του οικισμού και
περιοχής μελλοντικής οικιστικής επέκτασης, η οποία πρέπει να διαφυλαχθεί ως
απόθεμα γης από ασύμβατες χρήσεις,
 γεωργικών δραστηριοτήτων και ήπιων μορφών τουριστικής ανάπτυξης
 προστασίας – ανάδειξης απλής γεωργικής γης και αγροτικού τοπίου
 προστασίας γεωργικής γης Α προτεραιότητας

9.6. ΡΟΛΟΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ και ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Οι επικρατούσες συνθήκες χωρικής και οικιστικής ανάπτυξης στην περιοχή του Δήμου Μεθώνης,
σε συνδυασμό με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις προοπτικές που έχουν ήδη αξιολογηθεί
στο Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης της περιοχής, εκτιμάται ότι θα διαφοροποιήσουν τους ρόλους
των οικισμών στο οικιστικό δίκτυο, καθώς και τις σχέσεις τους με τους ευρύτερους άξονες και
πόλους ανάπτυξης του Νομού Μεσσηνίας και ευρύτερα του περιφερειακού, εθνικού και διεθνούς
χώρου.
Ειδικότερα, η περιοχή μελέτης εντάσσεται πλέον οργανικά στην αναπτυξιακή ενότητα της
Νότιο – Δυτικής Μεσσηνίας – Πυλίας και έρχεται πλησιέστερα, μέσω βελτιωμένων
χρονοαποστάσεων, με αναπτυξιακούς άξονες και πόλους ανάπτυξης εθνικής – περιφερειακής
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και νομαρχιακής σημασίας (Καλαμάτα, Πάτρα, Αθήνα, Πύλος, Κορώνη), μέσω δε των λιμένων
Καλαμάτας και Πατρών, με μεταφορικές – τουριστικές ροές προς Κρήτη, Ιταλία, Μεσόγειο.
Κατά κύριο λόγο, επιτυγχάνεται η προοπτική ανάπτυξης μεγαλύτερης αστικής δυναμικής του
οικισμού της Μεθώνης, ως οικιστικού κέντρου 4ου επιπέδου σε περιφερειακή κλίμακα θεώρησης,
στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών αστικών πολιτικών ενδυνάμωσης των μικρο-μεσαίων
πόλεων, με ανάπτυξη συμπληρωματικών δράσεων με την Καλαμάτα, την Πύλο και την Κορώνη,
οικιστικά κέντρα 3ου επιπέδου με προγραμματικά μεγέθη εξυπηρετούμενου πληθυσμού άνω των
20.000 κατοίκων το κάθε ένα, ως κέντρα οικιστικών ενοτήτων.
Εκτιμάται, επίσης, ότι θα αναβαθμιστούν και οι υπόλοιποι 18 οικισμοί του οικιστικού
συμπλέγματος του Δήμου, επίκεντρο των οποίων συνιστά η ιστορική πόλη της Μεθώνης, αλλά
και το δευτερεύον οικιστικό κέντρο με τουριστικό χαρακτήρα του Φοινικούντα, δεδομένου ότι δεν
διαπιστώνονται μέχρι σήμερα σοβαρά συμπτώματα κορεσμού και υποβάθμισης, τόσο του
οικιστικού δικτύου, όσο και των φυσικών πόρων.
Στη χωροταξική διάρθρωση της περιοχής μελέτης διακρίνονται δύο εσωτερικοί άξονες
ανάπτυξης, οι οποίοι εκφράζουν τις χωρικές αλληλεξαρτήσεις του οικιστικού της δικτύου και του
τοπικού παραγωγικού ιστού, σε διασύνδεση με το γεωγραφικό ανάγλυφο:
 Ο άξονας Βορρά – Νότου, ο οποίος εκφράζει τη διασύνδεση της περιοχής μελέτης με τα
όμορα, υπέρτερου βαθμού ιεραρχίας, αστικά κέντρα της Πύλου, προς Καλαμάτα, συνδέει
δε τον οικισμό της Μεθώνης, ως οικισμό εισόδου του Δήμου, και
 Ο άξονας Ανατολή – Δύση, ο οποίος εκφράζει την εσωτερική επικοινωνία του οικιστικού
δικτύου με την έδρα του Δήμου, στρεφόμενος προς το παράκτιο μέτωπο και τη θάλασσα,
συνδέοντας δε επιπλέον την περιοχή με τη συνέχεια του παρακτίου μετώπου προς
Κορώνη – Καλαμάτα. Ο άξονας αυτός τα τελευταία χρόνια προσελκύει τις νέες
δραστηριότητες του τουριστικού τομέα και της αναψυχής – παραθεριστικής κατοικίας, με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται τάσεις αποδυνάμωσης του παραδοσιακού παραγωγικού
ιστού των γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων της βόρειας και της ενδιάμεσης ζώνης
της ενδοχώρας του Δήμου.
Ο παραπάνω εσωτερικοί άξονες της περιοχής μελέτης τη διασυνδέουν
άμεσα με το
δευτερεύοντα περιφερειακής εμβέλειας παράκτιο άξονα ανάπτυξης: Πύλος, Μεθώνη, Κορώνη,
Καλαμάτα, Καρδαμύλη, Αρεόπολη, Γύθειο, Μονεμβασία, Νεάπολη.
Επίσης, η Μεθώνη, εξαρτώμενη από το οικιστικό κέντρο της Πύλου, συνδέεται έμμεσα με τους
δευτερεύοντες περιφερειακής εμβέλειας άξονες ανάπτυξης:



Καλαμάτα, Πύλος, Κυπαρισσία.
Καλαμάτα, Μεσσήνη, Πύλος, Γαργαλιάνοι, Φιλιατρά, Κυπαρισσία.

Το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης, δηλαδή ο εθνικός δρόμος
Μεθώνης – Πύλου κατά τον άξονα Βορρά – Νότου, μέσω του οποίου η Μεθώνη συνδέεται με την
Πύλο, και οι δύο επαρχιακοί δρόμοι (παλαιός και νέος παράκτιος), κατά τον άξονα Ανατολή –
Δύση, οι οποίοι διέρχονται σε συνάρτηση με το παραλιακό μέτωπο, προς Κορώνη, Καλαμάτα,
αποτελεί και το δομικό σκελετών των δύο εσωτερικών αξόνων ανάπτυξης. Κατά μήκος του
άμεσα παράκτιου οδικού άξονα έχουν αναπτυχθεί οι δύο βασικότεροι οικισμοί της Μεθώνης και
του Φοινικούντα, συγκεντρώνεται δε το μεγαλύτερο μέρος των χρήσεων εκτός κατοικίας.
Το οικιστικό δίκτυο του Δήμου αναπτύσσεται μέσα σε δύο βασικές ζώνες που στοιχειοθετούν το
σύνολο της έκτασης του Δήμου, δηλαδή την Παραλιακή ζώνη με υψόμετρο έως 40 μ. και τη ζώνη
της Ενδοχώρας με υψόμετρο άνω των 40 μ. και με κλίσεις της τάξης του 30%. Αυτή η χωρική
διάκριση είναι απόλυτα εμφανής και αναπτύσσεται στην κατεύθυνση βορρά – νότου.
Ο οικισμός της Μεθώνης, έδρας του Δήμου, έχει αναπτυχθεί στα Ν.Δ., σε πεδινό – λοφώδες
ανάγλυφο, παρά το Ακρωτήριο Ακρίτας, περιβάλλοντας κατά ένα μέρος το Μεσαιωνικό Κάστρο
της Μεθώνης, παρά το χείμαρρο της Μεθώνης και στην απόληξη του οδικού άξονα που
διέρχεται προς βορρά και τη συνδέει με την Πύλο, αλλά και παρά τον παραλιακό άξονα που
αναπτύσσεται παρά το παραλιακό μέτωπο. Η πόλη της Μεθώνης θα συνιστά και στο μέλλον το
κέντρο βάρους της περιοχής του Δήμου.
Ως προς το υπόλοιπο οικιστικό δίκτυο των 18 οικισμών, διακρίνονται τρεις ανθρωπογεωγραφικές υποενότητες οικιστικών συμπλεγμάτων:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

123





Υποενότητα Μεθώνη, Καινούργιο Χωριό (δυτικά), την οποία διασχίζει κατά μήκος ο
εθνικός δρόμος Πύλου – Μεθώνης και διατηρεί μια λειτουργική σχέση με το οικιστικό
δίκτυο της Πύλου,
Υποενότητα Φοινίκη, Ευαγγελισμός (κέντρο), η οποία συγκροτείται από μια ενδιάμεση
ομάδα οικισμών που βρίσκονται μεταξύ των δύο μεγαλύτερων και περισσότερο
αναπτυσσόμενων οικισμών του Δήμου, τη Μεθώνη και το Φοινικούντα, και τέλος
Υποενότητα Λαχανάδα, Φοινικούντας (ανατολικά), στην οποία επικρατούν οι
δραστηριότητες της παραλιακής περιοχής του Φοινικούντα και του ορεινού χώρου της
Λαχανάδας.

Οι ρόλοι των υπόλοιπων 18 οικισμών είναι ανάλογοι της χωρικής – οικιστικής τυπολογίας τους,
δηλαδή:
 Οι παραλιακοί οικισμοί ενδείκνυνται για την ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας, του
θαλάσσιου τουρισμού και της αναψυχής, παράλληλα με τις αγροκτηνοτροφικές
απασχολήσεις των κατοίκων.
 Οι οικισμοί της ενδοχώρας θα παραμείνουν επικεντρωμένοι στον αγροτοκτηνοτροφικό
τομέα προς την κατεύθυνση των ολοκληρωμένων και βιολογικών καλλιεργειών,
συνδυάζοντας συμπληρωματικές αγρο-τουριστικές δραστηριότητες με έμφαση στην
εξειδίκευση εναλλακτικών μορφών φυσιολατρικού – περιηγητικού τουρισμού στην
ευρύτερη περιοχή των φυσικών τοπίων της ενδοχώρας του Δήμου.
Σε ότι αφορά τις εξωτερικές σχέσεις του οικιστικού δικτύου του Δήμου, κατά κύριο δε λόγο της
Μεθώνης, οικιστικού κέντρου 4ου επιπέδου, στην προοπτική ανάπτυξής της ως δυναμικής
ιστορικής κωμόπολης με διεθνή ακτινοβολία στον πολιτιστικό – τουριστικό τομέα, ιδιαίτερη
έμφαση είναι σκόπιμο να αποδοθεί στην ενίσχυση των συνεργασιακών – συμπληρωματικών
ρόλων με άλλα οικιστικά κέντρα του Νομού Μεσσηνίας, αλλά και του εθνικού και διεθνούς
χώρου:
 Μεθώνη – Πύλος, οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου: ενίσχυση των σχέσεων αλληλεξάρτησης και
εταιρικής συνεργασίας (παροχή υπηρεσιών οικιστικών κέντρων 3ου επιπέδου προς οικιστικά
κέντρα 4ου επιπέδου, αναβάθμιση οδικών μεταφορών, ανάπτυξη επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων υποστήριξης της αγροτικής παραγωγής και της μεταποίησης των
προϊόντων του πρωτογενή τομέα, ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων και ανταλλαγών,
ανάπτυξη δικτύωσης εμπορικών ανταλλαγών και υπηρεσιών).
 Μεθώνη – Κορώνη, οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου: ενίσχυση των σχέσεων αλληλεξάρτησης
και εταιρικής συνεργασίας (πολιτιστική συνεργασία, αναβάθμιση οδικών μεταφορών,
ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων υποστήριξης της αγροτικής παραγωγής και της
μεταποίησης των προϊόντων του πρωτογενή τομέα, ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων
και ανταλλαγών, ανάπτυξη δικτύωσης εμπορικών ανταλλαγών και υπηρεσιών).
 Μεθώνη, Καλαμάτα, οικιστικό κέντρο 2ου επιπέδου: ανάπτυξη σχέσεων αλληλεξάρτησης με
όλο το οικιστικό δίκτυο του Νομού Μεσσηνίας (διοικητικές υπηρεσίες προς δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα, παροχή υπηρεσιών υγείας, ανώτερης εκπαίδευσης, πολιτιστική συνεργασία,
ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων και ανταλλαγών τεχνογνωσίας).
Επίσης, ο αναμενόμενος ρόλος της Μεθώνης εκτείνεται και σε δύο βασικά θεματικά πεδία
συνεργασιακών – συμπληρωματικών σχέσεων στον εθνικό και διεθνή χώρο, τα οποία αφορούν
Ι. μνημεία πολιτισμού με μεγάλη ακτινοβολία και ΙΙ. διεθνώς προστατευόμενα φυσικά
τοπία και οικοσυστήματα, ειδικότερα δε:
Μεθώνη – πόλεις και οικισμοί με μεσαιωνικά κάστρα της Ελλάδας και του διεθνούς χώρου:
ανάπτυξη σχέσεων εταιρικής συνεργασίας προβολής – ανάδειξης πολιτιστικού
αποθέματος (πολιτιστική – οικονομική συνεργασία για ανάδειξη – αξιοποίηση του
Κάστρου της Μεθώνης σε δίκτυα πόλεων του ελληνικού και του διεθνούς χώρου με
Κάστρα διάφορων εποχών /συνέδρια, πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις, τουριστική
βιομηχανία, ευαισθητοποίηση, έντυπες εκδώσεις, πολυθέαμα, κ.ά.).
Μεθώνη – πόλεις και οικισμοί με ενάλιες αρχαιότητες της Ελλάδας και της Μεσογείου:
ανάπτυξη σχέσεων εταιρικής συνεργασίας προβολής – ανάδειξης πολιτιστικού
αποθέματος (πολιτιστική – οικονομική συνεργασία για ανάδειξη – αξιοποίηση των
υποβρύχιων ευρημάτων αρχαίων ναυαγίων στον Όρμο Μεθώνης, με προοπτική διεθνούς
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δικτύωσης με τις 30 περίπου ανάλογες περιοχές ορατών ενάλιων αρχαιοτήτων του
ελληνικού χώρου, με πλησιέστερη εκείνη της Πλύτρας Λακωνίας, καθώς και γενικότερα
του μεσογειακού χώρου /Κύπρος, Ιταλία, κ.ά. /καταδυτικός τουρισμός, συνέδρια,
πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις, τουριστική βιομηχανία, ευαισθητοποίηση, έντυπες
εκδώσεις, πολυθέαμα, κ.ά).
Μεθώνη – πόλεις και οικισμοί με προστατευόμενες περιοχές NATURA: ανάπτυξη σχέσεων
εταιρικής συνεργασίας προβολής – ανάδειξης φυσικού αποθέματος (συνεργασία για την
προβολή και προστασία με ποικίλες μορφές των φυσικών τοπίων και οικοσυστημάτων
/οικο-τουρισμός, ανταλλαγή έρευνας και πληροφορίας μεταξύ των φορέων διαχείρισης,
οργανωμένες περιηγήσεις, αθλητικές διοργανώσεις φύσης, συνέδρια, πολιτιστικές και
μουσικές εκδηλώσεις, τουριστική βιομηχανία, ευαισθητοποίηση, έντυπες εκδώσεις,
πολυθέαμα, κ.ά)
Τέλος, υπογραμμίζεται το διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα πειραματικής αστροφυσικής –
ωκεανογραφίας «Νέστωρ» του Πανεπιστημίου Αθηνών για ανίχνευση των σωματιδίων Νετρίνο,
μέσω υποθαλάσσιας εγκατάστασης τηλεσκοπίου σε βάθος 4.000 μ. στον όρμο της Μεθώνης και
σε απόσταση 11 ναυτικών μιλίων από την πόλη, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί σε διεθνή
κλίμακα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού επισκεπτών στην κατεύθυνση του
συνεδριακού – επιστημονικού τουρισμού.
9.7. ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
Οι θετικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του Προτύπου Χωρικής Ανάπτυξης της περιοχής
μελέτης στο διάστημα του χρονικού ορίζοντα των 15 ετών από τη θεσμοθέτηση του νέου
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. είναι:
Αναπτυξιακό και Χωρικό Πρότυπο
 Η βελτίωση των δημογραφικών ρυθμών μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού, με
συγκράτηση των νεαρών και παραγωγικών ηλικιών στον τόπο καταγωγής και σταδιακά
με προσέλκυση και άλλων κατοίκων προς την περιοχή του Δήμου.
 Η αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης του Δήμου, δίνοντας στους κατοίκους τη
δυνατότητα της πολυαπασχόλησης σε δραστηριότητες διαφορετικών κλάδων ανάλογα με
την εποχικότητα της καθεμιάς, και η αύξηση της απασχόλησης, με ταυτόχρονη μείωση
της ανεργίας.
 Η αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα με την αύξηση των ολοκληρωμένων και
βιολογικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες σταδιακά θα αντικαθιστούν τις συμβατικές
μεθόδους καλλιέργειας και με την προώθηση των τοπικών επώνυμων προϊόντων.
 Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών αγροτικών προϊόντων με την
προσέλκυση μεταποιητικών δραστηριοτήτων προσανατολισμένων στην υποστήριξη της
τυποποίησης και προώθησης των τοπικών προϊόντων.
 Η προσέλκυση και παραμονή αυξημένου αριθμού τουριστών, λόγω αναβαθμισμένων
υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τις νέες μορφές και υποδομές πολιτιστικού τουρισμού και
εναλλακτικού φυσιολατρικού τουρισμού.
 Η αναβάθμιση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου σε εθνική – διεθνή
κλίμακα και η ένταξή του σε ευρύτερους πολιτιστικούς – φυσιολατρικούς διαδρόμους.
 Η βιώσιμη διαχείριση - διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών πόρων, τοπίων και
οικοσυστημάτων.
 Η ισόρροπη και πολυκεντρική ανάπτυξη ολόκληρης της γεωγραφικής περιφέρειας του
Δήμου, με άρση των χωρικών ανισοτήτων και διάχυση των θετικών επιπτώσεων σε
όλους τους οικισμούς, καθώς και με ανακοπή της αστικής διάχυσης και ισόρροπη
ανάπτυξη παραλιακής ζώνης και ενδοχώρας, αλλά και ιδιαίτερη ανάπτυξη της Μεθώνης,
με μετεξέλιξή της σε μία δυναμική κωμόπολη και διεθνώς γνωστό τόπο τουριστικού –
πολιτιστικού προορισμού.
 Ο εντατικός έλεγχος χρήσεων στις εκτός σχεδίου περιοχές και ο περιορισμός της εκτός
σχεδίου δόμησης, με προσδιορισμό ζωνών εκτός σχεδίου κύριας χρήσης, με ελεγχόμενα
επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης κατά περίπτωση, με βάση τον κύριο χαρακτήρα κάθε
ζώνης.
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10. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
10.1. ΓΕΝΙΚΑ
Στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 2508 /Φ.Ε.Κ. 124/Α/13-6-1997, αναφορικά με το Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο και το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων, σε
συνδυασμό με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (Υ.Α.
9572/1845/2000/ Φ.Ε.Κ. 209/Δ/7-4-2000), στο παρόν κεφάλαιο Π2 της μελέτης Β1 Σταδίου του
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Μεθώνης υλοποιούνται οι κατευθύνσεις του Δομικού Σχεδίου του Δήμου,
για το χρονικό ορίζοντα των 15 ετών από τη θεσμοθέτηση του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., δηλ. το έτος 1923,
αναφορικά με την οργάνωση των χρήσεων γης, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και
των τοπίων και εν γένει των φυσικών παραγωγικών πόρων, την προστασία των αρχαιολογικών
χώρων και μνημείων, καθώς και τα δίκτυα μεταφορών και υποδομών.
Ειδικότερα, προωθείται η χωρική οργάνωση ολόκληρης της έκτασης του Δήμου Μεθώνης
(διοικητικά όρια Ο.Τ.Α.), με:
 Προσδιορισμό και οργάνωση των πολεοδομημένων και λοιπών προς
πολεοδόμηση περιοχών οικιστικής ανάπτυξης για Α, Β Κατοικία και παραγωγικές
δραστηριότητες,
 Καθορισμό ευρέων κατηγοριών ζωνών χρήσης γης στην εκτός σχεδίου περιοχή
προστασίας φυσικού περιβάλλοντος (Π.Ε.Π.) και ελέγχου ή και περιορισμού δόμησης
(Π.Ε.Π.Δ.), ανάλογα με τον κύριο χαρακτήρα κάθε ζώνης,
 Προσδιορισμό των όρων και περιορισμών προστασίας περιβάλλοντος των
περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, με ενσωμάτωση των ρυθμίσεων για την
προστασία και διαχείριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τις δύο περιοχές
NATURA «GR 2550003 - Σαπιέντζα και Σχίζα, Ακρωτήρι Ακρίτας» και «GR 2550007 Θαλάσσια περιοχή Στενού Μεθώνης», καθώς και
 Διατύπωση των προτάσεων αναφορικά με τη μεταφορική υποδομή και τα δίκτυα
κοινής ωφέλειας του εξωαστικού χώρου της περιοχής μελέτης.
10.2.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, που περιλαμβάνονται στα επόμενα μέρη του παρόντος κεφαλαίου,
βασίστηκαν σε ορισμένες γενικές κατευθύνσεις σχεδιασμού ζωνών Π.Ε.Π. και Π.Ε.Π.Δ., στο
πλαίσιο των ρυθμίσεων του Ν. 2508/1997 για το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., καθώς και σε ορισμένα
μεθοδολογικά κριτήρια σχεδιασμού και κανονιστικού χαρακτήρα ρυθμίσεων βιώσιμης ανάπτυξης
για την εκτεταμένη εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου, στο πλαίσιο και των κατευθύνσεων για
σταδιακό περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, τέλος δε σε ορισμένες γενικές κατευθύνσεις
και κριτήρια περιβαλλοντικού σχεδιασμού και επιβολής περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών.
Οι κατευθύνσεις περιβαλλοντικού σχεδιασμού και επιβολής περιβαλλοντικών όρων και
περιορισμών έχουν λάβει υπόψη τις κατευθύνσεις του Σχεδίου Π.Δ. χαρακτηρισμού της
περιοχής NATURA ως περιοχής Οικοανάπτυξης.
Ειδικότερα: Γενικές κατευθύνσεις και κριτήρια χωρικού σχεδιασμού ζωνών Π.Ε.Π. και
Π.Ε.Π.Δ. - Γενικές Κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασμού
Για τις περιοχές Π.Ε.Π.
 Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών τοπίων σε περιοχές που
χρήζουν ειδικής προστασίας, ιδίως δε στις περιοχές NATURA, ως φυσικής κληρονομιάς
και πολύτιμου εθνικού πόρου που διακρίνονται για την μεγάλη βιολογική, οικολογική,
φυτογεωγραφική, ζωολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική, πολιτιστική και
εκπαιδευτική τους αξία, η προστασία των λοιπών οικοσυστημάτων, βιότοπων, δασών ή
αναδασωτέων εκτάσεων, ρεμάτων, κρίσιμης παράκτιας ζώνης, καθώς και των λοιπών
κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προστατευόμενων περιοχών.
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Η προστασία των αρχαιολογικών χώρων: αρχαιολογικός χώρος Κάστρου Μεθώνης ως
χώρου απολύτου προστασίας8.
Για τις περιοχές Π.Ε.Π.Δ.
 Η εξασφάλιση δυνατότητας για χωροθέτηση – ανάπτυξη παραγωγικών χρήσεων του
δευτερογενούς (βιοτεχνία, επαγγελματικά εργαστήρια) και του τριτογενούς τομέα
(εμπόριο, αποθήκες, εκθέσεις, εκπαίδευση, έρευνα, κοινωνικός εξοπλισμός, κ.ά.), χωρίς
να προκαλείται όχληση, με σκοπό να καλυφθούν ορισμένες ανάγκες για εγκαταστάσεις
εξυπηρέτησης του αστικού πληθυσμού που δεν μπορούν να χωροθετηθούν μέσα στον
οικιστικό ιστό, είτε λόγω περιορισμών στις χρήσεις, είτε λόγω ειδικών αναγκών σε χώρο.
 Η εξασφάλιση δυνατότητας χωροθέτησης ήπιων τουριστικών εγκαταστάσεων επιθυμητής
μορφής / οικοτουρισμός και φιλοξενία σε εξωαστικές περιοχές.
 Η εξασφάλιση δυνατότητας για τη χωροθέτηση λειτουργιών ερμηνείας, ανάδειξης –
προβολής του φυσικού τοπίου καθώς και λειτουργιών περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης και πολιτισμού.
 Η προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, της απλής γεωργική γης και
του αγροτικού τοπίου, και η παράλληλη δυνατότητα για χωροθέτηση – ανάπτυξη των
παραγωγικών χρήσεων του πρωτογενούς τομέα.
 Η εξασφάλιση δυνατότητας για δημιουργία κοινωνικών και τεχνικών υποδομών,
εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, όπως και εγκαταστάσεων έρευνας και παραγωγής
ήπιων πηγών ενέργειας, και εγκατάστασης ειδικών κτιρίων σε εξωαστικές περιοχές.
 Η επιβολή ρυθμίσεων για την εκτός σχεδίου κατοικία, όπου αυτή επιτρέπεται.
Τα παραπάνω ως προς τις ζώνες Π.Ε.Π.Δ. λαμβάνουν υπόψη το χαρακτηρισμό μέρους της
εκτός σχεδίου περιοχής του Δήμου ως Περιοχής Οικοανάπτυξης από την Ε.Π.Μ. των περιοχών
NATURA.
10.2.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
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Σχεδιασμός ευρέων γενικών κατηγοριών κύριας χρήσης με βάση τον επικρατούντα
χαρακτήρα στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου και επιβολή περιορισμένων ειδικών
χρήσεων σε κάθε μεγάλη κατηγορία χρήσης, ιδίως μάλιστα στις ζώνες που συγκεντρώνουν
τις διαφοροποιημένες περιοχές του διατηρημένου φυσικού τοπίου με βλάστηση, ή ιδιαίτερης
αξίας υδάτινους φυσικούς πόρους με τις παραποτάμιες ή παραρεμάτιες περιοχές τους,
καθώς και την παράκτια περιοχή.
Παροχή δυνατότητας ήπιας εκτός σχεδίου δόμησης. με τους όρους και περιορισμούς
δόμησης εκτός σχεδίου, σε κατάλληλες περιοχές, για ορισμένες παραγωγικές λειτουργίες,
όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, η βιοτεχνία και άλλες γενικές αστικές χρήσεις, καθώς και
λειτουργίες ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, οι οποίες, είτε προκαλούν προβλήματα
μέσα στον οικιστικό ιστό, είτε συνδέονται με την ανάγκη προβολής – ανάδειξης –
αξιοποίησης των φυσικών πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος.
Επιβολή γενικά μεγεθών αρτιότητας και κατάτμησης, ανάλογα με την κλιμάκωση της
προστασίας του χώρου. Το ελάχιστο μέγεθος γηπέδου μέχρι το οποίο αναγνωρίζεται στην
περιοχή μελέτης η δυνατότητα κατάτμησης είναι τα 4 στρέμματα, εκτείνεται δε μέχρι και τα 20
στρέμματα στις περιπτώσεις ζωνών με υψηλή προστασία.
Καθορισμός όρων δόμησης με διαβάθμιση εκμετάλλευσης γηπέδων ανάλογα με το βαθμό
προστασίας και την κατηγορία της ευρείας ζώνης χρήσεων εκτός σχεδίου.
Επιδίωξη θέσπισης ευρείας ποικιλίας ειδικών χρήσεων ανά ζώνη κύριας χρήσης στις εκτός
σχεδίου περιοχές, με σκοπό την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων σπανιότητας γης, ανόδου
υπεραξίας, συμφορήσεων, κ.ά.
Επιβολή περιβαλλοντικών μέτρων και περιορισμών δόμησης ανάλογων με το βαθμό
προστασίας, ιδίως δε για τα φυσικά τοπία - οικοσυστήματα, τα δάση – δασικές και
χορτολιβαδικές εκτάσεις, τη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, τα αγροδασικά τοπία, τα
Οι υπόλοιποι πολυάριθμοι σημειακοί αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία προστατεύονται με τις γενικές διατάξεις της
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παραποτάμια – παραρεμάτια οικοσυστήματα, καθώς και την άμεση παράκτια ζώνη (κρίσιμη
ζώνη).
Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται στο σχεδιασμό της προστασίας των περιβαλλοντικά
ευαίσθητων περιοχών, ιδίως δε της χερσαίας περιοχής NATURA 2000: «GR 25500039 Σαπιέντζα και Σχίζα, Ακρωτήρι Ακρίτας», στην οποία ενσωματώνονται στην παρούσα φάση οι
κατευθύνσεις της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) που έχει εκπονηθεί, σε συνδυασμό με
τις προτεινόμενες από το Σχέδιο Π.Δ. ρυθμίσεις προστασίας περιβάλλοντος και
περιβαλλοντικών περιορισμών, επιπλέον δε των υπόλοιπων φυσικών τοπίων που αφορούν στα
παραθαλάσσια οικοσυστήματα, στα ποτάμια συστήματα και τις παραποτάμιες περιοχές τους,
στα δάση – δασικές εκτάσεις, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, τα φαράγγια, τη γεωργική γη υψηλής
παραγωγικότητας, το αγροτικό τοπίο, κ.λ.π., στο πλαίσιο των παρακάτω γενικών κατευθύνσεων
προστασίας – διαχείρισης:
10.2.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Περιοχή Οικοανάπτυξης NATURA10 /Γενικοί όροι προστασίας
Για το σύνολο της έκτασης της «Περιοχής Οικοανάπτυξης εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί
που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1650/86, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των
Ν.Δ. 86/1969, Ν.Δ. 996/1971, Ν.Δ.871/1971 και του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών
και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289 Α, 29/12/1979) και τις τροποποιήσεις
των διατάξεων αυτού με το Ν. 3208/03 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α’/24-12-2003).
Εκτός των μέχρι τώρα ισχυουσών προστατευτικών διατάξεων για το σύνολο της «Περιοχής
Οικοανάπτυξης Ακρίτα, Θαλάσσιας Περιοχής Στενού Μεθώνης και Οινουσσών Νήσων» ισχύουν
οι κάτωθι γενικοί όροι, περιορισμοί και μέτρα προστασίας:
 Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις διατηρούν το δασικό τους χαρακτήρα τους και διέπονται
από τη δασική νομοθεσία (Ν.Δ. 86/69, Ν. 998/79, Ν. 3208/2003 και λοιπές νομοθετικές
ρυθμίσεις).
 Δεν επιτρέπεται η κίνηση τροχοφόρων εκτός των υφιστάμενων δρόμων. Κατ’ εξαίρεση
επιτρέπεται μόνον αν η κίνηση αυτή πραγματοποιείται για την άσκηση των
επιτρεπόμενων παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ιδιωτικές εκτάσεις, για εργασίες
προστασίας και διαχείρισης και για την φύλαξη της περιοχής. Οι όροι κυκλοφορίας των
οχημάτων (αγροτικών κ.λ.π.) θα εξειδικευτούν στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας
του υπό ίδρυση και λειτουργία Φορέα Διαχείρισης.
 Δεν επιτρέπονται οι παντός τύπου εξορυκτικές δραστηριότητες όπως είναι η
εγκατάσταση και λειτουργία λατομείων, μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων.
 Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία χώρων Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων.
 Δεν επιτρέπεται η απόρριψη απορριμμάτων ή η τοποθέτηση σκουπιδιών σε χώρους
άλλους από τους κάδους ή τα δοχεία απορριμμάτων και η καθ' οιονδήποτε τρόπο
ρύπανση του χώρου γενικά. Τυχόν υπάρχοντα απορρίμματα στην περιοχή θα
απομακρυνθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα γίνει περιβαλλοντική αποκατάσταση
των θιγόμενων χώρων.
 Δεν επιτρέπεται η συλλογή φυτών και σπόρων, η κοπή, εκρίζωση, υλοτομία, κάψιμο και
γενικά η με κάθε τρόπο νέκρωση δεντροστοιχιών, θαμνοστοιχιών και μεμονωμένων
δέντρων και θάμνων που βρίσκονται σε δημόσιες εκτάσεις. Κατ’ εξαίρεση οι παραπάνω
ενέργειες επιτρέπονται αν περιλαμβάνονται σε επιτρεπόμενες δράσεις από εγκεκριμένο
Σχέδιο Διαχείρισης ή για λόγους ασφαλείας, κατόπιν ειδικής άδειας που εκδίδεται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

9

Για το τμήμα της που περιλαμβάνεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Μεθώνης

10

Σύμφωνα με το Σχέδιο Π.Δ. της Ε.Π.Μ.
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Δεν επιτρέπεται η θανάτωση, σύλληψη, αιχμαλωσία και οποιαδήποτε μεταχείριση των
ειδών της πανίδας καθώς και η συλλογή αυγών. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται:
Οι παραπάνω δράσεις εφόσον εξυπηρετούν σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή
σκοπούς διατήρησης προστατευόμενων ειδών κατόπιν εγκεκριμένου Σχεδίου
Διαχείρισης,
 Η σύλληψη τραυματισμένων ή ασθενών ατόμων ειδών πανίδας με σκοπό την
άμεση μεταφορά τους για περίθαλψη
 Η καταπολέμηση ειδών που οι πληθυσμοί τους έχουν αυξηθεί υπέρμετρα εις
βάρος πληθυσμών προστατευόμενων ειδών καθώς και η καταπολέμηση
εισαχθέντων ξενικών ειδών κατόπιν εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης.
Δεν επιτρέπονται οι εργασίες εγκιβωτισμού των εκβολών των μικρορεμάτων.




Χερσαία ηπειρωτική ζώνη Περιοχής Οικοανάπτυξης Ακρίτα
Στην Χερσαία Ηπειρωτική Ζώνη Οικοανάπτυξης Ακρίτα επιτρέπεται η εκτέλεση έργων, η
υλοποίηση επιστημονικών ερευνών (που αφορούν μόνο στοιχεία του οικοσυστήματος), η
άσκηση δραστηριοτήτων, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα, και η προώθηση εναλλακτικών
μορφών τουρισμού.
Για τις εντός των ορίων της «Χερσαίας Ηπειρωτικής Ζώνης Οικοανάπτυξης Ακρίτα», και εκτός
των Περιοχών Προστασίας της Φύσης και των οικισμών της περιοχής, ισχύουν οι παρακάτω
ρυθμίσεις προκειμένου να διαφυλαχθεί η φυσική κληρονομιά και να διατηρηθεί η οικολογική
ισορροπία της περιοχής σε συνδυασμό με την άσκηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και
παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικών
δραστηριοτήτων.
Γεωργία – Κτηνοτροφία
 Διατηρούνται και ενισχύονται οι παραδοσιακές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα
(γεωργία – κτηνοτροφία) στην περιοχή.
 Επιτρέπεται η βόσκηση σε εκτατική μορφή. Οι όροι άσκησης της δραστηριότητας
ρυθμίζονται και εξειδικεύονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας και κατόπιν
εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης που θα στηρίζεται στα αποτελέσματα μελέτης
βοσκοϊκανότητας και βοσκοφόρτωσης της περιοχής. Μέχρι τη σύνταξη του Σχεδίου
Διαχείρισης η βόσκηση επιτρέπεται στα σημερινά επίπεδα βοσκοφόρτωσης.
 Επιτρέπεται η αναδιάρθρωση των γεωργικών καλλιεργειών μετά από εκπόνηση σχετικής
μελέτης και προωθείται η οικολογική γεωργία. Βελτίωση της κτηνοτροφίας.
 Προωθείται η ενημέρωση - εκπαίδευση γεωργών και κτηνοτρόφων σε θέματα που
άπτονται της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Θήρα
 Δεν επιτρέπεται η θήρα σε ικανή απόσταση περιμετρικά των υποδομών αναψυχής
(μονοπάτια, χώρων αναψυχής και ανάπαυσης κ.α.). Η απόσταση θα καθοριστεί στον
Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας κατόπιν καταγραφής και οριοθέτησης των
προαναφερόμενων χώρων.
 Δεν επιτρέπεται η συρρίκνωση των ορίων των εκτάσεων όπου η θήρα απαγορεύεται
μέχρι σήμερα.
 Στην υπόλοιπη έκταση της «Χερσαίας Ηπειρωτικής Περιοχής Οικοανάπτυξης Ακρίτα» η
θήρα επιτρέπεται να ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέχρι την εκπόνηση
ειδικής μελέτης και τον καθορισμό ειδικότερων όρων του Κανονισμού Διοίκησης και
Λειτουργίας της περιοχής.
Τουρισμός
 Επιτρέπονται, υποστηρίζονται και ενισχύονται οι ειδικές μορφές τουρισμού
(φυσιολατρικός, καταδυτικός, ιστορικός, θρησκευτικός, αγροτουρισμός, οικοτουρισμός
κ.α.)
 Επιτρέπεται η κατασκήνωση σε νόμιμους οργανωμένους χώρους για τουριστικούς
σκοπούς.
 Δεν επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς στις παραλίες.
Δόμηση
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Επιτρέπεται η επέκταση των ορίων των υφιστάμενων οικισμών σύμφωνα με τις κείμενες
πολεοδομικές διατάξεις, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. η οποία
τεκμηριώνει τις προτάσεις της και λαμβάνει υπόψη τις προστατευόμενες αξίες της
περιοχής και τα ευρύτερα περιβαλλοντικά και χωροταξικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση,
στις περιοχές εντός εγκεκριμένων ορίων οικισμών, ρυμοτομικών σχεδίων και σχεδίων
οικισμών προϋφισταμένων του 1923, επιτρέπεται η δόμηση και οι χρήσεις που
προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
Επιτρέπεται η εκτός σχεδίου δόμηση με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:
 Επιτρέπεται η κατασκευή κατοικιών με μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων 200 τ.μ.,
μέγιστο αριθμό ορόφων των κτιρίων δύο (2) και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών
επτά και μισό (7,5) μέτρων, χωρίς να συνυπολογίζεται η σκεπή.
 Επιτρέπεται η κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων με σπαστούς όγκους, με μέγιστο
αριθμό ορόφων των κτιρίων δύο (2) και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα επτά και μισό
(7,5) μέτρα (χωρίς να συνυπολογίζεται η σκεπή) και εφόσον διαθέτουν σύστημα
βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων τους τα οποία θα διατίθενται σε εγκεκριμένους
αποδέκτες.
 Επιτρέπονται προσθήκες για την αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών τουριστικών
μονάδων με την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν σε πιστοποιημένο σύστημα
περιβαλλοντικής διαχείρισης (πχ EMAS, ISO 14001) ή οικολογικής σήμανσης
(Ecolabel) και σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
 Δεν επιτρέπεται η σύνδεση με δίκτυα ύδρευσης και ΔΕΗ χωρίς έλεγχο της τελικής
αποκατάστασης των όψεων και του περιβάλλοντος χώρου από την αρμόδια
υπηρεσία.
 Για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και για την κατασκευή,
διαμόρφωση και τον εξοπλισμό κοινόχρηστων χώρων εντός της περιοχής
οικοανάπτυξης, ακόμα και εντός των οικισμών, απαιτείται έγκριση της Α’ βάθμιας
Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).
 Προϋπόθεση έκδοσης οικοδομικής άδειας εντός της περιοχής οικοανάπτυξης, ακόμα
και εντός των οικισμών, είναι η εκπόνηση και έγκριση ειδικής μελέτης φωτισμού.
 Προϋπόθεση για την ρευματοδότηση των οικοδομών θα είναι η διενέργεια αυτοψίας
της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Πολεοδομίας της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας για τον έλεγχο του φακέλου της οικοδομικής άδειας.
 Αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του πρωτογενούς τομέα επιτρέπεται η κατασκευή
και λειτουργία βασικής υποδομής για τη διευκόλυνση της άσκησης των
δραστηριοτήτων (θερμοκηπίων, στάβλων, παραδοσιακών μαντριών, στεγάστρων,
σφαγείων, ποτιστρών, γεωργικών αποθηκών, φρεάτων, αντλητικών εγκαταστάσεων,
υδατοδεξαμενών, γεωργοκτηνοτροφικών κτιρίων), μετά από σχετική αδειοδότηση
από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Από τους προαναφερόμενους όρους εξαιρούνται οι υφιστάμενοι οικισμοί
συμπεριλαμβανομένων και των μη αναγνωρισμένων.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία νέων οικισμών, ούτε όροι δόμησης κατά παρέκκλιση για
μικρά αγροκτήματα εκτός ορίων οικισμών ή ορίων επέκτασης αυτών.
Επιτρέπεται η κατασκευή ελαφρών υποδομών και η οργάνωση χώρων αναψυχής και
ενημέρωσης των επισκεπτών (κέντρα και περίπτερα ενημέρωσης, παρατηρητήρια,
μονοπάτια, θέσεις θέας) καθώς και υποδομών διάθεσης τοπικών προϊόντων και
ενημερωτικού υλικού, προσαρμοσμένων στο τοπίο, μετά από έγκριση -ανάλογα με το
έργο- των καθ’ ύλη αρμοδίων υπηρεσιών, της Α’ βάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) και μετά από σύμφωνη γνώμη του υπό ίδρυση Φορέα
Διαχείρισης.
Υπάρχοντα νομίμως υφιστάμενα ή ερειπωμένα κτίσματα επιτρέπεται να διατηρήσουν τη
σημερινή νόμιμη χρήση τους ή να δεχθούν οποιαδήποτε από τις επιτρεπόμενες,
σύμφωνα με το παρόν, χρήσεις.
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Επιτρέπεται η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων νόμιμων κτιριακών
υποδομών γεωργοκτηνοτροφικής υποστήριξης με σκοπό την αισθητική προσαρμογή και
την βέλτιστη προστασία του περιβάλλοντος. Για την αλλαγή μεθόδων και γενικότερα των
όρων άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Προστασία βλάστησης, οικοτόπων, ειδών χλωρίδας
 Επιτρέπεται η συλλογή βοτάνων από τις δημόσιες δασικές εκτάσεις μόνο για την κάλυψη
ατομικών αναγκών (και όχι για εμπορικούς σκοπούς), σύμφωνα με τους ειδικότερους
όρους που θα αναφερθούν στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής.
 Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση στην παραρεμάτια βλάστηση και στις κοίτες
των ποταμών και χειμάρρων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στις περιπτώσεις που έχουν
δοθεί ειδικές άδειες κατόπιν εγκεκριμένης μελέτης για την εκτέλεση εργασιών που
βεβαιώνονται από την καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία.
Προστασία ειδών πανίδας και τοπίου
 Επιτρέπεται η ελεγχόμενη τοποθέτηση πινακίδων και με αυστηρή τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας. Οι πινακίδες θα πρέπει να είναι διακριτικές, καλαίσθητες, να μην αντίκεινται
στις αρχές προστασίας της περιοχής και σε κάθε περίπτωση να μην ξεπερνάνε σε ύψος
τα 2,5 μ. Ο σχεδιασμός τους θα ακολουθεί ειδικότερους όρους που θα περιλαμβάνονται
στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής.
 Δεν επιτρέπεται η συλλογή χερσαίων ασπόνδυλων.
Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς
 Επιτρέπεται η εκτέλεση έργων προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς
καθώς και τα έργα ανασκαφών σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία [Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α’/28-6-02)], με ταυτόχρονη ενημέρωση του Φορέα
Διαχείρισης.
 Επιτρέπεται η αναστήλωση ερειπωμένων κτισμάτων αντιπροσωπευτικών της
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). Η αναστήλωση επιτρέπεται κατόπιν τεκμηριωμένης
έρευνας (φωτογραφίες με βεβαίωση χρονολογίας θεωρημένες από το Δήμο, εγκεκριμένα
σχέδια, βιβλιογραφικές μαρτυρίες, Τεχνική έκθεση, επίσημα έγγραφα κ.ά.) η οποία
αποδεικνύει την ακριβή μορφή του κτίσματος.
 Επιτρέπεται η συντήρηση και αξιοποίηση ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων και
λοιπών κηρυγμένων μνημείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση
εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών μεγάλης έκτασης ή επεμβάσεων στη βλάστηση, θα
πρέπει να γνωμοδοτεί ο αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης.
Άλλες δραστηριότητες – Έργα
 Επιτρέπεται η χωροθέτηση και λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων για τη
μαζική παραγωγή ενέργειας μετά από σύμφωνη γνώμη του υπό ίδρυση Φορέα
Διαχείρισης της περιοχής και μετά από εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, η οποία θα πρέπει να συνεκτιμά εκτός άλλων τις επιπτώσεις στην
αισθητική αξία του τοπίου.
 Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας μετά από σύμφωνη
γνώμη του υπό ίδρυση Φορέα Διαχείρισης της περιοχής και κατόπιν εγκεκριμένης
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία θα δίνει έμφαση στην υδροδυναμική της
περιοχής και θα λαμβάνει υπόψη τις συσσωρευτικές επιπτώσεις. Ιδιαίτερα για τη
χωροθέτησή τους σε παράκτιες προστατευόμενες περιοχές θα πρέπει να
συνυπολογίζονται και οι επιπτώσεις που επιφέρουν στην αισθητική του τοπίου.
 Επιτρέπεται η πώληση τοπικών προϊόντων (τροφίμων και άλλων αντικειμένων) και
ενημερωτικού υλικού μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους υπαίθριους χώρους και ήπιες
κατασκευές. Οι χώροι αυτοί καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των ήπιων κατασκευών
θα καθοριστούν στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής.
 Επιτρέπεται η διάνοιξη νέων δασικών ή αμαξιτών δρόμων κατόπιν εγκεκριμένης τεχνικής
μελέτης, εγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και σύμφωνη γνώμη του
υπό ίδρυση Φορέα Διαχείρισης. Στην εξέταση της σκοπιμότητας του έργου θα πρέπει
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απαραίτητα να συνυπολογίζεται η επάρκεια του υφιστάμενου οδικού δικτύου και το
Σχέδιο Οργάνωσης και Διαχείρισης Επισκεπτών της περιοχής.
Επιτρέπεται η συντήρηση και βελτίωση του υπάρχοντος οδικού δικτύου κατόπιν
περιβαλλοντικής αδειοδότησης και σύμφωνης γνώμης του υπό ίδρυση Φορέα
Διαχείρισης ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του το Σχέδιο Οργάνωσης και Διαχείρισης
Επισκεπτών της περιοχής.
Δεν επιτρέπεται η διάνοιξη νέων δρόμων κάθε κατηγορίας, καθώς και η διαπλάτυνση και
επίστρωση με σταθερό κατάστρωμα των υφιστάμενων, στην παράκτια περιοχή μεταξύ
των οικισμών Μεθώνης-Φοινικούντας, από τη θάλασσα έως τη συνδετική κεντρική οδό.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συντήρηση των υφιστάμενων δρόμων, η οριοθέτηση
υφιστάμενων χώρων στάθμευσης και η διάνοιξη νέων δρόμων για λόγους προστασίας
και διαχείρισης της περιοχής, κατόπιν πάντα εγκεκριμένων τεχνικών μελετών,
εγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και σύμφωνη γνώμη του υπό
ίδρυση Φορέα Διαχείρισης.
Επιτρέπονται τα έργα αποκατάστασης και τα αντιδιαβρωτικά έργα, κατόπιν ειδικής
εγκεκριμένης μελέτης .
Επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία μόνο βιομηχανικών μονάδων χαμηλής
όχλησης.
Επιτρέπεται η κατασκευή και λειτουργία μόνο ελαιουργείων 2 φάσεων (χωρίς υγρά
απόβλητα). Τα ήδη υπάρχοντα και λειτουργούντα ελαιουργεία θα πρέπει να
εναρμονιστούν με τον όρο αυτό μέσα σε μία 5ετία από την έκδοση του παρόντος. Ο όρος
αυτός ισχύει και για μια ευρύτερη περιοχή η οποία οριοθετείται από τον δρόμο που ξεκινά
από την Εθνική Οδό Πύλου – Μεθώνης και ακολουθώντας τη διαδρομή προς Μεσοχώρι,
Πήδασος, Χωματάδα, Καλλιθέα και Μινάγια καταλήγει στο Λογγά (λεκάνη απορροής
περιοχής οικοανάπτυξης).
Για την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση κάθε είδους παραγωγικής
δραστηριότητας εντός των ορίων των υφιστάμενων οικισμών για την άσκηση της οποίας
απαιτείται άδεια, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εξασφαλίσει Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Υπόλοιπη περιοχή εντός διοικητικών ορίων Δήμου Μεθώνης






Στις υγροτοπικές εκτάσεις, κατά μήκος των ποτάμιων – ρεμάτιων ζωνών, θεωρείται
αναγκαίο, μετά από ειδική μελέτη, να γίνει διερεύνηση για τους τύπους οικοτόπων
προτεραιότητας, καθώς και για τα κατ’ αρχήν μέτρα προστασίας και διαχείρισης, όπως
αποφυγή επιχώσεων και δόμησης στα όρια ή εντός του υγροτόπου, λειτουργίας κάθε
είδους αποξηραντικού δικτύου, πρόκλησης όχλησης από λειτουργία κέντρων στα όριά
του, όχλησης και θανάτωσης των πουλιών από τη λαθραία θήρα των μεταναστευτικών ή
διαχειμαζόντων πουλιών, δέσμευσης των υδατικών πόρων του υγροτόπου από τυχόν
υδροληψίες, κ.λ.π.
Στους μικρότερους υγρότοπους, όπως ρέματα, περιοδικά κατακλυζόμενα εδάφη, πηγές
κ.λ.π., πρέπει αρχικώς να συνταχθούν μελέτες οριοθέτησης και να εγκριθούν κατά
προτεραιότητα στις περιοχές όπου επιτρέπεται η δόμηση, ώστε να τηρηθούν οι
αναγκαίες αποστάσεις. Οι εκτάσεις στην κοίτη των ρεμάτων και οι παραρεμάτιες περιοχές
είναι σκόπιμο να προστατευθούν από την αποξήρανση και το μπάζωμα. Θα πρέπει να
σταματήσουν οι ανεξέλεγκτες ρίψεις μπαζών και σκουπιδιών στις κοίτες τους, γεγονός
που αφενός καταστρέφει τα υγροτοπικά οικοσυστήματα, και αφετέρου δημιουργεί οπτική
ρύπανση στην περιοχή. Είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν ως εξαιρετικής σημασίας
φυσικός πόρος και προτείνεται η προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση των
ρεμάτων και των παραρεμάτιων ζωνών τους με ιδιαίτερη έμφαση στην ορθολογική χρήση
του υδάτινου δυναμικού τους.
Για το σκοπό αυτό στις ειδικές μελέτες οριοθέτησης λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση της
λεκάνης απορροής, το οικοσύστημα του ρέματος και της παραρεμάτιας ζώνης και των
εκβολών τους, η αλληλεπίδραση των επιφανειακών και υπογείων νερών και η διαχείριση
του υδάτινου δυναμικού τους. Στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής, της
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προστασίας των φυσικών και πλουτοπαραγωγικών πόρων, η προστασία της κοίτης των
ρεμάτων για την αποφυγή πλημμυρών, κρίνεται πολύ σημαντική.
Στα δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες περιοχές θεωρείται αναγκαίο να
οριοθετηθούν και να καταρτιστεί δασικό κτηματολόγιο από την Δασική Υπηρεσία,
προκειμένου να προστατευτούν και να αποφευχθούν φαινόμενα υποβάθμισης των
οικοσυστημάτων, όπως πυρκαγιές, καταπατήσεις εκτάσεων και ανεξέλεγκτη βόσκηση.
Αξίζει να αναφερθεί ότι θα πρέπει να απαγορεύεται η αναδάσωση των καμένων δασικών
εκτάσεων με ξενικά είδη δένδρων, στα οποία τα είδη πανίδας δεν είναι προσαρμοσμένα
και τα οποία ανταγωνίζονται με αρνητικά αποτελέσματα τα αυτόχθονα είδη. Ιδιαίτερα
κρίσιμη είναι η ανάγκη σαφούς χαρακτηρισμού από άποψη δασικού ή χορτολιβαδικού
χαρακτήρα ιδιαίτερα στις προτεινόμενες προς ένταξη περιοχές.
Στις γεωργικές εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας προτείνεται η αναδιάρθρωση των
καλλιεργειών, η διατήρηση της εντατικής γεωργίας και ο εκσυγχρονισμός της, με
σταδιακή ενίσχυση των περιβαλλοντικά φιλικότερων μορφών αγροτικής παραγωγής,
δηλαδή των ολοκληρωμένων καλλιεργειών και της βιολογικής γεωργίας, προκείμενου να
αποφευχθεί η ρύπανση των εδαφών και των υπογείων υδάτων, να παράγονται δε
υψηλής ποιότητας διατροφικά προϊόντα. Στα πλαίσια εφαρμογής της περιβαλλοντικά
βέλτιστης αγροτικής πρακτικής είναι σκόπιμο να ενισχυθεί η διατήρηση της αγροτικής
βιοποικιλότητας, με διατήρηση στις γεωργικές εκτάσεις της δενδρώδους ή θαμνώδους
βλάστησης των φυτοφρακτών, των μεμονωμένων δένδρων (άρθρο 10 της οδηγίας
92/43/ΕΟΚ), υιοθετώντας ταυτόχρονα τους ανάλογους τύπους άσκησης της γεωργίας και
της κτηνοτροφίας, οι οποίοι να μην την καταστρέφουν.
Ουσιώδης παράμετρος χωροταξικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού θεωρείται η
προτροπή προς γεωργούς και κτηνοτρόφους για στροφή προς συστήματα βιολογικής και
ολοκληρωμένης γεωργίας. Η μεταστροφή προς την αειφορική γεωργία, μέσω της
εφαρμογής, μεταξύ άλλων, μεθόδων ολοκληρωμένης, ή βιολογικής παραγωγής, είναι μια
τάση που συνιστάται ούτως ή άλλως στην Ευρώπη της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,
η οποία δίνει έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων και την προστασία του
περιβάλλοντος. Πρέπει να σημειωθεί, ότι οι νέες κατευθύνσεις της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής της Ε.Ε., που απορρέουν από τον Κανονισμό 1782/2003, έχουν ως
προϋπόθεση για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων την τήρηση των κωδίκων ορθής
γεωργικής πρακτικής και των κανόνων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος,
όπως αυτοί εξειδικεύονται στην Κ.Υ.Α. 324032/24.12.2004 (πολλαπλή συμμόρφωση).
Στην απλή γεωργική και τα αγροτικά τοπία (εγκαταλειμμένες καλλιέργειες, λιβάδια)
προτείνεται η διατήρηση, η διαφύλαξη και ενίσχυση των παραδοσιακών χρήσεων, όπως
η εκτατική κτηνοτροφία, η γεωργία χαμηλών εισροών που ασκείται σε αγρούς με
φυτοφράκτες και αναβαθμίδες και πιθανόν η ανάπτυξη της μελισσοκομίας. Μία τέτοια
προσέγγιση συνάδει με την ελεγχόμενη βόσκηση, έτσι ώστε να αποφευχθεί η
ομογενοποίηση του τοπίου.

10.3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
(MONITORING)
Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο αποτελεί η δημιουργία συστήματος παρακολούθησης
των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (monitoring) στην περιοχή του
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., κυρίως μέσω της σύστασης και λειτουργίας του ειδικού φορέα διαχείρισης
των περιοχών NATURA.
Για την παρακολούθηση (monitoring) των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα προκύψουν στα
πλαίσια εφαρμογής του, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένοι δείκτες και να
εφαρμοστεί ειδικό πρόγραμμα δειγματοληψιών και μετρήσεων των οποίων το είδος
(εργαστηρίου, πεδίου, τηλεμετρικές) και η συχνότητα απαιτείται να είναι τέτοια, έτσι ώστε να
απεικονίζει την εξέλιξη της κατάστασης του περιβάλλοντος και παράλληλα να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις που απορρέουν από τις κανονιστικές πράξεις του εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, όπως
επί παραδείγματι από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, που αφορά στη διαχείριση των υδατικών πόρων.
Για τη διαχρονική παρακολούθηση της μεταβολής του περιβάλλοντος στο χωρικό πεδίο
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εφαρμογής του προγράμματος, προτείνεται να χρησιμοποιηθούν ορισμένοι περιβαλλοντικοί
δείκτες.
10.4.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΔΕΙΚΤΩΝ
ΓΙΑ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Υπάρχουν ορισμένα επιστημονικά και τεχνικά κριτήρια, τα οποία απαιτείται να ικανοποιεί ένας
δείκτης, όπως:









Αντιπροσωπευτικότητα
Επιστημονική εγκυρότητα
Απλότητα και ευκολία στην ερμηνεία
Απεικόνιση διαχρονικών τάσεων
Έγκαιρη προειδοποίηση για μη αναστρέψιμες τάσεις, όπου αυτό είναι εφικτό
Ευαισθησία στις αλλαγές για τις οποίες επιλέχθηκε να παρακολουθεί
Βασισμένος σε εύκολα διαθέσιμα δεδομένα ή διαθέσιμα σε λογική τιμή
Βασισμένος σε δεδομένα τα οποία έχουν ικανοποιητική τεκμηρίωση και είναι εγνωσμένης
ποιότητας
 Δυνατότητα αναθεώρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα
 Καθορισμένο επίπεδο ή καθοδηγητική τιμή για να είναι εφικτή η σύγκριση (αφορά κυρίως
παραμέτρους, όπου υπάρχουν καθορισμένα νομοθετικά επίπεδα, όπως στην περίπτωση
ορίων χημικών στοιχείων και ενώσεων και θορύβου).
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα σημαντικότερα μέτρα για την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας
και της σταβλισμένης κτηνοτροφίας και ο τρόπος υλοποίησης και παρακολούθησης ως προς τα
εξής:
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Συμβολή στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αλλαγή καλλιεργειών - Βελτίωση αρδευτικού δικτύου (ανακαίνιση – εκσυγχρονισμός) - Αλλαγή μεθόδων άρδευσης
- Ορθολογική χρήση λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων
- Εφαρμογή βιολογικών μεθόδων - Έλεγχος
Γεωτρήσεων

ΣΚΟΠΟΣ

Μείωση κατανάλωσης

ΣΤΟΧΟΣ

Βελτίωση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών
Προσδιορισμός απαιτούμενων ποσοτήτων νερού και διαθέσιμων αποθεμάτων ανά περιοχή - Μέτρηση
παροχών, (υδρόμετρα, υδροκάρτα).- Παρακολούθηση δεικτών φυσικοχημικών παραμέτρων
ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Συμβολή στην αειφορική άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας και στη βιωσιμότητα του αγροτικού
πληθυσμού στην ύπαιθρο.
Ορθολογική χρήση γεωργικών γαιών (προσαρμοσμένες καλλιέργειες στο κλιματεδαφικό περιβάλλον) Παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων
(βιολογικά προϊόντα, προϊόντα ονομασίας προέλευσης)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΚΟΠΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού
Βιώσιμη Ανάπτυξη της Υπαίθρου
Παραγωγικότητα (αποδόσεις) γεωργικών εδαφών ανά είδος καλλιέργειας
Τιμές διάθεσης αγροτικών προϊόντων
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Μείωση της ρύπανσης εδάφους και νερών και μείωση έκλυσης αερίων θερμοκηπίου.
Λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων σε όλες τις μεταποιητικές και
κτηνοτροφικές μονάδες σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. - Προώθηση
συστημάτων κομποστοποίησης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων

ΣΚΟΠΟΣ

Ασφαλής τελική διάθεση αποβλήτων

ΣΤΟΧΟΣ

Βελτίωση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Παρακολούθηση λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας και τήρησης περιβαλλοντικών όρων
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Τέλος, παρατίθενται ορισμένοι περιβαλλοντικοί όροι χωρικού περιεχομένου, οι οποίοι αφορούν
όλες τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για αδειοδοτήσεις έργων και δραστηριοτήτων με
επιπτώσεις στο περιβάλλον στο σύνολο των εκτός και εντός σχεδίου ζωνών της περιοχής
μελέτης.
Περιβαλλοντικοί όροι χωρικού περιεχομένου που απαντούν σε όλες αποφάσεις έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων διαφόρων έργων της περιοχής Μεθώνης















Απαγόρευση κάθε μπαζώματος ή απογείωσης διατομής κοίτης χειμάρρου, ρέματος, κλπ
Για κάθε έργο υποδομής που πραγματοποιείται στην περιοχή οι εκσκαφές να
περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες και να αποφεύγονται οι άσκοπες διανοίξεις,
εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. Να δίνεται προσοχή στην εκτέλεση χωματουργικών
εργασιών στα τμήματα των έργων που γειτνιάζουν με ποταμούς και χείμαρρους και με
την ολοκλήρωση των εκσκαφών κάθε είδους απόθεση υλικών εκσκαφής θα
απομακρύνεται, ώστε να διατηρούνται οι φυσικές κλίσεις των φυτών
Απαγόρευση δημιουργίας δανειοθαλάμων. Η προμήθεια των υλικών που απαιτούνται για
τα διάφορα έργα θα γίνεται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής
Με το πέρας οποιοδήποτε έργου της περιοχής θα απομακρύνονται όλα τα μπάζα, τα
πλεονάζοντα αδρανή και τα άχρηστα υλικά σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης. Να μην
γίνεται απόθεση πλεοναζόντων ή ακατάλληλων για χρησιμοποίηση υλικών εκσκαφής σε
χείμαρρους και ρέματα, σε δασικές περιοχές και πλησίον οικισμών. Ο ακριβής χώρος
απόθεσης να καθορίζεται με έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών.
Να υπάρχουν πάντα ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις κυκλοφορίας, ώστε να μην
παραμένουν αποκλεισμένες από οδικές προσβάσεις και εξυπηρετήσεις (ασθενοφόρα –
πυροσβεστική κλπ), κατοικημένες περιοχές οικισμών.
Να εξασφαλίζεται η αποκατάσταση της ομαλής απορροής του νερού στις μισγάγγειες και
γενικότερα η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων.
Να γίνονται οι ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις στο φυσικό δίκτυο απορροής όμβριων της
περιοχής και να λαμβάνονται αντιδιαβρωτικά μέτρα, όπου κρίνεται απαραίτητο.
Κατά την κατασκευή ορυγμάτων σε έργα οδοποιίας να γίνεται διαφύλαξη της φυτικής γης
για τις φυτεύσεις των πρανών και το κατάλληλο υλικό να χρησιμοποιείται για την
κατασκευή επιχωμάτων. Προτείνεται επίσης η απόθεση γαιωδών υλικών σε χώρους
διάθεσης απορριμμάτων για επικάλυψη.
Τα είδη των φυτών που θα επιλέγονται για την φυτοτεχνική αποκατάσταση θα είναι
ενδημικά είδη που μπορούν να ενταχθούν αισθητικά στο τοπίο και στην υπάρχουσα
βλάστηση.
Απαγορεύεται η αμμοληψία από υδατορέματα και χείμαρρους,
Οι χώροι που θα επιλεγούν για την εγκατάσταση εργοταξίου και εναπόθεσης υλικών θα
πρέπει να είναι μακριά από κατοικίες και γενικά δομημένες περιοχές, ώστε να μην
δημιουργείται όχληση, τόσο από την σκόνη αλλά και το θόρυβο από μηχανήματα και την
κίνηση των αυτοκινήτων. Μετά το πέρας του έργου να απομακρυνθεί η εγκατάσταση του
εργοταξίου και να αποκατασταθεί στο ακέραιο ο χώρος αυτού

10.5. ΣΤΟΧΟΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ
Λαμβάνοντας υπόψη το επιλεγέν αναπτυξιακό σενάριο της περιοχής μελέτης, καθώς και το
Πρότυπο χωρικής της ανάπτυξης, όπως έχουν τεθεί στο κεφάλαιο Π1 της μελέτης, οι Στόχοι
χωρικού σχεδιασμού και οργάνωσης των χρήσεων γης του αστικού και του εξωαστικού χώρου
του Δήμου Μεθώνης είναι οι εξής:
 Σχεδιασμός των αναγκαίων οικιστικών υποδοχέων για Α – Β κατοικία, καθώς και για
παραγωγικές δραστηριότητες τουρισμού – αναψυχής, μη οχλούσας βιομηχανίας –
βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου, προς πολεοδόμηση, με:
 Διαμόρφωση του υφιστάμενου οικιστικού υποδοχέα του οικισμού της Μεθώνης σε
63,30 Ηα συνολικά: μέσω οριοθέτησης με βάση τις διατάξεων των οικισμών κάτω των
2000
 Δημιουργία οικιστικού υποδοχέα στον οικισμό Καμάρια σε σύνολο 8,40 Ηα: μέσω
οριοθέτησης με βάση τις διατάξεων των οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων
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 Προσαύξηση του υφιστάμενου οικιστικού υποδοχέα του οικισμού Φοινικούντας κατά
1,64 Ηα: μέσω οριοθέτησης στη βάση των διατάξεων των οικισμών κάτω των 2000
κατοίκων,
 Προσαύξηση του υφιστάμενου οικιστικού υποδοχέα του οικισμού Ευαγγελισμός κατά
27,50 Ηα: μέσω οριοθέτησης στη βάση των διατάξεων των οικισμών κάτω των 2000
κατοίκων,
 Προσαύξηση του υφιστάμενου οικιστικού υποδοχέα του οικισμού Βαράκες κατά 5,80
Ηα: μέσω οριοθέτησης στη βάση των διατάξεων των οικισμών κάτω των 2000
κατοίκων,
 Προσαύξηση του υφιστάμενου οικιστικού υποδοχέα του οικισμού Καινούργιο Χωριό
κατά 3,83 Ηα: μέσω οριοθέτησης στη βάση των διατάξεων των οικισμών κάτω των
2000 κατοίκων,
 Δημιουργία οργανωμένων ζωνών τουρισμού - αναψυχής, μέσω του μηχανισμού
ΠΕΡΠΟ, βόρεια της περιοχής προστασίας της Φύσης, οι οποίες και θα
πολεοδομηθούν.
 Δημιουργία οργανωμένων ζωνών μη οχλούσας βιομηχανίας – βιοτεχνίας (ΒΙΟΠΑ) και
χονδρεμπορίου, οι οποίες θα πολεοδομηθούν στην είσοδο της Μεθώνης, παρά την
εθνική οδό Μεθώνης – Πύλου, σε σύνολο έκτασης 223 στρεμμάτων.
Σχεδιασμός Περιοχών Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.), με επιβολή περιοριστικών ειδικών
χρήσεων καθώς και άλλων πολεοδομικών και περιβαλλοντικών περιορισμών και με
σκοπό την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου της
Μεθώνης,
των
διεθνώς
προστατευόμενων
περιοχών
NATURA
/περιοχή
οικοανάπτυξης11, των δασών – δασικών εκτάσεων και των περιοχών χορτολιβαδικού
χαρακτήρα, των παραποτάμιων και παραρεμάτιων περιοχών και των φαραγγιών, καθώς
και της κρίσιμης παράκτιας ζώνης, ειδικότερα δε των εξής:
 Περιοχές αρχαιολογικών χώρων – Κάστρο Μεθώνης στο νοτιοδυτικό άκρο του
Δήμου, παρά τον οικισμό της Μεθώνης, περιοχή «Λίμνη Παπά» μαζί με τη νησίδα
Νησακούλι (Νησοπούλια), νήσος Αγ. Μαριανή, περιοχή Αγ. Ονούφριου, στα βόρεια
της Μεθώνης, θέση Κρυονέρι περιοχής Λούτσας, με τίτλο «Π.Ε.Π. 1: Προστασίας –
Aνάδειξης Aρχαιολογικών Xώρων».
 Περιοχές προστασίας της φύσης που αφορούν: την παραλία Καμαρίων, και τις
νησίδες Δύο αδέλφια, Μπόμπα12, Αυγό (Πετροκάραβο), με τίτλο «Π.Ε.Π.2: Περιοχή
Προστασίας της Φύσης13 (Π.Φ.)».
 Προστατευόμενα τοπία που αφορούν τη νήσο Σχίζα, με τίτλο «Π.Ε.Π.3:
Προστατευόμενα Τοπία14 (Π.Τ.)».
 Προστατευόμενη περιοχή οικοανάπτυξης που αφορά τη νήσο Σαπιέντζα, με τίτλο
«ΠΕΠ4: Περιοχή οικοανάπτυξης Νήσος Σαπιέντζα (Π.Ο.Σ.)».
 Περιοχές προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων στα δυτικά της έκτασης του
Δήμου, καθώς οι διάσπαρτοι θύλακες της υπόλοιπης περιοχής, με τίτλο «Π.Ε.Π.5:
Προστασίας δασώδους βλάστησης (Π.Δ.)».
 Σημαντικοί υγρότοποι που διασχίζουν την έκταση του Δήμου, όπως χείμαρρος
Μεθώνης Λιμάρ, Ρέμα Ροδιάς, Μιναγιώτικο ρέμα, ρέμα από Γκριζόκαμπο προς
Λούτσα και τα υπόλοιπα ρέματα, καθώς και οι παραποτάμιες – παραρεμάτιες

Περιλαμβάνει τη χερσαία παράκτια ζώνη των Δήμων Μεθώνης, Κορώνης και Αιπείας /Νότιο χερσαίο τμήμα του

Ακρωτηρίου Ακρίτας από τη Μεθώνη έως το Βασιλίτσι, το σύμπλεγμα των Οινουσσών, τις βραχονησίδες Δύο
Αδέρφια, Μπόμπα, Ν. Αυγό (Πετροκάραβο), τις νησίδες Νησοπούλια και τέλος τη θαλάσσια περιοχή του Στενού
της Μεθώνης.
12

Οι νήσοι Μπόμπα και Αυγό δεν είχαν αρχικά περιληφθεί στη ζώνη προστασίας NATURA, εντάχθηκαν όμως στην

Ε.Π.Μ. και στις περιοχές προστασίας της φύσης, για λόγους προστασίας και ειδικής ρύθμισης.
13

Άρθρα 18 και 19, παράγρ. 2 του Ν. 1650/1986

14

Άρθρα 18 και 19, παράγρ. 4 του Ν. 1650/1986
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περιοχές προστασίας οικοσυστημάτων που αναπτύσσονται παρά τις όχθες τους, με
τίτλο «Π.Ε.Π.6: Προστασίας – ανάδειξης ποταμών – ρεμάτων και παραποτάμιων –
παραρεμάτιων περιοχών (Π.Π.Ρ.)».
 Παράκτια ζώνη σε απόσταση 100 μ. από το θαλάσσιο μέτωπο, σε επιλεγμένα
τμήματα κατά μήκος της ακτογραμμής του Δήμου15, με τίτλο «Π.Ε.Π.7: Προστασίαςανάδειξης παράκτιας περιοχής (Π.Α.)».
 Σχεδιασμός ζωνών περιορισμού της οικιστικής εξάπλωσης και ελέγχου δόμησης
(Π.Ε.Π.Δ.), εκτός σχεδίου:
 Για την προστασία του περιαστικού χώρου του οικισμού της Μεθώνης και την
ανάπτυξη ήπιων οικιστικών λειτουργιών, στην άμεση περιαστική περιοχή ανατολικά
του οικισμού σε συνάρτηση με το βασικό οδικό δίκτυο, με τίτλο «Π.Ε.Π.Δ.1:
Προστασίας περιαστικού χώρου και ήπιας οικιστικής ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Ο.Α.)»
 Για την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού, αναψυχής και παραθεριστικής κατοικίας,
στην εκτός σχεδίου περιοχή παρά το παραλιακό μέτωπο, σε συνέχεια της ζώνης
προστασίας του παράκτιου χώρου και βόρεια του οικισμού της Μεθώνης, με τον τίτλο
«Π.Ε..Π.Δ.2: Ανάπτυξης ήπιων μορφών τουρισμού, αναψυχής και παραθεριστικής
κατοικίας (Τ.Α)».
 Για την προστασία και ανάδειξη της γεωργικής γης και του αγροτικού τοπίου στους
θύλακες με γεωργικές καλλιέργειες που διασπείρονται στο σύνολο της έκτασης του
Δήμου, με τίτλο «Π.Ε.Π.Δ.3: Προστασίας και ανάδειξης απλής γεωργικής γης και
αγροτικού τοπίου (Γ.Γ.)».
 Για την προστασία και ανάδειξη της γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας η οποία
αναπτύσσεται ανατολικά της εθνικής οδού Μεθώνης - Πύλου, με τίτλο «Π.Ε.Π.Δ.4:
Προστασίας και ανάδειξης γεωργικής γης υψηλής απόδοσης και αγροτικού τοπίου
(Γ.Γ.Υ.Π)».
 Δημιουργία και οργάνωση οικο-τουριστικών και πολιτιστικών πορειών /μονοπατιών, που
να συνδέουν τους αξιόλογους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους του Δήμου μεταξύ
τους. Πιο συγκεκριμένα, οι διαδρομές αυτές μπορούν να διασυνδέουν:
 την περιοχή του Κάστρου Μεθώνης,
 τους διάσπαρτους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται στον εξωαστικό χώρο
εντός των ζωνών ΠΕΠ και ΠΕΠΔ.
 τις περιοχές προστασίας δασώδους βλάστησης,
 της παραποτάμιες ζώνες και τις περιοχές των φαραγγιών (χείμαρρος Μεθώνης,
Μιναγιώτικο ρέμα, κ.ά.),
 τη χερσαία ζώνη προστασίας της φύσης στην παραλία Καμαρίων,
 τις νησίδες προστασίας της φύσης (νήσος Αγία Μαριανή ή Αγία Μαρίνα νησίδες Δύο
αδέλφια, Μπόμπα, Αυγό (Πετροκάραβο) και Νησοπούλια), την περιοχή
οικοανάπτυξης της νήσου Σαπιέντζα και τα προστατευόμενα τοπία των νήσων Σχίζα
και Βενέτικο,
 τα τμήματα της παραλιακής ζώνης σε απόσταση 100 μ. από τη γραμμή αιγιαλού
 Αναδιάρθρωση οχλουσών χρήσεων και λειτουργιών και λήψη μέτρων ελέγχου χρήσεων,
στις περιπτώσεις ασυμβίβαστων και συγκρουόμενων χρήσεων, με σταδιακή
μετεγκατάσταση των οχλουσών χρήσεων σε συμβατές ζώνες.
Το παραπάνω πλαίσιο αρχών οικιστικής οργάνωσης παρέχει πολλαπλές δυνατότητες
βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης του Δήμου Μεθώνης, ειδικότερα δε:
 Κλιμακούμενη προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος διεθνούς σημασίας,
των περιοχών δασικής προστασίας, των υδάτινων πόρων, της γεωργικής γης –
αγροτικού τοπίου, των χορτολιβαδικών εκτάσεων, της κρίσιμης παράκτιας ζώνης, με
αποφυγή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από αλόγιστη κατανάλωση φυσικών πόρων
και τοπίων, αλλά και με λήψη μέτρων ήπιας προβολής και αξιοποίησής τους ανάλογα με
τη σημαντικότητά τους από άποψη οικοσυστημάτων.
 Σχεδιασμένη χωροθέτηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και λειτουργιών (μη οχλούσα
βιομηχανία - βιοτεχνία, χονδρεμπόριο, τουρισμός – αναψυχή, γενικές αστικές χρήσεις) σε

15

Τα δασικά τμήματα της ακτής περιλαμβάνονται σε ζώνες προστασίας δασώδους βλάστησης
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οργανωμένες ζώνες προς πολεοδόμηση, ή σε εκτός σχεδίου ζώνες περιορισμένης
εξάπλωσης χρήσεων και ελέγχου δόμησης, ανάλογα με τον κατά περίπτωση κύριο
χαρακτήρα της κάθε ζώνης.
Διασφάλιση μιας βιώσιμης πολεοδομικής και οικιστικής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση
των αναγκών του Δήμου Μεθώνης.

Στα επόμενα παρουσιάζονται διακεκριμένα οι προτάσεις οργάνωσης του χώρου στο σύνολο της
έκτασης του Δήμου Μεθώνης, ειδικότερα δε:
 Οι πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση περιοχές για κύρια και παραθεριστική
κατοικία, καθώς και για παραγωγικές δραστηριότητες τουρισμού – αναψυχής,
βιομηχανίας – βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου,
 Οι κατηγορίες γενικών χρήσεων γης στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου η οποία
ταξινομείται σε ζώνες ειδικής προστασίας (Π.Ε.Π.) και σε ζώνες περιορισμού και ελέγχου
της δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.), οι επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης κατά περίπτωση, καθώς
και οι όροι και περιορισμοί δόμησης και προστασίας περιβάλλοντος,
 Οι προτάσεις αναφορικά με τα ειδικά μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας των φυσικών
πόρων και των αρχαιολογικών τόπων και μνημείων.
Επισημαίνεται ότι η διάκριση των διάφορων περιοχών μέσα στην εκτός σχεδίου ζώνη του Δήμου
σε Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.), ή Περιοχές Περιορισμού ή Ελέγχου Δόμησης
(Π.Ε.Π.Δ.), πραγματοποιήθηκε στη βάση των διαφοροποιήσεων που ο Νόμος 2508/1997
προσδιορίζει, λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις του Σχεδίου Π.Δ. της Ε.Π.Μ. των περιοχών
NATURA.
Αναφορικά με τις προς πολεοδόμηση περιοχές κύριας κατοικίας και παραγωγικών
δραστηριοτήτων, αφορούν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1337/1983, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το Άρθρο 18, παράγρ. 1 του Ν. 2508/1997
αναφορικά με τα ανώτατα όρια Σ.Δ. Δηλ. επιτρέπεται να δομούνται οι επιτρεπόμενες από το Π.Δ.
166/1987 ειδικές χρήσεις γης που προβλέπονται κατά περίπτωση από τη γενική κατηγορία
χρήσης που θεσπίζεται με το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (Γενική Κατοικία, Χονδρεμπόριο, Βιομηχανία –
Βιοτεχνία), αλλά με τις περί εκτός σχεδίου δόμησης διατάξεις.
Οι προτεινόμενες ζώνες ΠΕΡΠΟ Τουρισμού – Αναψυχής προαπαιτούν την απόκτηση γης από
ένα φορέα /ιδιοκτήτη και την έγκριση του πολεοδομικού τους σχεδίου, προκειμένου να
ενεργοποιηθούν.
10.6.

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

10.6.1. ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Με βάση τα προγραμματικά μεγέθη για το έτος στόχο 2023, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο
κεφάλαιο Π1 της παρούσας μελέτης, οι προτεινόμενες οικιστικές επεκτάσεις – οριοθετήσεις στο
οικιστικό δίκτυο του Δήμου είναι οι παρακάτω:
 Οικιστική επέκταση της Μεθώνης, με βάση τις διατάξεις των οικισμών κάτω των 2000
κατοίκων σε έκταση 13,08 Ηα.
 Οριοθέτηση του οικισμού Καμάρια, με βάση τις διατάξεις των οικισμών κάτω των 2000
κατοίκων σε έκταση 8,4 Ηα.
 Οριοθέτηση του οικισμού Ευαγγελισμός, με βάση τις διατάξεις των οικισμών κάτω των
2.000 κατοίκων, σε πρόσθετη έκταση οριοθέτησης 27,50 Ηα.
 Οριοθέτηση του οικισμού Βαράκες, με βάση τις διατάξεις των οικισμών κάτω των 2.000
κατοίκων, σε πρόσθετη έκταση οριοθέτησης 5,80 Ηα.
 Οριοθέτηση του οικισμού Φοινικούντας, με βάση τις διατάξεις των οικισμών κάτω των
2.000 κατοίκων, σε πρόσθετη έκταση οριοθέτησης 1,64 Ηα.
 Οριοθέτηση του οικισμού Καινούργιο Χωριό, με βάση τις διατάξεις των οικισμών κάτω
των 2.000 κατοίκων, σε πρόσθετη έκταση οριοθέτησης 3,83 Ηα.
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Οριοθέτηση του οικισμού Γκριζόκαμπος, με βάση τις διατάξεις των οικισμών κάτω των
2.000 κατοίκων, σε πρόσθετη έκταση οριοθέτησης 0,48 Ηα, για λόγους ομαλοποίησης
του ορίου οικισμού προ του ‘23.
Στους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου, με βάση τα προγραμματικά μεγέθη για το έτος 2023,
δεν διαπιστώνεται έλλειμμα γης για τη μελλοντική κάλυψη των οικιστικών αναγκών σε πρώτη
κατοικία.
10.6.2. ΖΩΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ
Προτείνονται ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων προς πολεοδόμηση για την εξυπηρέτηση
των αναγκών του Δήμου σε βιομηχανία – βιοτεχνία μέσης και χαμηλής όχλησης, για
χονδρεμπόριο – αποθήκες και για τουρισμό – αναψυχής, ειδικότερα δε:
 Ζώνη Χονδρεμπορίου Μεθώνης, μία ζώνη, σε συνάρτηση με την είσοδο της πόλης από
Πύλο
 ΒΙΟΠΑ Μεθώνης, μία ζώνη, σε συνάρτηση με την είσοδο της πόλης από Πύλο και σε
επαφή με τη Ζώνη Χονδρεμπορίου
 Τέλος, ζώνες Τουρισμού – Αναψυχής, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του
εποχιακού πληθυσμού, οι οποίες χωροθετούνται εκτός της χερσαίας περιοχής NATURA
μέσα στην Π.Ε.Π.Δ.3 Προστασίας και ανάδειξης απλής γεωργικής γης και αγροτικού
τοπίου (Γ.Γ.). Ο ακριβής προσδιορισμός των ζωνών αυτών θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του μηχανισμού ΠΕΡΠΟ.
10.6.3.ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΕΠ) – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών
περιφέρεια του Δήμου Μεθώνης προσδιορίζονται: ο αρχαιολογικός χώρος του Κάστρου
Μεθώνης, οι Περιοχές Προστασίας της Φύσης: Παραλία Καμαρίων, νήσοι /νησίδες Αγία Μαριανή
ή Αγία Μαρίνα, Δύο αδέλφια, Μπόμπα, Αυγό και Νησοπούλια, τα προστατευόμενα τοπία της
Νήσου Σχίζα και της Νήσου Βενετικό, η περιοχή οικοανάπτυξης της Νήσου Σαπιέντζα, οι
περιοχές προστασίας δασώδους βλάστησης, οι περιοχές προστασίας ρεμάτων, καθώς και οι
παραρεμάτιες περιοχές τους, και τέλος η κρίσιμη παράκτια ζώνη σε απόσταση 100 μ. από τη
γραμμή αιγιαλού και σε επιλεγμένα τμήματα παρά την ακτογραμμή.
Οι ως άνω ζώνες Π.Ε.Π. είναι συγκεκριμένα οι εξής:







Π.Ε.Π. 1: Προστασίας – ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων (Π.Α.Χ.)
Π.Ε.Π.2: Περιοχή Προστασίας της Φύσης (Π.Φ.)
Π.Ε.Π.3: Προστατευόμενα Τοπία (Π.Τ.)
Π.Ε.Π.4: Περιοχή οικοανάπτυξης Νήσος Σαπιέντζα (Π.Ο.Σ.)
Π.Ε.Π.5: Προστασίας δασώδους βλάστησης (Π.Δ.)
Π.Ε.Π.6: Προστασίας – ανάδειξης βασικών ρεμάτων και παραρεμάτιων περιοχών
(Π.Π.Ρ.)
 Π.Ε.Π.7: Προστασίας-ανάδειξης παράκτιας περιοχής (Π.Α.)
Οι επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης και προστασίας
περιβάλλοντος ανά ζώνη ΠΕΠ ακολουθούν:
10.6.3.1. Π.Ε.Π. 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (Π.Α.Χ.)
Αφορά στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου – Κάστρο Μεθώνης στο νοτιοδυτικό άκρο του
Δήμου, παρά τον οικισμό της Μεθώνης, περιοχή «Λίμνη Παπά» μαζί με τη νησίδα Νησακούλι
(Νησοπούλια), νήσος Αγ. Μαριανή, περιοχή Αγ. Ονούφριου, στα βόρεια της Μεθώνης, θέση
Κρυονέρι περιοχής Λούτσας
Ως Π.Ε.Π. 1 προσδιορίζονται οι παρακάτω ζώνες:
 Η περιοχή του αρχαιολογικού χώρου Κάστρο Μεθώνης (Β.Δ. 25-2-1922, ΦΕΚ 28/26-021922). Το Κάστρο που χωρίζεται από τη ξηρά με βαθιά τάφρο, καταλαμβάνει όλη την
έκταση του ακρωτηρίου καθώς και το μικρό οχυρωμένο νησάκι Μπούρτζι με διώροφο
οκταγωνικό πύργο. Στη βόρεια πλευρά του κάστρου υπάρχει οχυρωμένη ακρόπολη που
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χωρίζεται από το κατοικημένο τμήμα με εγκάρσιο τείχος. Στο τελευταίο σώζονται ερείπια
σπιτιών, δύο τούρκικα λουτρά, η βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Σοφίας, ο Ι.Ν.
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, αρκετές δεξαμενές και νεκροταφείο του Β΄ παγκοσμίου
πολέμου. Το τείχος ήταν ενισχυμένο με πύργους, δύο προμαχώνες εκατέρωθεν της
εισόδου και σε διάφορα σημεία σώζονται βενετσιάνικα εμβλήματα και επιγραφές. Έγιναν
μεγάλης έκτασης προσθήκες και επισκευές στο κάστρο τη περίοδο της Β΄ Ενετοκρατίας.
Έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Τ.Α.Π.Α. «Κάστρων Περίπλους».
 Ο Αρχαιολογικός Χώρος στα βόρεια του Κάστρου Μεθώνης με όριο την οδό Ανδρέα
Μιαούλη καθ’ όλο το μήκος της (Υ.Α. ΥΠΠΟ /ΑΡΧ/Φ30/3715/84/15-2-1985, ΦΕΚ
163/Β/28-3-1985). Ο χώρος πάνω από το αντέρεισμα της τάφρου με κατεύθυνση από τα
δυτικά προς τα ανατολικά αποτελεί τμήμα των εξωτερικών οχυρώσεων του κάστρου,
όπου αναπτυσσόταν μια εξωτερική γραμμή άμυνας, επαρκώς τεκμηριωμένη με βάση
παλαιότερα αρχιτεκτονικά σχέδια του μνημείου.
 περιοχή «Λίμνη Παπά» μαζί με τη νησίδα Νησακούλι (Νησοπούλια), Τις δυο
βραχονησίδες το Μεγάλο ή Πάνω Νησοπούλι και το Μικρό ή Κάτω Νησοπούλι οι οποίες
βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή της θέσης «Λίμνη Παπά» βόρεια της Μεθώνης.
 νήσος Αγ. Μαριανή,
Η νήσος Αγία Μαριανή ή Αγία Μαρίνα αποτελεί νησίδα εμβαδού περίπου 520 στρεμμάτων και
περιμέτρου της τάξης των 3 χλμ., η οποία βρίσκεται ανατολικά της νήσου Σαπιέντζα και δυτικά
της νήσου Σχίζα, σε κοντινή απόσταση με τη δεύτερη, και απαρτίζεται από πυκνή θαμνώδη
βλάστηση στην οποία κυριαρχεί η Euphorbia dendroides).
Η νήσος συνεισφέρει σημαντικά στη βιοποικιλότητα της περιοχής, διότι αποτελεί την μοναδική
έκταση εμφάνισης του οικοτόπου «θερμομεσογειακοί θαμνώνες» και έχει υψηλό βαθμό
διατήρησης και πολύ μεγάλη αισθητική αξία. Οι σχηματισμοί της Euphorbia dendroides
σχηματίζουν ένα ιδιαίτερο τοπίο το οποίο απαντάται σε λίγες περιοχές της Ελλάδας. Σήμερα δεν
αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών εκτός από τις 16-17 Ιουλίου όπου γιορτάζει το εκκλησάκι της
Αγίας Μαρίνας που βρίσκεται πάνω στο νησί. Επίσης, λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης, της
απουσίας ανθρώπινης όχλησης και της απουσίας σαρκοφάγων ζώων, αποτελεί πολύτιμο χώρο
φωλεάσματος για θαλασσοπούλια, αλλά και στεριανά πουλιά (αρπακτικά, κόρακες,
αγριοπερίστερα και σταχτάρες), καθώς και ζωτικής σημασίας σταθμό για τα μεταναστευτικά
πουλιά, κυρίως την άνοιξη.
Οι ειδικότεροι όροι για την αποβίβαση, ξενάγηση και την κίνηση των επισκεπτών ρυθμίζονται και
εξειδικεύονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής κατόπιν εγκεκριμένης
ειδικής μελέτης Οργάνωσης και Διαχείρισης Επισκεπτών. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στη νήσο
Αγία Μαριανή η αποβίβαση προσκυνητών και η διανυκτέρευση επισκεπτών στις 16 και 17
Ιουλίου οπότε και γιορτάζει το εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας που βρίσκεται επί της νήσου, με
σκοπό την άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων.
 περιοχή Αγ. Ονούφριου, στα βόρεια της Μεθώνης,
 θέση Κρυονέρι περιοχής Λούτσας
Η παραπάνω περιοχή προσδιορίζεται ως περιοχή απολύτου προστασίας στην οποία
απαγορεύεται η κατάτμηση και η επιπλέον δόμηση και γι’ αυτήν ισχύουν οι διατάξεις της
αρχαιολογικής νομοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύει.
10.6.3.2. Π.Ε.Π.2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (Π.Φ.)
Αφορά την παραλία Καμαρίων και τις νησίδες Δύο αδέλφια, Μπόμπα, Αυγό (Πετροκάραβο).
Η παραλία Καμαρίων βρίσκεται στην παράκτια ζώνη σε απόσταση περίπου 9χλμ. δυτικά της
Μεθώνης και έχει μήκος περίπου 900 μ., η δε κλίση της παραλίας είναι μικρή με νότιο
προσανατολισμό.
Είναι ζώνη μεγάλης βιολογικής και οικολογικής αξίας, ιδιαίτερα για τους τύπους οικοτόπων που
περιλαμβάνει και αποτελεί σημαντική θέση ωοτοκίας της Θαλάσσιας χελώνας Caretta
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(απειλούμενου είδους). Οι υπάρχουσες θίνες προστατεύουν την ακτογραμμή από τη διάβρωση,
η δε περιοχή έχει πολύ μεγάλη αισθητική αξία. Επίσης η περιοχή αποτελεί τον κυριότερο πόλο
έλξης για την τουριστική κίνηση στην παραλιακή περιοχή, γεγονός όμως που συνιστά και την
κυριότερη αιτία υποβάθμισης του οικοτόπου, οδηγεί δε στην άμεση αναγκαιότητα της
αποκατάστασης και της προστασίας τους.
Οι νησίδες Δύο Αδέλφια, Μπόμπα και Αυγό αφορούν τις εξής περιοχές:
 Τις δυο βραχονησίδες Δυο Αδέρφια που βρίσκονται στο νοτιότερο σημείο της Σαπιέντζα
 Τη βραχονησίδα Μπόμπα η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στον όρμο Πόρτο Λόγγο που
βρίσκεται στο νοτιοανατολικό μέρος της Νήσου Σαπιέντζα.
 Τις βραχονησίδες Αυγό ή Πετροκάραβο που βρίσκονται ενάμισι χιλιόμετρο περίπου νότια
του Βενέτικου. Είναι μόνιμα αφρισμένες καθώς αναδύονται κάθετα από το εσωτερικό της
θάλασσας στην επιφάνεια.
Προτείνεται η προστασία τους επειδή:
 Λόγω της γεωγραφικής απομόνωσής τους, της απουσίας ανθρώπινης όχλησης και της
απουσίας σαρκοφάγων ζώων, αποτελούν πολύτιμο χώρο φωλιάσματος για
θαλασσοπούλια αλλά και στεριανά πουλιά όπως αρπακτικά, κόρακες, αγριοπερίστερα
και σταχτάρες.
 Λόγω της γεωγραφικής τους θέσης αποτελούν ζωτικής σημασίας σταθμό για τα
μεταναστευτικά πουλιά, κυρίως την άνοιξη.
 Ο βαθμός διατήρησής τους είναι υψηλός και δεν αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών.
 Έχουν μεγάλη αισθητική αξία και συνεισφέρουν στην βιοποικιλότητα
Στις ως άνω περιοχές:
Όριο κατάτμησης και αρτιότητας: Απαγορεύεται η κατάτμηση και ως κατώτατο όριο
αρτιότητας ορίζονται τα 20 στρέμματα.
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης: Υπαίθρια ξύλινα καθιστικά - Υπαίθρια ξύλινα στέγαστρα Από ένα για κάθε περιοχή Περίπτερο περιβαλλοντικής ενημέρωσης
Όροι και περιορισμοί δόμησης: Μέγιστη ωφέλιμη επιφάνεια για το περίπτερο
περιβαλλοντικής ενημέρωσης: 80 τ.μ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί εκτός
σχεδίου δόμησης (Π.Δ. 538/1978, όπως ισχύει).
Γενικοί περιορισμοί προστασίας περιβάλλοντος για τη ζώνη Π.Ε.Π.2 (επιπλέον των
γενικών περιορισμών που έχουν τεθεί στο σύνολο της περιοχής οικοανάπτυξης)
 Επιτρέπεται η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών αποκλειστικά των στοιχείων του
οικοσυστήματος, εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας και μετά από ειδική
άδεια του Φορέα Διαχείρισης.
 Επιτρέπονται οι δράσεις για την παρακολούθηση και προστασία ειδών της χλωρίδας και
της πανίδας που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, στο
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, στους ερυθρούς καταλόγους των σπάνιων και
απειλούμενων ειδών και γενικότερα των ειδών που αποδεδειγμένα χρήζουν ειδικών
δράσεων για τη διατήρησή τους στην περιοχή, εφόσον προβλέπονται από τον Κανονισμό
Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης και περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο
Σχέδιο Διαχείρισης.
 Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, βελτίωση και
διατήρηση των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος εφόσον προβλέπονται από
τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης και περιλαμβάνονται σε
εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης.
 Επιτρέπεται η ημερήσια επίσκεψη και ξενάγηση επισκεπτών σε συγκεκριμένες χρονικές
περιόδους, σε καθορισμένες διαδρομές και χώρους και αποκλειστικά πεζή, μετά από
σχετική άδεια του Φορέα Διαχείρισης. Οι ειδικότεροι όροι για την ξενάγηση και την κίνηση
των επισκεπτών καθώς και για τη διοργάνωση οικοτουριστικών προγραμμάτων
ρυθμίζονται και εξειδικεύονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής
κατόπιν εγκεκριμένης ειδικής μελέτης Οργάνωσης και Διαχείρισης Επισκεπτών.
 Επιτρέπεται η ημερήσια επίσκεψη και η ελεύθερη χρήση του αιγιαλού και της παραλίας
για κολύμβηση και αναψυχή εφόσον δεν παραβιάζεται ο προορισμός τους ως
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κοινόχρηστων αγαθών και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά
στοιχεία τους. Η κίνηση των επισκεπτών θα γίνεται μόνο επί επισημασμένων διαδρομών
που θα καθορίζονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής κατόπιν
εγκεκριμένης ειδικής μελέτης.
Επιτρέπονται τα έργα συντήρησης των υφιστάμενων μονοπατιών καθώς και η εκτέλεση
έργων ερμηνείας περιβάλλοντος και της απολύτως απαραίτητης ελαφριάς υποδομής
στήριξης αυτών (ενημερωτικές πινακίδες, επιστημονικός εξοπλισμός, ξύλινα καθιστικά,
ξύλινα στέγαστρα, παρατηρητήρια, οριοσήμανση ζωνών προστασίας και μονοπατιών),
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας της
περιοχής.
Επιτρέπεται η κατασκευή υποδομών με αποκλειστικό στόχο τη διαχείριση και φύλαξη της
περιοχής, καθώς και η λήψη μέτρων και η εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τους
ειδικότερους όρους του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής.
Δεν επιτρέπεται η βόσκηση. Κατά εξαίρεση της γενικής ρύθμισης μπορεί να επιτραπεί η
βοσκή για διαχειριστικούς και μόνο λόγους στη νήσο Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τους
ειδικότερους όρους του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας και κατόπιν εγκεκριμένου
Σχεδίου Διαχείρισης που θα στηρίζεται στα αποτελέσματα μελέτης βοσκοϊκανότητας και
βοσκοφόρτωσης της περιοχής.
Δεν επιτρέπεται η θήρα καθώς και η εκπαίδευση σκύλου θήρας. Κατά εξαίρεση
επιτρέπεται μόνο για τη διαχείριση της άγριας πανίδας, εφόσον προβλέπεται από
εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του
Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας.
Δεν επιτρέπεται η φύτευση ειδών ξένων προς τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας που
συνθέτουν τις φυσικές φυτοκοινωνίες. Κατά εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί εφόσον η
παρέμβαση αυτή κριθεί αναγκαία από εγκεκριμένο Διαχειριστικό Σχέδιο, για τη διατήρηση
των φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής και συνοδεύεται από πλήρη εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και ο εμπλουτισμός της πανίδας και χλωρίδας με ξενικά είδη,
υποείδη, φυλές, ποικιλίες ή υβρίδια. Κατά εξαίρεση δύναται να επιτραπεί η εισαγωγή
ξενικών ειδών εφόσον εξυπηρετούν σκοπούς διαχείρισης βιοτόπων, κατόπιν
εγκεκριμένου Διαχειριστικού Σχεδίου και σχετικής άδειας.
Δεν επιτρέπεται η διέλευση παντός είδους τροχοφόρου οχήματος. Κατά εξαίρεση
επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων που απασχολούνται με την παρακολούθηση, φύλαξη
και την επιστημονική έρευνα της περιοχής.
Δεν επιτρέπεται η εκσκαφή για απόληψη αδρανών υλικών από τις ακτές (άμμου,
χαλικιού, κλπ.) καθώς και οποιαδήποτε εργασία αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά των
αμμολόφων. Κατά εξαίρεση επιτρέπονται οι εργασίες που αποσκοπούν στην
αποκατάσταση της συνέχειας και της δυναμικής των θινών.
Δεν επιτρέπεται η δόμηση μόνιμη και προσωρινή. Επίσης δεν επιτρέπεται η δημιουργία
έργων μόνιμης ή εποχιακής (πρόσκαιρης) τουριστικής υποδομής, ως και κάθε άλλη
συναφής δραστηριότητα ή επέμβαση στην περιοχή.
Δεν επιτρέπεται η διάνοιξη δρόμων κάθε τύπου και κατηγορίας και η επίστρωση με
σταθερό κατάστρωμα του υπάρχοντος οδικού δικτύου.
Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κάθε είδους διαφημιστικών πινακίδων.
Δεν επιτρέπεται η τέλεση αθλητικών αγώνων.
Δεν επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς
Δεν επιτρέπεται η απόρριψη κάθε είδους αποβλήτων, στερεών ή υγρών, οποιασδήποτε
προέλευσης (αστικών, γεωργικών, κτηνοτροφικών ή βιομηχανικών) καθώς και
απορριμμάτων.
Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση, προσωρινή ή μη υλικών που μπορεί να μολύνουν τα
ύδατα ή το έδαφος.
Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση πομπών και κεραιών εκπομπής ραδιοφώνου,
τηλεόρασης, κινητής τηλεφωνίας καθώς και κάθε είδους ασύρματης επικοινωνίας.
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Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και επικοινωνιών.
Δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση και λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων για
τη μαζική παραγωγή ενέργειας.
Δεν επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Ειδικά στην περιοχή προστασίας της Φύσης «παραλία Καμαρίων», με σκοπό την
προστασία και διατήρηση των σημαντικών θέσεων ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας, επιπλέον
των προαναφερόμενων όρων και περιορισμών ισχύουν και τα εξής:
 Δεν επιτρέπεται η ανασκαφή φωλιών της θαλάσσιας χελώνας Caretta, επισημαινόμενες ή
όχι και η με οποιοδήποτε τρόπο παρενόχληση του είδους κατά τη διαδικασία της
αναπαραγωγής καθώς και της εξόδου των νεοσσών προς τη θάλασσα. Κατ’ εξαίρεση
επιτρέπονται οι επεμβάσεις αυτές για επιστημονικούς λόγους, όταν γίνονται από
εκπροσώπους φορέων που έχουν λάβει σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές.
 Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών πηγών. Κατά εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση
φωτεινών πηγών που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό φύλαξης, παρακολούθησης
και διαχείρισης της περιοχής.
 Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κάθε είδους μεγαφωνικών εγκαταστάσεων.
 Δεν επιτρέπεται η καθέλκυση κάθε είδους μηχανοκίνητου πλωτού μέσου.
 Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση με ζώα (όπως άλογα κ.ά.) για ψυχαγωγικούς λόγους.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άσκηση των δραστηριοτήτων στις θέσεις αυτές
(επιχειρήσεις θαλάσσιας αναψυχής, καθαρισμοί παραλιών, επινοικίαση τμημάτων παραλίας,
φωτισμός παρακείμενων κτιρίων και άλλων υποδομών) καθορίζονται από το υπ’ αριθμ.
οικ.81352/1063/1-3-2000 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Δραστηριότητες σε παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας» και
συγκεκριμένα ισχύουν τα κάτωθι :






Επιχειρήσεις θαλάσσιας αναψυχής
 Η ταχύτητα των σκαφών να μην υπερβαίνει τα 6 ν.μ./ώρα, σε ζώνη ενός
τουλάχιστον ναυτικού μιλίου από την ακτή, για το χρονικό διάστημα ΑπριλίουΟκτωβρίου.
 Ο ανεφοδιασμός των σκαφών θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνεται στην
αμμουδιά. Φορητά ντεπόζιτα μπορούν να ανεφοδιάζονται σε πρατήρια καυσίμων
ώστε να χρησιμοποιούντα στη συνέχεια από τα σκάφη.
Καθαρισμοί παραλιών
 Βαρέα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο πριν την έναρξη και μετά το
τέλος της περιόδου ωοτοκίας (1/5-31/10).
 Κατά τη διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας συνίσταται ο χειρωνακτικός καθαρισμός
της παραλίας.
 Η διαδικασία του καθαρισμού δεν πρέπει να επηρεάζει τις αμμοθίνες, τη φυσική
βλάστηση και τις πέτρες που βρίσκονται ανάμεικτες στην άμμο. Τα στοιχεία αυτά
προστατεύουν την ακτή από τη διάβρωση.
 Τα σκουπίδια που συγκεντρώνονται πρέπει να απομακρύνονται από την παραλία
και τον περιβάλλοντα χώρο, ακόμα κι αν είναι φυτικής προέλευσης.
 Η τοποθέτηση ικανού αριθμού κάδων απορριμμάτων και η τακτική περισυλλογή
των σκουπιδιών, διασφαλίζει σε μεγάλο ποσοστό την καθαρότητα της ακτής.
Επινοικίαση τμημάτων παραλίας
 Θα πρέπει να τηρείται όριο στο ποσοστό της ακτής που παραχωρείται στους
Δήμους για ενοικίαση, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά το 50% της παραλίας
(ισχύει σχετική απόφαση της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου.
 Να μην επιτρέπεται η τοποθέτηση εγκαταστάσεων όπως κουβούκλια, τέντες ή
ντους στην αμμώδη ακτή. Αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο εκτός
αμμουδιάς.
 Να μην επιτρέπεται καμιά επέμβαση με έργα μόνιμου χαρακτήρα στο αμμώδες
τμήμα της ακτής, όπως π.χ. η κατασκευή γηπέδων beach volley κλπ.
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Για τις ξαπλώστρες
 Οι ξαπλώστρες θα πρέπει να απομακρύνονται πριν τη δύση του ηλίου και να
αποθηκεύονται σε σημείο εκτός της αμμώδους παραλίας.
 Να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη πλάτους τουλάχιστον 5 μέτρων στην κορυφή
της παραλίας, ώστε να φτάνουν οι χελώνες για να φτιάξουν τις φωλιές τους.
 Να εξασφαλίζεται απόσταση ίση ή/και μεγαλύτερη των 3 μέτρων μεταξύ των
ομπρελών. Δεν θα πρέπει να καλύπτεται η αμμώδης περιοχή από ξύλινους
διαδρόμους.
 Ο καθαρισμός των επίπλων της θάλασσας θα πρέπει να γίνεται εκτός της
παραλίας ώστε να μη σαπίζουν οι φωλιές εξαιτίας του νερού.
Για τις ομπρέλες
 Η τοποθέτησή τους να γίνεται σε σταθερά σημεία και σε άξονες κάθετους προς το
κύμα.
 Να χρησιμοποιούνται ομπρέλες που να μπορούν να κλείσουν ώστε να
περιορίζεται η σκίαση της παραλίας την ημέρα.
 Τοποθέτησή τους σε πολλαπλές σειρές ώστε να καλύπτουν το δυνατόν μικρότερο
μήκος αμμουδιάς.
 Τοποθέτηση σταχτοδοχείου σε κάθε ομπρέλα.
Φωτισμός παρακείμενων κτιρίων και άλλων υποδομών
 Να μην επιτρέπεται η τοποθέτηση προβολέων για τη φωταγώγηση της παραλίας.
 Για την εξασφάλιση της σωστής διαχείρισης του φωτός προτείνεται :
 τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων σε χαμηλό ύψος και με τρόπο που
εξασφαλίζει ότι δεν είναι ορατά από την παραλία.
 χρήση κατάλληλης βλάστησης που θα λειτουργήσει ως φυσικός φωτοφράχτης

Ειδικά στις Περιοχές Προστασίας της Φύσης « «Νησίδες Δύο Αδέλφια, Μπόμπα και
Αυγό», με σκοπό τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της γεωγραφικής απομόνωσης
των νησίδων και βραχονησίδων ως ενδιαιτημάτων, ζωτικής σημασίας μεταναστευτικούς
σταθμούς και θέσεων φωλεοποίησης της άγριας ορνιθοπανίδας, τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας, καθώς και τη διατήρηση της ποικιλομορφίας και αισθητικής αξίας του τοπίου,
επιπλέον των προαναφερόμενων όρων και περιορισμών ισχύουν και τα εξής:
 Οι γενικοί και ειδικοί όροι διαχείρισης και προστασίας ισχύουν και για μια ζώνη ελέγχου
(buffer zone) 100μ. περιμετρικά όλων των νήσων και βραχονησίδων. Οι επιτρεπόμενες
χρήσεις κατά περίπτωση στη ζώνη αυτή καθορίζονται από τον Κανονισμό Διοίκησης και
Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης και περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο Σχέδιο
Διαχείρισης το οποίο θα προβλέπει ζώνες ανάπτυξης δραστηριοτήτων και ζώνες
προστασίας από ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
 Δεν επιτρέπεται η διανυκτέρευση πάνω στη νήσο και τις βραχονησίδες
 Η αποβίβαση στη νήσο και τις βραχονησίδες επιτρέπεται μόνο για λόγους φύλαξης,
παρακολούθησης, επιστημονικής έρευνας και συντήρησης εγκαταστάσεων, εκπαίδευσης
και ευαισθητοποίησης των επισκεπτών. Οι ειδικότεροι όροι για την ξενάγηση και την
κίνηση των επισκεπτών ρυθμίζονται και εξειδικεύονται στον Κανονισμό Διοίκησης και
Λειτουργίας της περιοχής κατόπιν εγκεκριμένης ειδικής μελέτης Οργάνωσης και
Διαχείρισης Επισκεπτών.
 Δεν επιτρέπεται η προσωρινή ή μόνιμη μεταφορά κατοικίδιου ζώου (σκύλου ή/και γάτας)
ακόμα και αν αυτά είναι δεμένα.
 Δεν επιτρέπεται η τεχνητή σύνδεση των νησίδων με τον ηπειρωτικό χώρο με
οποιαδήποτε άμεσο τρόπο (όπως πλωτή γέφυρα).
10.6.3.3. Π.Ε.Π.3: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΟΠΙΑ (Π.Τ.) / ΝΗΣΟΣ ΣΧΙΖΑ
Αφορά σε προστατευόμενα τοπία, ειδικότερα δε τη νήσο Σχίζα.
Η νήσος Σχίζα είναι δημόσια έκταση και διέπεται από τους όρους και περιορισμούς της
ισχύουσας νομοθεσίας για τις δημόσιες εκτάσεις. H εκτέλεση έργων, η υλοποίηση επιστημονικών
ερευνών (που αφορούν μόνο στοιχεία του οικοσυστήματος) και η άσκηση δραστηριοτήτων,
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κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα, γίνονται σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που
καθορίζονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής.
Στόχος διαχείρισης για την περιοχή αυτή είναι η διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της
φύσης και του τοπίου, της αισθητικής τους αξίας καθώς και η διατήρηση των φυσικών
ενδιαιτημάτων ως τόπων μεγάλης αξίας για την ορνιθοπανίδα.
Η νήσος Σχίζα παρουσιάζει σημαντική οικολογική, αισθητική και βιολογική αξία και αποτελεί
τόπο μεγάλης αξίας για την ορνιθοπανίδα, καθώς και εκτάσεις πρόσφορες για αναψυχή του
κοινού και άσκηση φυσιολατρικών δραστηριοτήτων.
Η Νήσος Σχίζα χρησιμοποιούταν για χρόνια ως Πεδίο Βολής της Πολεμικής Αεροπορίας και θα
πρέπει να προστατευτεί και να αποκατασταθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της που τυχόν
έχουν διαταραχτεί από τη χρήση αυτή. Επίσης στη νήσο υπάρχουν πανέμορφα και γεμάτα
ιστορία σπήλαια με σημαντικότερα αυτά της Συκιάς και της Μαύρης Τρύπας στην οποία φαίνεται
να έχουν βρεθεί όστρακα νεολιθικής εποχής.
Στις ως άνω περιοχές:
Όριο κατάτμησης και αρτιότητας: Απαγορεύεται η κατάτμηση και ως κατώτατο όριο
αρτιότητας ορίζονται τα 20 στρέμματα.
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης: Υπαίθρια ξύλινα καθιστικά - Υπαίθρια ξύλινα στέγαστρα Από ένα για κάθε νήσο Περίπτερο περιβαλλοντικής ενημέρωσης , Αλιευτικό καταφύγιο
– αγκυροβόλιο , Κατασκευή μικρών μόλων για την προσέγγιση και πρόσβαση
επισκεπτών
Όροι και περιορισμοί δόμησης: Μέγιστη ωφέλιμη επιφάνεια για το περίπτερο
περιβαλλοντικής ενημέρωσης: 80 τ.μ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί εκτός σχεδίου δόμησης (Π.Δ. 538/1978, όπως
ισχύει).
Γενικοί περιορισμοί προστασίας περιβάλλοντος για τη ζώνη Π.Ε.Π.3 Προστατευόμενα
Τοπία «Νήσος Σχίζα» (επιπλέον των γενικών περιορισμών που έχουν τεθεί στο σύνολο
της περιοχής οικοανάπτυξης)
 Οι γενικοί και ειδικοί όροι διαχείρισης και προστασίας ισχύουν και για μια ζώνη ελέγχου
(buffer zone) 100μ. περιμετρικά της νήσου. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις κατά περίπτωση
στη ζώνη αυτή καθορίζονται από τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα
Διαχείρισης και περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης το οποίο θα
προβλέπει ζώνες ανάπτυξης δραστηριοτήτων και ζώνες προστασίας από ανθρωπογενείς
δραστηριότητες.
 Επιτρέπεται η βόσκηση με όρους και προϋποθέσεις που ρυθμίζονται και εξειδικεύονται
στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας κατόπιν εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης, το
οποίο θα στηρίζεται στα αποτελέσματα μελέτης βοσκοϊκανότητας και βοσκοφόρτωσης
της περιοχής. Στη νήσο Σχίζα και εξαιτίας της μακροχρόνιας χρήσης της ως πεδίου βολής
της Πολεμικής Αεροπορίας, προϋπόθεση για την επαναφορά της κτηνοτροφίας είναι η
διερεύνηση και παρακολούθηση θεμάτων που άπτονται της καταλληλότητας των υδάτων
και του εδάφους, καθώς και ο καθαρισμός του νησιού από πιθανά εναπομείναντα
βλήματα.
 Δεν επιτρέπεται η θήρα καθώς και η εκπαίδευση σκύλου θήρας. Κατά εξαίρεση
επιτρέπεται μόνο για τη διαχείριση της άγριας πανίδας, εφόσον προβλέπεται από
εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του
Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας.
 Δεν επιτρέπεται η προσωρινή ή μόνιμη μεταφορά κατοικίδιου ζώου (σκύλου ή και γάτας)
ακόμα και αν αυτά είναι δεμένα.
 Δεν επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς.
 Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πινακίδων. Κατά εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση
πινακίδων για την οριοσήμανση των προστατευόμενων ζωνών και την ενημέρωση των
επισκεπτών, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα περιλαμβάνονται στον
Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται
η τοποθέτηση πινακίδων με συνολικό ύψος μεγαλύτερο των 2,5μ.
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Δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση και λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων για
τη μαζική παραγωγή ενέργειας.
Δεν επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
Επιτρέπεται η αναρρίχηση κατόπιν άδειας από τον Φορέα Διαχείρισης και μετά από
εγκεκριμένη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Οι χρονικοί και τοπικοί περιορισμοί
και οι όροι άσκησης της δραστηριότητας καθορίζονται από τον Κανονισμό Διοίκησης και
Λειτουργίας.
Επιτρέπεται η χρήση των υποδομών της αεροπορίας στη νήσο Σχίζα από τον Φορέα
Διαχείρισης για τους σκοπούς προστασίας και διαχείρισης της περιοχής.
Επιτρέπονται οι εργασίες ανάδειξης των σπηλαίων των νήσων κατόπιν εγκεκριμένου
Σχεδίου Διαχείρισης.
Δεν επιτρέπεται κάθε είδους δόμηση, μόνιμη ή προσωρινή. Κατά εξαίρεση επιτρέπεται:
 Αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της κτηνοτροφίας επιτρέπεται η κατασκευή και
λειτουργία βασικής υποδομής (στάβλων, παραδοσιακών μαντριών, στεγάστρων,
ποτίστρων κ.α.) κατόπιν εγκεκριμένης ειδικής μελέτης και σύμφωνης γνώμης του
Φορέα Διαχείρισης.
 Η κατασκευή ελαφρών υποδομών αναψυχής και ενημέρωσης επισκεπτών
(παρατηρητήρια, μονοπάτια, θέσεις θέας, περίπτερα ενημέρωσης) προσαρμοσμένων
στο τοπίο, μετά από σχετική μελέτη και έγκριση -ανάλογα με το έργο- των καθ’ ύλην
αρμοδίων υπηρεσιών, της Α’ βάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού
Ελέγχου (ΕΠΑΕ) και σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
Οι δραστηριότητας όπως κατάδυση και υποβρύχιο ψάρεμα στη ζώνη ελέγχου (buffer
zone) των 100μ. επιτρέπονται μόνο σε επιλεγμένες θέσεις οι οποίες καθορίζονται από
τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης και περιλαμβάνονται σε
εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης.
Υποστηρίζονται και ενισχύονται ειδικές μορφές τουρισμού συμβατές με τους στόχους
κήρυξης της περιοχής ως Προστατευόμενο Τοπίο (οικοτουρισμός κ.λ.π).

10.6.3.4. Π.Ε.Π.4: ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΗΣΟΣ ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ (Π.Ο.Σ.)
Αφορά στην προστατευόμενη περιοχή οικοανάπτυξης της νήσου Σαπιέντζα.
Η νήσος Σαπιέντζα συνιστά άξια προστασίας περιοχή διότι περιλαμβάνει:
Το Δάσος Κουμαριάς το οποίο βρίσκεται σε προστατευμένη από τους γύρω ορεινούς όγκους
κοιλάδα, στο κέντρο της νήσου, αποτελεί δε μοναδικής οικολογικής αξίας δάσος από κουμαριές
(Arbutus Unedo) και άλλων αείφυλλων πλατύφυλλων.
Πρόκειται για μια έκταση 240 περίπου στρεμμάτων, στην οποία λόγω της φυσικής απομόνωσης
και των κλιματικών συνθηκών, αναπτύσσεται αδιατάρακτο εδώ και χιλιάδες χρόνια ένα μοναδικό
οικοσύστημα που απαρτίζεται από κουμαριές (Arbutus Unedo) δενδρώδης μορφής και ύψους
πάνω από 12μ. Το δάσος αποτελεί κατάλοιπο του τυπικού μεσογειακού οικοσυστήματος και
παρουσιάζει μεγάλη επιστημονική αξία για την φυτοκοινωνιολογική εξελικτική πορεία της
μεσογειακής βλάστησης. Ο φυσικός αυτός σχηματισμός μνημειακού χαρακτήρα έχει ήδη
χαρακτηριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 78 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού
Κώδικα» όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 996/71, ως Διατηρητέο Μνημείο της
Φύσης από το 1986 (αρ. αποφ. 105497/6459/11-8-86, ΦΕΚ 656/Β/86), αλλά είναι και μία από τις
16 περιοχές στη χώρα μας που έχουν χαρακτηριστεί ως Βιογενετικό Απόθεμα του Ευρωπαϊκού
Δικτύου.
Τη Σπαρτόλακκα η οποία πρόκειται για έναν ιδιαίτερο και μοναδικής σημασίας γεωλογικό
σχηματισμό ο οποίος έχει προέλθει από τεράστιες ποσότητες γύρης που συσσωρεύονταν στη
θέση αυτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Σπαρτόλακκα είναι μία επίπεδη γυμνή έκταση
εμβαδού περίπου 50 στρεμμάτων που χωροθετείται στα όρια του δάσους κουμαριάς και στην
οποία δεν υπάρχουν βραχώδεις εξάρσεις, ούτε φύεται βλάστηση, εκτός από την άνοιξη που
αναπτύσσονται λίγες πόες. Η περιοχή αυτή παρουσιάζει μεγάλο γεωλογικό και
φυτοκοινωνιολογικό ενδιαφέρον αφού η έρευνά του μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή
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πληροφορίας για το δάσος κουμαριάς της νήσου αλλά και για τη φυτοκοινωνιολογική εξέλιξη της
βλάστησης της Μεσσηνίας γενικότερα.
Για τη νήσο Σαπιέντζα ισχύουν όροι και περιορισμοί που προκύπτουν από το ισχύον
καθεστώς προστασίας που τη διέπει και συγκεκριμένα :
 Την υπ’ αριθμ. 105497/6459/11-8-86 (ΦΕΚ 656/Β/86) απόφαση του Υπουργείου
Γεωργίας με την οποία κηρύσσεται τμήμα της νήσου ως «Διατηρητέο Μνημείο της
Φύσης».
 Την υπ’ αριθμ. 235228/5821/1977 (1041/Β/20-10-77) απόφαση του Υπουργείου
Γεωργίας «περί χαρακτηρισμού και ίδρυσης Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής της
Νήσου Σαπιέντζας»
 Τον χαρακτηρισμό τμήματος της νήσου ως Βιογενετικό Απόθεμα του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Βιογενετικών Αποθεμάτων (Συμβούλιο της Ευρώπης) με την ονομασία «Δάσος
αείφυλλων πλατύφυλλων νήσου Σαπιέντζας» («Sapienza forest of evergreen
broadleaves»)
Στην ως άνω περιοχή:
Όριο κατάτμησης και αρτιότητας: Απαγορεύεται η κατάτμηση και ως κατώτατο όριο
αρτιότητας ορίζονται τα 20 στρέμματα.
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης: Υπαίθρια ξύλινα καθιστικά - Υπαίθρια ξύλινα στέγαστρα Δύο Περίπτερα περιβαλλοντικής ενημέρωσης , Αλιευτικό καταφύγιο – αγκυροβόλιο ,
Κατασκευή μικρών μόλων για την προσέγγιση και πρόσβαση επισκεπτών
Όροι και περιορισμοί δόμησης: Μέγιστη ωφέλιμη επιφάνεια για το περίπτερο
περιβαλλοντικής ενημέρωσης: 80 τ.μ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί εκτός σχεδίου δόμησης (Π.Δ. 538/1978, όπως
ισχύει).
Γενικοί περιορισμοί προστασίας περιβάλλοντος για τη ζώνη Π.Ε.Π.4 «Περιοχή
Οικοανάπτυξης Νήσου Σαπιέντζα» (επιπλέον των όρων και περιορισμών που
προκύπτουν από το ισχύον καθεστώς προστασίας για τη νήσο Σαπιέντζα και επιπλέον
των γενικών περιορισμών που έχουν τεθεί στο σύνολο της περιοχής οικοανάπτυξης)
 Η εκτέλεση έργων, η υλοποίηση επιστημονικών ερευνών (που αφορούν μόνο στοιχεία
του οικοσυστήματος) και η άσκηση δραστηριοτήτων, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα,
γίνονται σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται στον οικείο
Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής.
 Οι γενικοί και ειδικοί όροι διαχείρισης και προστασίας ισχύουν και για μια ζώνη ελέγχου
(buffer zone) 100μ. περιμετρικά της νήσου.
 Επιτρέπεται η βόσκηση με όρους και προϋποθέσεις που ρυθμίζονται και εξειδικεύονται
κατόπιν εγκεκριμένης Οικολογικής Μελέτης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Ανάδειξης
της νήσου η οποία θα συνυπολογίζει το σύνολο των παραμέτρων του φυσικού
περιβάλλοντος (Δάσος κουμαριάς, Σπαρτόλακκα, εμπλουτισμός πανίδας κλπ) και τη
φέρουσα ικανότητα αυτού.
 Οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης της θήρας στη νήσο Σαπιέντζα καθορίζονται από την
αρμόδια δασική αρχή με εγκύκλιο διαταγή για κάθε κυνηγετικό έτος και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία για τις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές.
 Υποστηρίζονται και ενισχύονται ειδικές μορφές τουρισμού συμβατές με τους στόχους
προστασίας και ανάδειξης της νήσου (φυσιολατρικός, ιστορικός, οικοτουρισμός κ.α.)
 Επιτρέπεται η κατασκευή ελαφρών υποδομών αναψυχής και ενημέρωσης επισκεπτών
(παρατηρητήρια, μονοπάτια, θέσεις θέας, περίπτερα ενημέρωσης), προσαρμοσμένων
στο τοπίο, μετά από έγκριση -ανάλογα με το έργο- των καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών,
της Α’ βάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) και μετά
από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
 Δεν επιτρέπεται η προσωρινή ή μόνιμη μεταφορά κατοικίδιου ζώου (σκύλου ή/και γάτας)
ακόμα και αν αυτά είναι δεμένα.
 Η άσκηση δραστηριοτήτων όπως κατάδυση και υποβρύχιο ψάρεμα στη ζώνη ελέγχου
(buffer zone) των 100μ. επιτρέπεται μόνο σε επιλεγμένες θέσεις οι οποίες καθορίζονται
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από τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης και
περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης
Δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση και λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων για
τη μαζική παραγωγή ενέργειας.
Δεν επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία νέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
Δεν επιτρέπεται κάθε είδους εκσκαφή καθώς και οποιαδήποτε εργασία αλλοιώνει τα
χαρακτηριστικά του εδάφους στην περιοχή της Σπαρτόλακκας. Κατά εξαίρεση
επιτρέπεται μόνο για ερευνητικούς λόγους, εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός
προστασίας και μετά από σχετική άδεια από τον Φορέα Διαχείρισης.

10.6.3.5. Π.Ε.Π.5: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΔΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ (Π.Δ.)
Αφορά στις περιοχές δασών και δασικών εκτάσεων στα δυτικά της έκτασης του Δήμου, καθώς
στους εκτεταμένους διάσπαρτους θύλακες της υπόλοιπης περιοχής.
Οι προτεινόμενες κανονιστικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην προστασία των εκτάσεων δασικού
χαρακτήρα (δάση και των δασικές εκτάσεις), όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται από την δασική
νομοθεσία. Κατά κανόνα δεν μπορούν να ορισθούν έτσι ώστε να περιλαμβάνουν μόνο δασικές
εκτάσεις, αλλά περιλαμβάνουν και απλά αγροκτήματα.
Οι παραπάνω περιοχές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
Στη πρώτη κατηγορία ΠΕΠ5.0 κυριαρχεί ο δασικός χαρακτήρας της βλάστησης. Στη ζώνη αυτή
προτείνεται αυξημένοι περιορισμοί δόμησης. Ως κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας
ορίζονται τα 20 στρέμματα για τα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα, ενώ απαγορεύεται η
κατάτμηση στα δασικά γήπεδα και ως όριο αρτιότητας ορίζονται τα 20 στρέμματα.
Στη δεύτερη κατηγορία ΠΕΠ5.1 υπάρχει έντονη ανάμειξη γεωργικών καλλιεργειών με τη
δασώδη βλάστηση. Ως κατώτατο όριο κατάτμησης ορίζονται τα 8 στρέμματα και η αρτιότητα
ορίζεται στα 4 στρέμματα για τα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα, ενώ επίσης απαγορεύεται
η κατάτμηση στα δασικά γήπεδα και ως όριο αρτιότητας ορίζονται τα 20 στρέμματα.
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης
Στις εκτάσεις δασικού η αναδασωτέου χαρακτήρα που βρίσκονται εντός των περιοχών αυτών
επιτρέπονται, μετά από έγκριση της δασικής αρχής:
 Κτίρια και εγκαταστάσεις δασικής παραγωγής και δασικές υποδομές
 Χρήσεις, δραστηριότητες και εγκαταστάσεις ήπιας δασικής αναψυχής
 Οι χρήσεις και η δόμηση κτισμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προβλεπόμενες
διαδικασίες της δασικής νομοθεσίας (Ν.998/79, όπως εκάστοτε ισχύει)
 Αντλητικές Εγκαταστάσεις
 Υδατοδεξαμενές
 Φρέατα
 Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής (πλην ΧΥΤΑ και σταθμών μεταφόρτωσης
απορριμμάτων)
Στα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα, επιτρέπονται επιπλέον οι παρακάτω χρήσεις:
 Γεωργική γη σε αγροκτήματα που είναι εγκλωβισμένα μέσα σε δάση και δασικές
εκτάσεις, προϋφιστάμενα του 1945
 Αγροτικές αποθήκες, αγροτικές υποδομές
 Αγροικίες
 Περίπτερα ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης
 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές
 Αναψυκτήρια και εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής
 Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με βοηθητικά κτίσματα.
 Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικές, μόνο για ιδιωτική χρήση)
Όροι και περιορισμοί δόμησης των δασικών αγροτεμαχίων
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας (Ν.998/79, όπως εκάστοτε ισχύει),
όροι και περιορισμοί δόμησης για τις επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις
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του από 24-5-1985 Π.Δ. (ΦΕΚ Δ 270), όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς παρεκκλίσεις, τις τοπικές
διατάξεις, και τις γενικές διατάξεις του παρόντος.
Να επιτρέπεται η επέκταση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός)
εφόσον κριθεί απαραίτητο για την ορθή λειτουργία της.
Όροι και περιορισμοί δόμησης των μη δασικών αγροτεμαχίων
 Μέγιστη ωφέλιμη επιφάνεια για τις αγροικίες και τις εγκαταστάσεις αγροτικής παραγωγής
100 τ.μ., για τα Περίπτερα ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης 100 τ.μ. και για τα
κτήρια και τις εγκαταστάσεις αναψυχής 200 τ.μ.
 Κατά τα λοιπά ισχύουν κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-5-1985 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ/Δ/ 270),
όπως εκάστοτε ισχύει χωρίς παρεκκλίσεις, τις τοπικές διατάξεις, και τις γενικές διατάξεις
του παρόντος.
Γενικοί περιορισμοί προστασίας περιβάλλοντος για τη ζώνη Π.Ε.Π.5
 Απαγορεύεται οποιαδήποτε υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια του νόμου
1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος.
 Επιβάλλεται περιορισμός του αριθμού και της παροχής των αντλήσεων ύδατος ανά
υδρολογική λεκάνη μετά από ειδική μελέτη με στόχο την διατήρηση των αποθεμάτων και
στάθμης των υπόγειων υδροφορέων.
 Επιτρέπεται η βόσκηση σε περιοχές που θα ορισθούν από την δασική υπηρεσία ως
θαμνολίβαδα προς βόσκηση, ανάμεσα σε περιοχές βλάστησης
 Επιτρέπεται η απόληψη ύδατος από οποιονδήποτε υδροφορέα για ύδρευση και
άρδευση, υπό τον όρο της μη υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της διατήρησης των
σήμερα υφιστάμενων εντόπιων πληθυσμών πανίδας και χλωρίδας
 Επιτρέπεται η θήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορισμούς της δασικής
υπηρεσίας
 Απαγορεύονται:
 Η θήρα στις περιοχές καταφυγίων θηραμάτων
 Η καταστροφή κάθε είδους φυσικής βλάστησης
 Η καταστροφή της βλάστησης των φυτοφρακτών
 Η αποστράγγιση ελωδών εκτάσεων
10.6.3.6. Π.Ε.Π.6: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
(Π.Π.Ρ.)
Αφορά στους σημαντικούς υγρότοπους που διασχίζουν την έκταση του Δήμου, όπως: χείμαρρος
Μεθώνης Λιμάρ, Ρέμα Ροδιάς, Μιναγιώτικο ρέμα, ρέμα από Γκριζόκαμπο προς Λούτσα και τα
υπόλοιπα ρέματα, καθώς και στις παραρεμάτιες περιοχές προστασίας οικοσυστημάτων που
αναπτύσσονται παρά τις όχθες τους, σε απόσταση 50 μέτρων εκατέρωθεν των οριογραμμών
τους. Η απόσταση αυτή αυξάνεται ανάλογα στις περιπτώσεις που σχηματίζονται συσπειρώσεις
δασωμένων εκτάσεων από τις όχθες τους.
Ως Ζώνη προστασίας ποταμών ρεμάτων και παραρεμάτιων περιοχών προσδιορίζεται ζώνη 50
μ. εκατέρωθεν των οριογραμμών. Επιβάλλεται η οριοθέτηση όλων των ρεμάτων - βασικών και
δευτερευόντων κλάδων.
Στις ως άνω περιοχές:
Ως κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 8 στρέμματα για τα αγροτεμάχια μη
δασικού χαρακτήρα, ενώ απαγορεύεται η κατάτμηση στα δασικά γήπεδα και ως όριο αρτιότητας
ορίζονται τα 20 στρέμματα.
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης
Στις εκτάσεις δασικού ή αναδασωτέου χαρακτήρα που βρίσκονται εντός των περιοχών αυτών
επιτρέπονται, μετά από έγκριση της δασικής αρχής:
 Κτίρια και εγκαταστάσεις δασικής παραγωγής και δασικές υποδομές
 Χρήσεις, δραστηριότητες και εγκαταστάσεις ήπιας δασικής αναψυχής
 Οι χρήσεις και η δόμηση κτισμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προβλεπόμενες
διαδικασίες της δασικής νομοθεσίας (Ν.998/79, όπως εκάστοτε ισχύει)
 Αντλητικές Εγκαταστάσεις
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 Υδατοδεξαμενές
 Φρέατα
Στα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα, επιτρέπονται επιπλέον οι παρακάτω χρήσεις:
 Γεωργική γη
 Αναψυκτήρια
 Περίπτερα ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης
 Υπαίθριες παιδικές χαρές
 Υπαίθρια καθιστικά
 Υπαίθρια γήπεδα άθλησης μικρής κλίμακας
Όροι και περιορισμοί δόμησης των δασικών αγροτεμαχίων
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας (Ν.998/79, όπως εκάστοτε ισχύει),
όροι και περιορισμοί δόμησης για τις επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις
του από 24-5-1985 Π.Δ. (ΦΕΚ Δ 270), όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς παρεκκλίσεις, τις τοπικές
διατάξεις, και τις γενικές διατάξεις του παρόντος.
Όροι δόμησης των μη δασικών αγροτεμαχίων
 Για τα Αναψυκτήρια και τα Περίπτερα ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης η
ανώτατη επιτρεπόμενη δόμηση είναι τα 100 τ.μ.
 Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις
του από 24-5-1985 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. /Δ/ 270), όπως ισχύει.
Περιορισμοί δόμησης των μη δασικών αγροτεμαχίων
 Μέχρι την οριοθέτηση της κοίτης των ρεμάτων, η τοποθέτηση των κτισμάτων που
επιτρέπονται ως ειδικές χρήσεις γης πρέπει να γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 20
μέτρων εκατέρωθεν των οριογραμμών της φυσικής κοίτης των ρεμάτων.
Γενικοί περιορισμοί προστασίας περιβάλλοντος για τη ζώνη Π.Ε.Π.6
 Απαγορεύεται οποιαδήποτε υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια του νόμου
1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος.
 Επιτρέπεται η βόσκηση σε περιοχές που θα ορισθούν από την δασική υπηρεσία ως
θαμνολίβαδα προς βόσκηση, ανάμεσα σε περιοχές βλάστησης
 Επιτρέπεται η απόληψη ύδατος από οποιονδήποτε υδροφορέα για ύδρευση και
άρδευση, υπό τον όρο της μη υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της διατήρησης των
σήμερα υφιστάμενων εντόπιων πληθυσμών πανίδας και χλωρίδας.
 Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της κοίτης για οποιαδήποτε δραστηριότητα με στόχο την
επέκταση των ιδιοκτησιών ή την οικιστική τους χρήση, εκτός των έργων αντιπλημμυρικής
προστασίας τα οποία προηγουμένως θα πρέπει να έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά.
 Δεν επιτρέπονται οι ανεξέλεγκτες ρίψεις μπαζών και σκουπιδιών στις κοίτες ρεμάτων.
 Επιτρέπεται η ήπια αναψυχή και ειδικές μορφές αθλημάτων όπως rafting, canoying,
αναρρίχηση κλπ., καθώς και ξύλινες ελαφρές μη μόνιμες κατασκευές (κατά τα πρότυπα
του Υπ. Γεωργίας) για την εξυπηρέτηση αυτών.
 Επιτρέπονται παραδοσιακές ασχολίες στις νόμιμα καλλιεργούμενες εκτάσεις (γεωργία –
κτηνοτροφία μη σταβλισμένη)
 Δεν επιτρέπεται η λειτουργία πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε απόσταση
τουλάχιστον 50 μέτρων από την κοίτη των ρεμάτων.
 Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή λιπασμάτων σε απόσταση μικρότερη των 2 m από
υδάτινους όγκους, όχθες διωρύγων, καναλιών άρδευσης ή στράγγισης σε επίπεδες
εκτάσεις. Για εκτάσεις με κλίση μεγαλύτερη του 6 % η απόσταση πρέπει να είναι
μεγαλύτερη από 6 m.
 Η θέση διάθεσης των επεξεργασμένων ζωικών αποβλήτων θα πρέπει να απέχει
τουλάχιστον 50 m από επιφανειακά νερά, με την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί μέτρα για
την πρόληψη της επιφανειακής απορροής, καθώς και τη διαφυγή σε υπόγεια νερά.
 Απαγορεύονται:
 Η θήρα
 Η σύλληψη κάθε είδους άγριας πανίδας
 Η καταστροφή κάθε είδους φυσικής βλάστησης
 Η καταστροφή της βλάστησης των φυτοφρακτών
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 Η αμμοληψία στην κοίτη των ρεμάτων και στις παραρεμάτιες περιοχές, όπως και η
προσωρινή η τελική απόθεση κάθε είδους υλικών ή απορριμμάτων.
 Η αποστράγγιση ελωδών εκτάσεων
 Η ρύπανση και η εν γένει υποβάθμιση των υδατικών πόρων και οικοσυστημάτων
10.6.3.7. Π.Ε.Π.7: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (Π.Α.)
Η περιοχή αυτή αφορά επιλεγμένα τμήματα της παραλιακής ζώνης σε απόσταση 100 μ. από τη
γραμμή αιγιαλού, διότι κατά περίπτωση η δημιουργούμενη ζώνη προστασίας διακόπτεται
εφόσον αφορά σε εκβολές ρεμάτων, ή και διευρύνεται, εφόσον υπάρχει τοπική συσπείρωση
δασικής βλάστησης.
Ορίζεται ως κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας τα 6 στρέμματα για τα αγροτεμάχια μη
δασικού χαρακτήρα, ενώ απαγορεύεται η κατάτμηση στα δασικά γήπεδα και ως όριο αρτιότητας
ορίζονται τα 20 στρέμματα.
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης
Στις εκτάσεις δασικού ή αναδασωτέου χαρακτήρα που βρίσκονται εντός των περιοχών αυτών
επιτρέπονται, μετά από έγκριση της δασικής αρχής:
 Κτίρια και εγκαταστάσεις δασικής παραγωγής και δασικές υποδομές
 Χρήσεις, δραστηριότητες και εγκαταστάσεις ήπιας δασικής αναψυχής
 Οι χρήσεις και η δόμηση κτισμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προβλεπόμενες
διαδικασίες της δασικής νομοθεσίας (Ν.998/79, όπως εκάστοτε ισχύει)
 Αντλητικές Εγκαταστάσεις
 Υδατοδεξαμενές
 Φρέατα
Στα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα, επιτρέπονται επιπλέον οι παρακάτω χρήσεις:
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης
 Αναψυκτήρια
 Εστιατόρια
 Υπαίθριες παιδικές χαρές
 Υπαίθρια καθιστικά
 Υπαίθρια γήπεδα άθλησης μικρής κλίμακας
Όροι και περιορισμοί δόμησης των δασικών αγροτεμαχίων
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας (Ν.998/79, όπως εκάστοτε ισχύει),
όροι και περιορισμοί δόμησης για τις επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις
του από 24-5-1985 Π.Δ. (ΦΕΚ Δ 270), όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς παρεκκλίσεις, τις τοπικές
διατάξεις, και τις γενικές διατάξεις του παρόντος.
Όροι δόμησης των μη δασικών αγροτεμαχίων

Για τα Αναψυκτήρια και τα Εστιατόρια μέγιστη ωφέλιμη επιφάνεια 100 τ.μ.

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι
διατάξεις του από 24-5-1985 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. /Δ/ 270), όπως ισχύει.
Περιορισμοί Δόμησης και Προστασίας Περιβάλλοντος
 Απαγορεύεται οποιαδήποτε υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια του νόμου
1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος.
 Επιτρέπεται η θήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορισμούς της δασικής
υπηρεσίας
 Μέχρι την οριοθέτηση της γραμμής αιγιαλού, η τοποθέτηση των κτισμάτων που
επιτρέπονται ως ειδικές χρήσεις γης πρέπει να γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 50
μέτρων από τη γραμμή αιγιαλού.
 Επιτρέπεται η απόληψη ύδατος από οποιονδήποτε υδροφορέα για ύδρευση και
άρδευση, υπό τον όρο της μη υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της διατήρησης των
σήμερα υφιστάμενων εντόπιων πληθυσμών πανίδας και χλωρίδας των κατοίκων
συμπεριλαμβανομένων.
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Απαγορεύονται:
 Η θήρα στις περιοχές καταφυγίων θηραμάτων
 Η καταστροφή κάθε είδους φυσικής βλάστησης
 Η καταστροφή της βλάστησης των φυτοφρακτών
 Η αποστράγγιση ελωδών εκτάσεων
 Η ρύπανση και η εν γένει υποβάθμιση των υδατικών πόρων και οικοσυστημάτων
 Η αμμοληψία
10.6.4. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

(ΠΕΠΔ) – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ

Ως Περιοχές Περιορισμού και Ελέγχου Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.) στην εκτός σχεδίου περιοχή του
Δήμου Μεθώνης προσδιορίζονται: μία περιοχή παρά τον οικισμό της Μεθώνης, ανατολικά και
σε επαφή με την πόλη, με σκοπό την προστασία του περιαστικού της χώρου και την ανάπτυξη
ήπιων οικιστικών λειτουργιών, μία περιοχή οίκο-τουρισμού και αναψυχής, τέλος δε δύο τύποι
ζωνών προστασίας της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και της απλής γεωργικής γης
και του αγροτικού τοπίου.
Π.Ε.Π.Δ.1 Προστασίας περιαστικού χώρου και ήπιας οικιστικής ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Ο.Α.)
Αφορά στην άμεση περιαστική περιοχή της Μεθώνης στα βόρεια και ανατολικά του οικισμού
μέχρι το δρόμο προς την παραλία και περιμετρικά του οικισμού του Φοινικούντα και στοχεύει
στην προστασία – διαφύλαξη του περιαστικού της χώρου από ασύμβατες χρήσεις και την
ανάπτυξη ήπιων οικιστικών λειτουργιών.
Ο χαρακτήρας αυτού του τύπου ζώνης στοχεύει στην ελεγχόμενη ανάπτυξη ήπιων αστικών
χρήσεων, άμεσα συνδεόμενων με τον οικισμό της Μεθώνης, καθώς και στη δημιουργία
αποθέματος οικιστικής γης προς μελλοντική επέκταση.
Στις ως άνω περιοχές: Ως κατώτατο όριο κατάτμησης ορίζονται τα 6 στρέμματα και αρτιότητας
τα 4 στρέμματα.
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης
 Κατοικία
 Ξενώνες μέχρι 60 κλίνες
 Εμπορικά καταστήματα, με εξαίρεση υπεραγορές και πολυκαταστήματα
 Εστιατόρια
 Αναψυκτήρια
 Εκπαιδευτήρια, ευαγή ιδρύματα
 Νοσοκομεία – κλινικές – δημοτικά ιατρεία
 Αθλητικές εγκαταστάσεις
 Κτήρια κοινής ωφέλειας
 Ιεροί Ναοί
 Χώροι στάθμευσης
Όροι και Περιορισμοί Δόμησης
Εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-5-1985 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. Δ 270), όπως ισχύει.
Ειδικότερα στην ΠΕΠΔ1 του οικισμού της Μεθώνης και σε ζώνη 100 μ. από την ακτογραμμή θα
χωροθετούνται κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις, για τις οποίες θα απαιτείται άδεια από τις
υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.
Π.Ε..Π.Δ.2: Ανάπτυξης ήπιων μορφών τουρισμού, αναψυχής και παραθεριστικής
κατοικίας (Τ.Α)
Αφορά σε εκτός σχεδίου περιοχές παρά το παραλιακό μέτωπο και σε συνέχεια της ζώνης
προστασίας 100 μ. του παράκτιου χώρου, καθώς επίσης εγγύς της Μεθώνης στα βόρεια και
ανατολικά του οικισμού και εγγύς των οικισμών Καμαρίων, Φοινικούντα και Λούτσας, αποσκοπεί
δε στην ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού, αναψυχής και παραθεριστικής κατοικίας.
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Ο χαρακτήρας της ζώνης αυτής αφορά στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων οίκο-τουρισμού και
αναψυχής, στην εκτός σχεδίου περιοχή και αποσκοπεί στην προαγωγή του οίκο-τουρισμού, της
αναψυχής, του πολιτισμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, της
φιλοξενίας, καθώς και των λειτουργιών αθλητισμού, με προστασία του τοπίου.
Στην ως άνω περιοχή: Ως κατώτατο όριο κατάτμησης ορίζονται τα 6 στρέμματα και αρτιότητας
τα 4 στρέμματα για τα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα, ενώ απαγορεύεται η κατάτμηση στα
δασικά γήπεδα και ως όριο αρτιότητας ορίζονται τα 10 στρέμματα.
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης
Στις εκτάσεις δασικού η αναδασωτέου χαρακτήρα που βρίσκονται εντός της περιοχής αυτής
επιτρέπονται, μετά από έγκριση της δασικής αρχής:
 Κτίρια και εγκαταστάσεις δασικής παραγωγής και δασικές υποδομές
 Χρήσεις, δραστηριότητες και εγκαταστάσεις ήπιας δασικής αναψυχής
 Γεωργική γη σε αγροκτήματα που είναι εγκλωβισμένα μέσα σε δάση και δασικές
εκτάσεις, προϋφιστάμενα του 1945
 Οι χρήσεις και η δόμηση κτισμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προβλεπόμενες
διαδικασίες της δασικής νομοθεσίας (Ν.998/79, όπως εκάστοτε ισχύει)
 Αντλητικές Εγκαταστάσεις
 Υδατοδεξαμενές
 Φρέατα
 Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής (πλην ΧΥΤΑ και σταθμών μεταφόρτωσης
απορριμμάτων).
Στα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα, επιτρέπονται επιπλέον οι παρακάτω χρήσεις:
 Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις αγροτικής παραγωγής
 Κατοικία
 Τουριστικοί Ξενώνες, μέχρι 50 κλίνες
 Περίπτερα ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης
 Κτήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
 Εστιατόρια
 Αναψυκτήρια και εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής
 Πολιτιστικά κτήρια και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες
 Γήπεδα στάθμευσης
 Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με βοηθητικά κτίσματα.
 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές
 Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικές) μόνο για ατομική χρήση
 Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής
 Δεξαμενές
 Θερμοκήπια
 Αντλητικές Εγκαταστάσεις
 Υδατοδεξαμενές
 Φρέατα
Όροι και περιορισμοί δόμησης των δασικών αγροτεμαχίων
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας (Ν.998/79, όπως εκάστοτε ισχύει),
όροι και περιορισμοί δόμησης για τις επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις
του από 24-5-1985 Π.Δ. (ΦΕΚ Δ 270), όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς παρεκκλίσεις, τις τοπικές
διατάξεις, και τις γενικές διατάξεις του παρόντος.
Όροι και περιορισμοί δόμησης των μη δασικών αγροτεμαχίων
 Μέγιστη ωφέλιμη επιφάνεια για τις κατοικίες 200 τ.μ., για τα Περίπτερα ιστορικής και
περιβαλλοντικής ενημέρωσης 100 τ.μ., για τα κτήρια και τις εγκαταστάσεις αναψυχής 200
τ.μ.
 Στους τουριστικούς ξενώνες επιβάλλεται διάσπαση όγκων, με μέγιστο όγκο για μονόροφα
κτίρια 320 κ.μ. και για διώροφα 600 κ.μ.
 Κατά τα λοιπά ισχύουν κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-5-1985 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ/Δ/ 270),
όπως εκάστοτε ισχύει χωρίς παρεκκλίσεις, τις τοπικές διατάξεις, και τις γενικές διατάξεις
του παρόντος.
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Ειδικότερα για τις τουριστικές εγκαταστάσεις πέραν των παραπάνω ισχύει το Ειδικό
Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό για τις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές.

Περιορισμοί προστασίας περιβάλλοντος στα δασικά γήπεδα της ζώνης Π.Ε.Π.Δ.2
 Απαγορεύεται οποιαδήποτε υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια του νόμου
1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος.
 Επιβάλλεται περιορισμός του αριθμού και της παροχής των αντλήσεων ύδατος ανά
υδρολογική λεκάνη μετά από ειδική μελέτη με στόχο την διατήρηση των αποθεμάτων και
στάθμης των υπόγειων υδροφορέων.
 Επιτρέπεται η βόσκηση σε περιοχές που θα ορισθούν από την δασική υπηρεσία ως
θαμνολίβαδα προς βόσκηση, ανάμεσα σε περιοχές βλάστησης
 Επιτρέπεται η απόληψη ύδατος από οποιονδήποτε υδροφορέα για ύδρευση και
άρδευση, υπό τον όρο της μη υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της διατήρησης των
σήμερα υφιστάμενων εντόπιων πληθυσμών πανίδας και χλωρίδας
 Επιτρέπεται η θήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορισμούς της δασικής
υπηρεσίας
 Απαγορεύονται:
 Η θήρα στις περιοχές καταφυγίων θηραμάτων
 Η καταστροφή κάθε είδους φυσικής βλάστησης
 Η καταστροφή της βλάστησης των φυτοφρακτών
 Η αποστράγγιση ελωδών εκτάσεων
Π.Ε.Π.Δ.3 Προστασίας και ανάδειξης απλής γεωργικής γης και αγροτικού τοπίου (Γ.Γ.)
Αφορά στους θύλακες με γεωργικές καλλιέργειες που διασπείρονται στο σύνολο της έκτασης του
Δήμου και αποσκοπεί στην προστασία και ανάδειξη της γεωργικής γης και του αγροτικού τοπίου.
Στην ως άνω περιοχή: Ως κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 6 στρέμματα.
Επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης
 Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις αγροτικής παραγωγής
 Εγκαταστάσεις σταβλισμένης και ημισταβλισμένης κτηνοτροφίας
 Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια - Silos
 Κατοικία
 Ξενώνες μέχρι 6 κλίνες/στρ. και με διάσπαση όγκων
 Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, σύμφωνα με την
απόφαση 13727/24 ΦΕΚ1087Β/5-8-2003
 Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
 Ειδικά κτήρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής
 Πολιτιστικά κτήρια και εγκαταστάσεις
 Αθλητικές εγκαταστάσεις
 Κτήρια για την κάλυψη θρησκευτικών αναγκών
 Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικών μόνο για ατομική χρήση,
φωτοβολταικά για ατομική χρήση)
 Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής
 Δεξαμενές
 Θερμοκήπια
 Αντλητικές Εγκαταστάσεις
 Υδατοδεξαμενές
 Φρέατα
Όροι και Περιορισμοί Δόμησης και προστασίας περιβάλλοντος
 Εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-5-1985 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. Δ 270), όπως
ισχύει.
 Ισχύουν οι γενικοί όροι προστασίας περιβάλλοντος της χερσαίας περιοχής
οικοανάπτυξης
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Στην ως άνω περιοχή επιτρέπεται η οριοθέτηση και πολεοδόμηση ζωνών Τουρισμού –
Αναψυχής, οι οποίες θα χωροθετηθούν σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του μηχανισμού
ΠΕΡΠΟ του Ν. 2508/1997.
Π.Ε.Π.Δ.4 Προστασίας και ανάδειξης γεωργικής γης υψηλής απόδοσης και αγροτικού
τοπίου (Γ.Γ.Υ.Π)
Αφορά στους θύλακες γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας στα ανατολικά της εθνικής οδού
προς Πύλο και αποσκοπεί στην προστασία και ορθολογική διαχείρισή της, είναι δε αυστηρά
αγροτικός.
Στην ως άνω περιοχή: Ως κατώτατο όριο αρτιότητας ορίζονται τα 8 στρέμματα.
Απαγορεύεται η κατάτμηση αγροτεμαχίων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγρ.37, Ν. 2945/01
(Τροποποίηση άρθρου 56 Ν. 2637 παραγρ. 6 β’, γ’, δ’ και ε’).
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης
Στα αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας απαγορεύεται
η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας εκτός από γεωργική εκμετάλλευση σύμφωνα με
το άρθρο 24 παραγρ. 37, Ν. 2945/01 (Τροποποίηση άρθρου 56 Ν. 2637/98, παρ 6 α).
Αναλυτικά οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι:
 Υποδομές αγροτικής παραγωγής
 Γεωργικές αποθήκες - Silos
 Κατοικία για την αποκλειστική εξυπηρέτηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων (αγροικία)
 Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής
 Δεξαμενές
 Θερμοκήπια
 Αντλητικές Εγκαταστάσεις
 Υδατοδεξαμενές
 Φρέατα
Όροι και περιορισμοί δόμησης
 Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια αγροικιών 200 τ.μ.
 Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις
του από 24-5-1985 Π,Δ. (Φ.Ε.Κ. Δ 270), όπως ισχύει.
Γενικοί περιορισμοί προστασίας περιβάλλοντος για τη ζώνη Π.Ε.Π.Δ.4
 Επιβάλλεται περιορισμός του αριθμού και της παροχής των αντλήσεων ύδατος ανά
υδρολογική λεκάνη μετά από σχετική μελέτη με στόχο την διατήρηση των αποθεμάτων
και στάθμης των υπόγειων υδροφορέων
 Απαγορεύονται:
 Η καταστροφή κάθε είδους φυσικής βλάστησης
 Η καταστροφή της βλάστησης των φυτοφρακτών
 Η αποστράγγιση ελωδών εκτάσεων
 Η ρύπανση και η εν γένει υποβάθμιση των υδατικών πόρων και οικοσυστημάτων

10.7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΖΩΝΩΝ
(ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΖΩΝΕΣ) ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σε όλες τις ΠΕΠ και ΠΕΠΔ καταργούνται οι παρεκκλίσεις της εκτός σχεδίου δόμησης εκτός από
τη ζώνη «ΠΕΠΔ 1: Ζώνη προστασίας περιαστικού χώρου και ήπιας οικιστικής ανάπτυξης
(Π.Χ.Ο.Α.)».
Ειδικές διατάξεις που αφορούν ίδιον νομικό καθεστώς κατισχύουν της παρούσας Απόφασης
(δασική νομοθεσία, αρχαιολογική νομοθεσία, κ.λ.π.).
Εγκαταστάσεις σταβλισμένης και ημισταβλισμένης κτηνοτροφίας
Επιτρέπονται με τους όρους της υφιστάμενης νομοθεσίας στην εκτός σχεδίου περιοχή που
έχουν χαρακτηριστεί ως Π.Ε.Π.Δ. 3 (απλή γεωργική γη), με εξαίρεση:
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Τις ζώνες γύρω από τους οικισμούς όπου οι ελάχιστες αποστάσεις προσδιορίζονται σε
200 μ. περιμετρικά.
Τις ζώνες από τα όρια της προτεινόμενης ζώνης ΠΕΠ6 (ποταμοί – ρέματα), όπου οι
ελάχιστες αποστάσεις προσδιορίζονται σε 100 μ.

Ζώνη γειτνίασης με γραμμές μεταφοράς ΔΕΗ υψηλής και υπερυψηλής τάσης
Προτείνεται η πλήρης απαγόρευση της δόμησης σε ζώνες παράλληλες με τη διαδρομή των
γραμμών υψηλής και υπερυψηλής τάσης της ΔΕΗ, σε όλο το μήκος τους και σε πλάτος 50μ.
εκατέρωθεν των γραμμών υψηλής τάσης και 100μ. εκατέρωθεν των γραμμών υπερυψηλής
τάσης.
Επιβάλλεται έλεγχος δόμησης και ειδικότερα απαγόρευση αυτής στις περιοχές των υφιστάμενων
κοιμητηρίων, τα οποία πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 250μ από το άκρο του εγκεκριμένου
σχεδίου πόλεως, 100 μ από μεμονωμένες κατοικίες, 100μ από φρέατα και 50μ από πηγές
πόσιμου νερού.
Όπου υπάρχουν περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, οι αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΠΠΟ,
ΕΠΚΑ, κ.λ.π.) θα καθορίσουν τους ενδεχόμενους όρους προστασίας κατά τη φάση των
γνωμοδοτήσεων επί της Γ΄ Φάσης (Β1 σταδίου), ώστε αυτοί να συμπεριληφθούν στις τελικές
προτάσεις της μελέτης. Οι περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που απεικονίζονται στους
χάρτες του κεφαλαίου Π.1 της πρότασης υποδεικνύονται ενδεικτικά και η αρμόδια υπηρεσία θα
πρέπει να προβεί στις διαδικασίες προσωρινής οριοθέτησής τους σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.
2 του Ν. 3028/2002.
Για τους μη οριοθετημένους αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και λοιπά βυζαντινά μνημεία
ισχύουν οι κατά περίπτωση επιτρεπόμενες χρήσεις γης και όροι δόμησης εντός των ΠΕΠ και
ΠΕΠΔ, μετά από υποχρεωτικό έλεγχο της αρχαιολογικής υπηρεσίας, με εξαίρεση των χρήσεων
βιομηχανίας, βιοτεχνίας, επαγγελματικών εργαστηρίων και χονδρεμπορίου - αποθηκών.
Περιμετρικά των ως άνω εκτός σχεδίου χώρων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και σε ακτίνα 50
μ. απαγορεύεται η τοποθέτηση κτηρίων τα οποία τυχόν επιτρέπονται από τις κατά περίπτωση
προτεινόμενες ειδικές χρήσεις γης και όρους δόμησης.
Σε όλη την εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου προτείνεται η επιβολή ειδικών όρων δόμησης, για την
διαφύλαξη του τοπικού αρχιτεκτονικού ύφους των κατοικιών, ήτοι:
 Υποχρεωτική τετράριχτη στέγη από κόκκινα κεραμίδια
 Πάνω από το ύψος της στέγης επιτρέπονται μόνο καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού,
καπνοσυλλέκτες, εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων στην στέγη, και αλεξικέραυνα.
 Τα κιγκλιδώματα (στηθαία) θα είναι από ξύλο ή μέταλλο απλής διατομής και μορφής.
 Η σκάλα μπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική. Σε περίπτωση εξωτερικής κλίμακας
ανόδου στον όροφο, επιβάλλεται η κατασκευή της κατά μήκος της όψεως του κτιρίου και
εφαπτόμενη αυτής.
 Έλεγχος από την Ε.Π.Α.Ε.
Προστατεύεται το δίκτυο των πολιτιστικών πορειών. Επιβάλλεται η αποκατάσταση της συνέχειας
του δικτύου, όπου αυτό έχει διακοπεί και η συντήρηση και αποκατάσταση των μονοπατιών. Σε
περίπτωση κατά την οποία νέοι οδικοί άξονες τέμνουν παλαιά μονοπάτια επιβάλλεται η σύνδεση
τους με το νέο οδικό δίκτυο και η εξασφάλιση της ομαλής πεζοπόρου διακίνησης στο μονοπάτι.
Ο καθορισμός εκτός σχεδίου χώρων ανέγερσης κτιρίων δημόσιων σκοπών και εν γένει κτηρίων
κοινής ωφέλειας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης αυτών, εγκρίνονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1337/1983, όπως ισχύει, εφόσον επιτρέπονται οι ως άνω
χρήσεις στις ζώνες εκτός σχεδίου της παρούσας Απόφασης.
Εντός της περιοχής του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και ειδικότερα στις εκτός και εντός σχεδίου περιοχές που
περιλαμβάνονται σε αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερα ισχύουσες
διατάξεις, ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής
άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία έγκρισης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., εκτελούνται, όπως εκδόθηκαν,
ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1577/85
«Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210 Α), όπως ισχύει.
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Εντός της εκτός σχεδίου περιοχής του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., προεγκρίσεις χωροθέτησης λειτουργιών και
δραστηριοτήτων που έχουν εκδοθεί με τις προϋφιστάμενες διατάξεις και οι χρήσεις –
δραστηριότητες τις οποίες αφορούν δεν επιτρέπονται εφεξής από τις ρυθμίσεις του
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., εξακολουθούν να ισχύουν, επιτρέπεται δε η έκδοση οικοδομικών αδειών για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με τις προγενέστερες διατάξεις.
Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα βιοτεχνίας – βιομηχανίας, μπορούν να λειτουργούν, να
εκσυγχρονίζονται και να επεκτείνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α).
Υφιστάμενες δραστηριότητες /χρήσεις που αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, δύνανται να
λειτουργούν, εφόσον πληρούν τους περιβαλλοντικούς όρους που τους έχουν τεθεί, έως τη λήξη
της άδειάς τους και κατ’ ανώτατο όριο για μια 12ετία από τη θεσμοθέτηση του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.
Εντός της προθεσμίας αυτής επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός, εφόσον βελτιώνονται οι επιπτώσεις
στο περιβάλλον από τη λειτουργία της μονάδας, καθώς επίσης και εργασίες συντήρησης και
επισκευής των κτηρίων που αποσκοπούν στην ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και
εργαζομένων σε αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3212/2003 ΦΕΚ Α 308/31-12-2003 που
αφορά την τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 26 του Ν. 2831/2000 και το άρθρο 7 του
Ν. 3325/2005.
Επιβάλλεται περιορισμός του αριθμού και της παροχής των αντλήσεων ύδατος ανά υδρολογική
λεκάνη, λαμβάνοντας υπόψη τα περιοριστικά μέτρα των υδατικών πόρων της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, Δ/νση Υδάτων, μετά από σχετική μελέτη με στόχο την διατήρηση των
αποθεμάτων και στάθμης των υπόγειων υδροφορέων.
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11.
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Από την αναγνώριση των στοιχείων του φυσικού υποβάθρου, σε συνδυασμό με το πρότυπο
κατοίκησης –ιστορικό και σύγχρονο- προκύπτουν σημαντικοί συσχετισμοί, τόσο για τη
χωροθέτηση των οικισμών όσο και για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων στο χώρο. Αν και η
σχέση γεωγραφικού ανάγλυφου και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων διαπιστώνεται εν γένει στο
χώρο, στην περίπτωση της συγκεκριμένης ανάλυσης στο χώρο της Μεθώνης παρουσιάζεται
ιδιαίτερα ευκρινής. Αυτό είναι προφανές μια και μόνο στα παραλιακά τμήματα του Δήμου έχουν
εμφανιστεί στο έδαφος στοιχεία ανάπτυξης σύγχρονων λειτουργιών. Έτσι τα φυσικογεωγραφικά
χαρακτηριστικά του χώρου εξακολουθούν να παραπέμπουν στο παραδοσιακό αναπτυξιακό
πρότυπο υποδεικνύοντας ενδεχομένως και τρόπους για την καλύτερη προσαρμογή των
μελλοντικών λειτουργιών στο έδαφος. Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις εγκατάστασης νέων
χρήσεων σε ορισμένα σημεία, η βασική χωροταξική διάρθρωση, το δίκτυο οικισμών και το
γενικότερο τοπίο διατηρείται σε μεγάλο βαθμό.
11.1. ΤΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
Ο Δήμος έχει υψόμετρο που κυμαίνεται από 0 – 430 m και γεωμορφολογικό ανάγλυφο που
χαρακτηρίζεται από τοπικά μηδενικές έως μικρές κλίσεις στα πεδινά και μεγαλύτερες κλίσεις στα
ημιορεινά. Μπορούμε να κατατάξουμε την ευρύτερη περιοχή του Δ. Μεθώνης σε τέσσερις
περιοχές, στην παραλιακή, την πεδινή, την ημιορεινή και την ορεινή. Στην παραλιακή περιοχή το
υψόμετρο κυμαίνεται από 0 – 20 m, με κλίσεις έως και 6 %, στην πεδινή κυμαίνεται από 20 – 60
m, με κλίσεις έως και 4 %, στην ημιορεινή κυμαίνεται από 60 – 200 m, με κλίσεις έως και 20 %
και στην ορεινή κυμαίνεται από 200 – 430 m, με κλίσεις έως και 60 %.
Το ανάγλυφο του Δήμου χαρακτηρίζεται από μικρές υψομετρικές διαφορές, μέτριες πτυχώσεις
και εκτεταμένες ακτές μεγάλης ποικιλίας. Όλα τα δημοτικά Διαμερίσματα χαρακτηρίζονται πεδινά
εκτός της Λαχανάδας η οποία χαρακτηρίζεται ορεινή. Εκτός των Δ. Δ. Καινούργιο Χωριό και
Λαχανάδα τα υπόλοιπα είναι παραθαλάσσια. Οι ανάγκες απορροής των υδάτων λόγω του
μικρού υψομέτρου της περιοχής δημιουργούν ρέματα μειωμένου μεγέθους και παροχής. Τα
ρέματα έχουν κύρια κατεύθυνση από Βορά προς Νότο και εκβάλουν στην παραλιακή ζώνη. Τα
κυριότερα ρέματα είναι το Μιναγιώτικο και του Δελημιχάλη.
Το ανάγλυφο εκτός των πτυχώσεων χαρακτηρίζεται και από υψομετρικές ζώνες που
προκύπτουν με μεγάλη ενάργεια από την ανάλυση των κλίσεων του εδάφους. Πρόκειται για
μεταβολές υψομέτρου που και αυτές δημιουργούν φραγμούς, ασυνέχειες και καθορίζουν δύο
σημαντικές χωρικές ενότητες. Η περιοχή του Δήμου με το κριτήριο αυτό μπορεί να χωριστεί σε
δύο υψομετρικές ζώνες:
 την παραλιακή ζώνη (υψόμ. 0-40 Μ)
 τη ζώνη της ενδοχώρας (υψομ. 40+ Μ)
Η επιλογή του υψομέτρου έχει γίνει με βάση τη συχνότητα απότομων κλίσεων στα σημεία αυτά
και είναι σχετική ως προς την απόλυτη θέση ή την μετάβαση από τις συνθήκες της μιας ζώνης
στην άλλη.
Πίνακας: Υψομετρικές ζώνες
Ονομασία

Υψόμετρο (Μ)

Έκταση (χιλιάδες στρέμματα)

1

Παραλιακή ζώνη

0 – 40

37269,912

2

Ζώνη ενδοχώρας

40-+

59520,841

Πηγή: Επεξεργασία ομάδας μελέτης

Η παραλιακή ζώνη
Η παραλιακή ζώνη, περιλαμβάνει τις περιοχές που υφίστανται τις σημαντικότερες πιέσεις και
συγκρούσεις χρήσεων γης. Το πλάτος της ζώνης αυτής υφίσταται σημαντικές διακυμάνσεις.
Η παραλιακή αυτή ζώνη περιλαμβάνει τις δύο σημαντικές πεδινές παραλιακές εκτάσεις του
Δήμου στη Μεθώνη και τη Φοινικούντα όπου και αναπτύσσονται οι πεδινοί ελαιώνες του Δήμου
που διαμορφώνουν και το τοπίο όπως φαίνεται από την επόμενη ζώνη της ενδοχώρας. Είναι
χαρακτηριστική η μετάβαση προς την δεύτερη υψομετρική ζώνη με ένα διαμορφωμένο μέτωπο
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κλίσεων του 30% ώστε το όριο μεταξύ των δύο ζωνών μπορεί και να ορίζει την κρίσιμη ζώνη
κατά τον ορισμό του Χωροταξικού Πλαισίου για τον Παράκτιο Χώρο (ΧΠΠΧ). ΄Οπως φαίνεται και
από τα αναπτυξιακά στοιχεία, η ζώνη αυτή συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που τίθενται
από το ΧΠΠΧ.
Στην παραλιακή ζώνη βρίσκονται οι εκβολές των ρεμάτων, σε πολλές περιπτώσεις
συνδυαζόμενες με χωματόδρομους πρόχειρης χωροθέτησης.
Σε μεγάλο τμήμα της ζώνης έχει καθοριστεί ο αιγιαλός σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εκεί
βρίσκονται και τα μικρά λιμάνια ή αγκυροβόλια με σημαντικότερα αυτά της Μεθώνης και της
Φοινικούντας.
Σχεδόν το σύνολο των νέων χρήσεων, εκτός του οικισμού, που συνδέεται με τον τουρισμό και
την αναψυχή αλλά και παραγωγικές δραστηριότητες του τριτογενή τομέα (υπηρεσίες) βρίσκεται
στη ζώνη αυτή.
Η ζώνη ενδοχώρας
Η ζώνη της ενδοχώρας συνδέεται λειτουργικά με την παραλιακή ζώνη και σε κάποιο βαθμό
υφίσταται τώρα ή μελλοντικά ανάλογες πιέσεις που δημιουργούνται από τις δραστηριότητες στην
παραλιακή ζώνη. Εκεί που οι πιέσεις είναι αυξημένες όπως στη Μεθώνη και τη Φοινικούντα
παρατηρούνται ανάλογα φαινόμενα και στην ενδοχώρα όπως δείχνουν οι εξελίξεις στα Καμάρια.
Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη έκταση καλλιεργούμενων εκτάσεων οπωροφόρων
δένδρων, ελαιώνων που περιβάλλουν τους οικισμούς. Οι οικισμοί της ζώνης διακρίνονται σ΄
αυτούς που λίγο πολύ λειτουργικά συνδέονται ή είναι σχετικά κοντά στα παράλια. Η απόσταση
από την παραλιακή περιοχή αλλά και οι δυνατότητες που προσφέρει το οδικό δίκτυο
διαβαθμίζουν τον βαθμό επιρροής της παραλιακής περιοχής στους οικισμούς της ενδοχώρας.
11.2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Η διοικητική διάρθρωση του Καποδιστριακού δήμου συγκροτείται από τις παλαιές κοινότητες οι
οποίες και αναφέρονται σε παλαιότερες άτυπες ή και τυπικές οριοθετήσεις του χώρου με κέντρο
αναφοράς τους κύριους οικισμούς και τα κεφαλοχώρια.
Πρόκειται για μια διάταξη όπου έξη δημοτικά διαμερίσματα καταλαμβάνουν κατά μέσο όρο
έκταση 16.200 στρ. το καθένα.
Τα δ.δ. της Μεθώνης (29.529 στρ.) και του Ευαγγελισμού (23.300 στρ.) είναι τα μεγαλύτερα του
Δήμου με μικρότερα αυτά της Φοινίκης (5.523 στρ.) και της Λαχανάδας (6.100 στρ.).
Παρατηρείται μια ανισομερής κατανομής της έκτασης των Δ.Δ. Τα όρια μεταξύ δημοτικών
διαμερισμάτων συμπίπτουν συχνά με χαρακτηριστικά γεωγραφικά στοιχεία (φαράγγια κλπ.) και
αποτυπώνουν αδρομερώς τις παραγωγικές γεωργικές περιοχές κάθε οικισμού όπως ίσχυε με το
παραδοσιακό πρότυπο.
Πρέπει να σημειωθεί ότι για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης και για μεθοδολογικούς
λόγους που έχουν σχέση και με το αναδυόμενο νέο πρότυπο κατοίκησης και παραγωγής
απαιτείται η ομαδοποίηση δημοτικών διαμερισμάτων σε μεγαλύτερες ενότητες υπό την
προγραμματική έννοια, χωρίς αυτό να σημαίνει αναγκαστικά και πρόταση αναδιάταξης της
Καποδιστριακής δομής.
11.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Η παραπάνω διάκριση σε δύο υψομετρικές ζώνες συμβάλλει στην προσέγγιση των εξελίξεων
στο χώρο που σε μεγάλο βαθμό αποτυπώνεται από την αξιολόγηση των κοινωνικό-οικονομικών
χαρακτηριστικών (κίνηση προς τα παράλια, εγκατάλειψη ορεινών γεωργικών περιοχών κλπ).
Για λόγους καθαρά προσαρμογής στα στοιχεία της ανάλυσης και στο σύστημα προβλέψεων, ο
καθορισμός υποενοτήτων του Δήμου γίνεται στα διοικητικά όρια των δημοτικών διαμερισμάτων.
Διαμορφώνονται οι παρακάτω 3 χωρικές ενότητες:
1. Μεθώνη, Καινούργιο Χωριό (δυτικά) με έκταση 41,7 στρέμματα
2. Φοινίκη, Ευαγγελισμός (κέντρο) με έκταση 28,8 στρέμματα
3. Λαχανάδα, Φοινικούντα (ανατολικά) με έκταση 26,7 στρέμματα
Οι υποενότητες αυτές ανταποκρίνονται σε γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία, αλλά κυρίως στη
δομή και διάρθρωση του οικιστικού δικτύου.
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Μια κατάταξη στις υποενότητες που ορίστηκαν ως ανθρωπογεωγραφικές αναδεικνύει άλλα πάλι
στοιχεία εσωτερικών σχέσεων του οικιστικού δικτύου. Στο δυτικό τμήμα η Μεθώνη και το
Καινούργιο Χωριό συγκροτούν μια ενότητα την οποία διασχίζει κατά μήκος ο Εθνικός δρόμος
Πύλου – Μεθώνης και διατηρούν μια λειτουργική σχέση με το οικιστικό δίκτυο της Πύλου. Στη
ζώνη Φοινίκης, Ευαγγελισμού συγκροτείται μια ομάδα οικισμών που βρίσκονται μεταξύ των δύο
μεγαλύτερων και περισσότερο αναπτυσσόμενων οικισμών του Δήμου την Μεθώνη και την
Φοινικούντα.
Η επόμενη ζώνη Φοινικούντα, Λαχανάδα επικρατούν οι δραστηριότητες της παραλιακής
περιοχής Φοινικούντα και του ορεινού χώρου (Λαχανάδα).

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ

Δ. Δ. Μεθώνης
Μεθώνη
Κοκκινιά
Κρητικά
Σαπιέντζα
Τάπια
Δ. Δ. Φοινικούντος
Φοινικούντα
Ανεμόμυλος
Γριζόκαμπος
Λούτσα
Σχίζα
Χουνάκια

ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

11.4. ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Το οικιστικό δίκτυο του Δήμου συγκροτείται από 6 Δημοτικά Διαμερίσματα με 19 οικισμούς,
όπως αυτοί ορίζονται με την κωδικοποίηση της ΕΣΥΕ.
Ως προς τα μεγέθη, το οικιστικό δίκτυο περιλαμβάνει μικρού και μεσαίου μεγέθους οικισμούς εκ
των οποίων 13 έχουν πληθυσμό κάτω των 100 κατοίκων, 3 μέχρι 200 κατ. και 3 οικισμοί
διατηρούν πάνω από 200 κατ. με την Μεθώνη να κυριαρχεί με 1.169 κατοίκους.
Ο Δήμος στο μεγαλύτερο μέρος του είναι πεδινός, η έκταση του είναι 97.202 στρέμματα και έχει
συνολικά 2.638 κατοίκους.

Δ. Δ. Ευαγγελισμού
Ευαγγελισμός
Δεντρούλια
Καμάρια
Δ. Δ. Καινούργιο Χωριό
Καινούργιο Χωρίον
Βαράκες
Δ. Δ. Λαχανάδας
Λαχανάδα
Νεραντζιές
Δ. Δ. Φοινίκης
Φοινίκη

ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ

Έτος 2001
1.249
1.169
27
9
7
37
626
559
10
38
9
2
8
1.875
398
287
10
101
89
47
42
169
163
6
107
107
763
2.638

Πίνακας: Κατανομή πληθυσμού ανά ζώνη
% του συνολικού πληθ/μού
% του πληθ/μού της ζώνης
47,34
66,61
44,31
62,35
1,02
1,44
0,34
0,48
0,27
0,37
1,40
1,97
23,73
33,39
21,19
29,81
0,38
0,53
1,44
2,03
0,34
0,48
0,08
0,11
0,30
0,43
71,07
100,00
15,09
52,17
10,88
37,62
0,38
1,31
3,83
13,24
3,37
11,66
1,78
6,16
1,59
5,50
6,41
22,15
6,18
21,36
0,23
0,79
4,05
14,02
4,05
14,02
28,93
100,00

% του πληθ/μού του Δ.Δ.
100,00
93,59
2,16
0,72
0,56
2,96
100,00
89,30
1,60
6,07
1,43
0,32
1,28
100,00
72,11
2,51
25,38
100,00
52,81
47,19
100,00
96,45
3,55
100,00
100,00

Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφή Πληθυσμού 2001, Επεξεργασία ομάδας μελέτης

11.5. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Στην ευρύτερη περιοχή των «Ν. Σαπιέντζα, Σχίζα» καταγράφονται πεδινά και ημιορεινά τμήματα.
Σημαντικό στοιχείο της εγγύς περιοχή αποτελεί «η λιμνοθάλασσα της Πύλου και η νήσος
Σφακτηρία» που περιλαμβάνεται στο Δίκτυο «Φύση 2000» με κωδικό GR 2550004.
Πέραν από τη φυσική έλξη που ασκεί η περιοχή στον επισκέπτη (απέραντες παραλίες, θέσεις
θέας, μονοπάτια κ.λ.π), παρουσιάζεται και εξαιρετικό αρχαιολογικό ενδιαφέρον με κυρίαρχα
στοιχεία το κάστρο Μεθώνης ενώ τα διατηρητέα μνημεία, οι εκκλησίες κ.λ.π. προσδίδουν στην
περιοχή ένα ιδιαίτερο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό.
Στην Ν. Σαπιέντζα υπάρχει το μοναδικό στη Μεσόγειο, δάσος αείφυλλων - πλατύφυλλων.
Πρόκειται για δέντρα (και όχι θάμνους, όπως συνήθως) με ύψος που ξεπερνάει τα 10-12μ., τα
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οποία αναπτύσσονται τόσο πολύ λόγω απομόνωσης και κλιματολογικών συνθηκών. Το
εντυπωσιακό δάσος και η γύρω περιοχή κηρύχθηκε το 1986 «διατηρητέο μνημείο φύσης», ενώ
το Φυσικό Μνημείο Δάσους Αείφυλλων Πλατάνων είναι μια από τις 16 περιοχές στην Ελλάδα
που έχουν χαρακτηριστεί ως Βιογενετικά Αποθέματα του Συμβούλιο της Ευρώπης.
Τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης είναι περιοχές με ήπιες έως μέτριες κλίσεις. Η
περιοχή μελέτης εκτείνεται από την υψομετρική των 0μ. έως αυτή των 509μ. κα κυριαρχούν οι
καλλιέργειες και ειδικά οι δενδρώδες με κύριο είδος την ελιά, ενώ ακολουθεί και η καλλιέργεια της
αμπέλου.
Η περιοχή μελέτης Στενό Μεθώνης είναι αμιγώς θαλάσσια περιοχή. Ο τόπος βρίσκεται στη
Νοτιοδυτική Πελοπόννησο και περιλαμβάνει τις ακτές από το ακρωτήριο «Κολυβρί» έως το
«Χοντρό Κάβο» καθώς επίσης και τις Βόρειες ακτές της Ν. Σαπιέντζα.
11.5.1. ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΞΩΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Στο Δήμο Μεθώνης δεν έχει αναπτυχθεί στον εξωαστικό χώρο σημαντικός αριθμός σημειακών
χρήσεων, είτε χωροθετημένες, είτε όχι. Λόγω του ελλιπούς θεσμικού καθεστώτος χρήσεων και
περιορισμών των περισσότερων οικισμών παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές εξάπλωση
σχετικά πυκνής αλλά διάσπαρτης δόμησης, κυρίως οικιστικού χαρακτήρα, όπως αναλυτικά
περιγράφεται σε επόμενα κεφάλαια.
Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις κατά κανόνα βρίσκονται στους οικισμούς ή τον περιαστικό τους
χώρο έχουν δε κυρίως σχέση με την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Άλλες εγκαταστάσεις
ελαιοτριβείων βρίσκονται διάσπαρτες και κυρίως είναι στους οικισμούς. Λοιπές εγκαταστάσεις
έχουν σχέση με τη δραστηριότητα των κατασκευών και είναι είτε διάσπαρτες στα πεδινά μέσα
στους ελαιώνες είτε όπως και πιο συνηθισμένα κατά μήκος του οδικού άξονα. Οι εγκαταστάσεις
αυτές βρίσκονται κυρίως στην περιοχή Μεθώνης και κύρια κατά μήκος του οδικού άξονα.
Στην ίδια περιοχή, κατά μήκος του οδικού άξονα και κυρίως στις εξόδους της Μεθώνης και της
Φοινικούντας εμφανίζονται επαγγελματικές εγκαταστάσεις που αφορούν τον τριτογενή τομέα
(υπεραγορά, εκθέσεις, πρατήρια βενζίνης) αλλά και διάφορα κέντρα διασκεδάσεως. Πρόκειται
για χρήσεις που υποστηρίζουν την λειτουργία τουρισμού και αναψυχής της περιοχής Μέθώνης –
Φοινικούντας, ταυτόχρονα όμως απευθύνονται στο σύνολο του Δήμου, δεδομένου ότι η θέση
αυτή εξασφαλίζει προσπέλαση και κεντροβαρική θέση. Πρόκειται, επίσης για επαγγελματικές
εγκαταστάσεις που είτε δεν μπορούν να βρουν κατάλληλους χώρους στον συνεκτικό οικιστικό
ιστό, είτε δεν αδειοδοτούνται ως οχλούσες.
Στους περισσότερους υπόλοιπους οικισμούς, στον εξωαστικό τους χώρο δεν παρουσιάζονται
παρόμοιες αναπτύξεις σε τέτοιο βαθμό στις περισσότερες περιπτώσεις όχι λόγω ειδικών
περιορισμών αλλά λόγω επιλογής των επιχειρήσεων.
Στον εξωαστικό χώρο του Δήμου δεν υπάρχει σημαντικός αριθμός μεμονωμένων τουριστικών
εγκαταστάσεων. Όλες βρίσκονται σε παραλιακές περιοχές και στον άξονα τουριστικής
ανάπτυξης του Δήμου.
11.5.2. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
Οι συγκρούσεις χρήσεων παρατηρούνται στην παραλιακή ζώνη και κυρίως στον πεδινό άξονα
Μεθώνη - Φοινικούντα. Σημαντική εξάπλωση της δόμησης στην άμεση παραλιακή περιοχή
παρουσιάζεται εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού Μεθώνης - Φοινικούντας με κτίρια και χρήσεις,
ενώ αντίθετα παρόμοιες πιέσεις δεν παρουσιάζονται στην ενδοχώρα.
Εκτός από τις χωρικού ενδιαφέροντος συγκρούσεις χρήσεων πολλές παρατηρούνται εντός του
ιστού του οικισμού, είτε με χρήσεις ασύμβατες με το παραδοσιακό οικιστικό περιβάλλον, είτε σε
πιο σοβαρές περιπτώσεις με μνημεία.
Αν και ο τομέας ενδιαφέροντος του κεφαλαίου αυτού αφορά τις χρήσεις, αυτές πολύ συχνά
συναρτώνται και με την εικόνα του χώρου, είτε ακάλυπτου, είτε με κτίσματα αμφίβολης
αισθητικής και ποιότητας. Αν και τα μεγέθη των φαινομένων και ο αριθμός τους δεν είναι
σημαντικά υποδηλώνουν όμως τάσεις που αν δεν ελεγχθούν μπορεί να αλλοιώσουν
ανεπανόρθωτα σημαντικά στοιχεία του χώρου.
Στο χώρο εκτός οικισμών και στο ορεινό τοπίο μικρές παρεμβάσεις μπορεί να αλλοιώσουν τη
συνολική εικόνα του τοπίου.
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11.6. ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Από την ανάλυση που προηγήθηκε, διαφαίνεται σαφώς ο προσανατολισμός του αναπτυξιακού
προτύπου του Δήμου προς τον τουρισμό και τις δραστηριότητες που συνδέονται με αυτόν,
διατηρώντας παράλληλα έναν σημαντικό τομέα πρωτογενών δραστηριοτήτων με τον οποίο θα
συμμετέχει σε ένα σχήμα πολλαπλών απασχολήσεων και συμπληρωματικών εισοδημάτων. Η
τουριστική ανάπτυξη με τα χαρακτηριστικά που έχουν ήδη περιγραφεί, με έναν σημαντικό τομέα
παραθεριστικής ή/και δευτερεύουσας κατοικίας, δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις σε
πολεοδομημένη γη και κτίρια. Ταυτόχρονα, η απαίτηση διασφάλισης των όρων άσκησης
πρωτογενών δραστηριοτήτων (και μάλιστα εκτατικής μορφής) αλλά, και κυρίως, η διατήρηση του
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, προϋπόθεσης απαραίτητης για την τουριστική
ανάπτυξη της περιοχής, παραπέμπουν σε σχεδιασμένη και συνετή διαχείριση του εδάφους,
δηλαδή τη θέσπιση πολιτικής γης στο επίπεδο του Δήμου με συναινετικούς όρους. Στο πλαίσιο
αυτό θα πρέπει να προσδιορισθούν και οι απαιτήσεις οικιστικής ανάπτυξης.
11.6.1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
Οι θεσμοθετημένοι οικιστικοί υποδοχείς αφορούν ένα πολύ μικρό ποσοστό των 19 οικισμών που
απαρτίζουν το οικιστικό δίκτυο του Δήμου Μεθώνης. Μόνον ο οικισμός της Μεθώνης διαθέτει
σχέδιο πόλεως, ενώ οριοθετημένη περιοχή υπάρχει στους οικισμούς της Λαχανάδας και της
Φοινίκης.
Η έκταση των θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων φαίνεται στον πίνακα
Οικισμός

Έκταση (στρέμματα)

Μεθώνη (σχέδιο πόλεως)

50,18

Λαχανάδα (οριοθετημένος οικισμός)

211,10

Φοινίκη (οριοθετημένος οικισμός)

180,62

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ

441,90

Πίνακας: Θεσμοθετημένοι οικιστικοί υποδοχείς – Έκταση , Μετρήσεις της Ομάδας Μελέτης

Βεβαίως, οι θεσμοθετημένοι οικιστικοί υποδοχείς αποτελούν ένα μέρος μόνον των οικιστικών
υποδοχέων του Δήμου, δεδομένου ότι το ρόλο αυτό παίζουν και όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί,
προϋφιστάμενοι του 1923. Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση της προσφοράς αλλά και η εκτίμηση
της πολεοδομικής χωρητικότητας θα πρέπει, με κάποιον τρόπο, να τους συμπεριλάβει. Το
ερώτημα που τίθεται είναι ποιά θα είναι, για κάθε οικισμό, η έκταση που θα θεωρηθεί ως τέτοια,
δεδομένου ότι η ζώνη των 800 μέτρων δεν έχει θεσμικά την έννοια του συμπαγούς πυκνού
οικισμού. Για τις ανάγκες της μελέτης προσδιορίστηκαν, με τη βοήθεια ορθοφωτοχαρτών, για
κάθε οικισμό οι δομημένες περιοχές, οι οποίες διακρίθηκαν σε συνεκτικές και μη συνεκτικές.
Οι εκτάσεις τους ανέρχονται σε 816,20 στρ. και 1.177,50 στρ. αντίστοιχα, ενώ η κατανομή τους
ανά δημοτικό διαμέρισμα φαίνονται στον πίνακα.
Δημοτικό Διαμέρισμα
Δ. Δ. ΜΕΘΩΝΗΣ
Δ. Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΜΑΡΙΑ
Δ. Δ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΩΡΙΟ
ΒΑΡΑΚΕΣ
Δ. Δ. ΛΑΧΑΝΑΔΑΣ
Δ. Δ. ΦΟΙΝΙΚΗΣ
Δ. Δ. ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
ΓΡΙΖΟΚΑΜΠΟΣ
ΛΟΥΤΣΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ

Θεσμοθετημένοι υποδοχείς
50,18
-

211,10
180,62
441.90

Εκτάσεις (στρέμματα)
Συνεκτικό Τμήμα
297.00
115.50
86.00
29.50
60.40
37.90
22.50
63.50
56.80
223.00
182.00
22.00
19.00
816.20

Μη Συνεκτικό Τμήμα
202.00
470.00
470.00
18.50
18.50
147.60
123.80
215.60
96.60
119.00
1177.50

Πίνακας: Εκτάσεις συνεκτικών και μη συνεκτικών τμημάτων ανά Δ.Δ.
Πηγή : Ορθοφωτοχάρτες / Δορυφορική εικόνα - Μετρήσεις της Ομάδας Μελέτης
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11.6.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
Όπως έχει ειπωθεί και στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο κύριος όγκος της ζήτησης καθορίζεται από
τις τουριστικές δραστηριότητες (ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα, ξενοδοχεία και
υποστηρικτικές δραστηριότητες) και την παραθεριστική κατοικία. Έχουν ήδη αναφερθεί τα
χαρακτηριστικά της τουριστικής δραστηριότητας, καθώς και του είδους των καταλυμάτων. Όσον
αφορά την καθαρή παραθεριστική κατοικία, πρόκειται, κατά πάσα πιθανότητα, για ζήτηση
σχετικά υψηλών εισοδημάτων, η οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος στρέφεται προς την
κατασκευή μονοκατοικιών, ενώ ένα σημαντικό τμήμα, που όμως δεν μπορεί να εκτιμηθεί
ποσοτικά από τη μελέτη αυτή, στρέφεται προς την αγορά παραδοσιακών κτισμάτων που
προσφέρονται για ανακαίνιση. Και οι δύο περιπτώσεις παραπέμπουν σε ζήτηση υψηλών
προτύπων (standards). Όσον αφορά την πρώτη κατοικία η οποία καλύπτεται, κατά το
μεγαλύτερο μέρος της, από το υπάρχον οικιστικό απόθεμα, θα πρέπει θεωρηθεί ότι
ανταποκρίνεται σε σταθερότυπα υψηλού ποσοστού επιφανείας ανά κάτοικο, δεδομένου του
μικρού μεγέθους του νοικοκυριού.
Αν και από την ανάλυση που προηγήθηκε (κεφ. Α.2) είναι σαφής η τάση ανάπτυξης του
τουρισμού και της παραθεριστικής κατοικίας στην περιοχή του Δήμου, δεν είναι δυνατόν να
υπάρξει ποσοτική εκτίμηση των τάσεων. Μπορούν μόνο να περιγραφούν αδρομερώς, βάσει των
χαρακτηριστικών της τουριστικής κίνησης. Ο Δήμος Μεθώνης αποτελεί κυρίως προορισμό
καλοκαιρινών διακοπών μέσης διάρκειας, με έντονο το στοιχείο της εποχικότητας, τόσο για
ημεδαπούς, όσο και για αλλοδαπούς επισκέπτες. Αποτελεί ταυτόχρονα πόλο έλξης αλλοδαπών
κυρίως για διαμονή μεγάλης διάρκειας. Η περιοχή δεν μπορεί, λόγω απόστασης, να ενταχθεί στο
σύστημα μετακινήσεων Σαββατοκύριακου της Αθήνας, η βελτίωση όμως της οδικής σύνδεσης,
ιδιαίτερα του άξονα Τρίπολης – Καλαμάτας, μπορεί να διευρύνει τις δυνατότητες σύντομης
διαμονής, αμβλύνοντας ταυτόχρονα και την εποχικότητα της ζήτησης. Προς την ίδια κατεύθυνση
μπορεί να δράσει και η ανάπτυξη εναλλακτικών, ήπιων μορφών τουρισμού, για την οποία η
περιοχή προσφέρεται ιδιαίτερα λόγω των φυσικών και πολιτιστικών πόρων που διαθέτει.
Τα μεγέθη αυτά αποτελούν ένα ενδεικτικό πλαίσιο αναφοράς των απαιτήσεων, όπως
προβλέπεται να διαμορφωθούν με βάση το επιθυμητό αναπτυξιακό πρότυπο της περιοχής,
καλύπτοντας τις απαιτήσεις της ζήτησης που συνδέεται με τις τουριστικές δραστηριότητες, ενώ
ταυτόχρονα επιτρέπει ρυθμίσεις για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
της περιοχής.
11.7. ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ –
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΈΡΓΑ
Α. Εκτελούμενα Έργα
1)

2)

3)

Έργο

:

Βιολογικός Καθαρισμός Δήμου Μεθώνης – Δίκτυα Μεθώνης & Ε.Ε.Λ

Προϋπολογισμός
Εξέλιξη

:
:

Έργο

:

5.200.000 Ευρώ
Κατασκευή
Βιολογικός Καθαρισμός Δήμου Μεθώνης – Δίκτυα Φοινικούντας & Αγωγός
Προσαγωγής στο Ε.Ε.Λ

Προϋπολογισμός
Εξέλιξη

:
:

Έργο

:

Προσθήκη Αίθουσας Διδασκαλίας Δημ Σχολείου & Νηπιαγωγείου
Μεθώνης

Προϋπολογισμός

:

230.000 Ευρώ

Εξέλιξη

:

Κατασκευή

2.370.000 Ευρώ
Υπό δημοπράτηση

Β. Προτεινόμενα έργα
1)

2)

Έργο

:

Μελέτη έργων Ενοποίησης Αποχετευτικών Δικτύων Νέου Δήμου Μεθώνης ΕΕΛ

Μέτρο

:

2.1α

Προϋπολογισμός

:

100.000,00 Ευρώ

Έργο

:

Δίκτυα Αποχέτευσης Μεθώνης

Μέτρο
Προϋπολογισμός

:
:

2.4
40.000,00 Ευρώ
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3)

4)

Έργο

:

Δίκτυα Αποχέτευσης Φοινικούντας

Μέτρο
Προϋπολογισμός

:
:

2.4
20.000,00 Ευρώ

Έργο

:

Έργα Ύδρευσης Δ.Δ Φοινίκης

Μέτρο

:

2.3

Προϋπολογισμός

:

20.000,00 Ευρώ

Έργο

:

Έργα Ύδρευσης Δ.Δ Ευαγγελισμός Οικ. Καμάρια

Μέτρο
Προϋπολογισμός

:
:

2.3
25.000,00 Ευρώ

Έργο

:

Έργα Ύδρευσης Δ.Δ Λαχανάδας

Μέτρο

:

2.3

Προϋπολογισμός

:

15.000,00 Ευρώ

7)

Έργο
Μέτρο
Προϋπολογισμός

:
:
:

Έργα Ύδρευσης Δ.Δ. Καινούργιου Χωριού
2.3
15.000,00 Ευρώ

8)

Έργο
Μέτρο
Προϋπολογισμός

:
:
:

Ανάδειξη παραδοσιακού χαρακτήρα Κέντρου Μεθώνης

Έργο

:

Απαλλοτρίωση για Πολιτιστικό και Κοινωνικό Κέντρο Φοινικούντας

Μέτρο
Προϋπολογισμός

:
:

3.8
125.000,00 Ευρώ

Έργο

:

Μελέτη Παράκτιων έργων προστασίας παραλίας Μεθώνης- Ακτομηχανική μελέτη

Μέτρο
Προϋπολογισμός

:
:

5)

6)

9)

10)

3.5
205.000,00 Ευρώ

Έργο

:

Μέτρο
Προϋπολογισμός

:
:

2.1α
61.353,31 Ευρώ
Μελέτη Έργων Ενοποίησης Αποχετευτικών Δικτύων και ΕΕλ Νέου Δήμου
Μεθώνης
2.1α
80.000,00 Ευρώ

12)

Έργο
Μέτρο
Προϋπολογισμός

:
:
:

Έργα οδοποιίας Μεθώνης
2.2.1
50.000,00 Ευρώ

13)

Έργο
Μέτρο
Προϋπολογισμός

:
:
:

Πολιτιστικό Κέντρο Μεθώνης-Αποθήκες ΑΣΟ
3.5.1
116.232,69 Ευρώ

14)

Έργο
Μέτρο
Προϋπολογισμός

:
:
:

Αναπλάσεις Κοιν.Χώρων Μεθώνης
2.6.1
45.000,00 Ευρώ

15)

Έργο
Μέτρο
Προϋπολογισμός

:
:
:

Ύδρευση Ευαγγελισμού (Οικ.Καμάρια)
2.3.4
25.000,00

16)

Έργο
Μέτρο
Προϋπολογισμός

:
:
:

Έργα οδοποιίας Ευαγγελισμού
2.2.1
60.000,00 Ευρώ

17)

Έργο
Μέτρο
Προϋπολογισμός

:
:
:

Έργα οδοποιίας Καμάρια
2.2.1
40.000,00 Ευρώ

18)

Έργο
Μέτρο
Προϋπολογισμός

:
:
:

Αναπλάσεις Κοιν. Χώρων Φοινικούντας
2.6.1
118.000,00 Ευρώ

19)

Έργο
Μέτρο
Προϋπολογισμός

:
:
:

Αναπλάσεις Κοιν. Χώρων Ευαγγελισμού
2.6.1
37.000,00 Ευρώ

20)

Έργο
Μέτρο
Προϋπολογισμός

:
:
:

Αναπλάσεις Κοιν. Χώρων Λαχανάδας
2.6.1
40.000,00 Ευρώ

21)

Έργο
Μέτρο

:
:

Έργα οδοποιίας Λαχανάδας
2.2.1

11)
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Προϋπολογισμός

:

22)

Έργο
Μέτρο
Προϋπολογισμός

:
:
:

23)

Έργο
Μέτρο
Προϋπολογισμός

:
:
:

Έργα Ύδρευσης Δ.Δ Φοινίκης

Έργο

:

Αναπλάσεις Κοιν. Χώρων Φοινίκης

24)

25)

22.000,00 Ευρώ
Έργα Ύδρευσης Δ.Δ Λαχανάδας
2.3.1
15.000,00 Ευρώ
2.3.4
20.000,00 Ευρώ

Μέτρο

:

2.6.1

Προϋπολογισμός

:

9.119,00 Ευρώ

Έργο

:

Αναπλάσεις Κοιν.Χώρων Καινούργιου Χωριού-Βαράκες

Μέτρο
Προϋπολογισμός

:
:

2.6.1
44.000,00 Ευρώ

12. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Οι οικισμοί του Δήμου Μεθώνης είναι γενικά μικρού και μεσαίου μεγέθους με μεγαλύτερο αυτόν
της Μεθώνης που σύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχει 1.249 κατοίκους. Από το σύνολο
των 19 οικισμών οι 16 κατατάσσονται στους μικρούς με πληθυσμό από 2 έως 163 κατ. και οι 3
κατατάσσονται στους μεσαίους με πληθυσμό 287 έως 1.169 κατ..
Έδρα του Δήμου είναι η Μεθώνη που συγκεντρώνει και το σημαντικότερο μέρος των διοικητικών
λειτουργιών του Δήμου.
12.1. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Η πολεοδομική οργάνωση των οικισμών έχει επηρεαστεί από την θέση του Δήμου στον χώρο.
Στους παραλιακούς οικισμούς αναπτύσσονται κυρίως λειτουργίες τουρισμού και αναψυχής που
απουσιάζουν από τους οικισμούς της ενδοχώρας.
Οι βασικότεροι οικισμοί του Δήμου Μεθώνη – Φοινικούντα αναπτύσσονται στον άξονα της
επαρχιακής οδού και κατά το τμήμα που αυτός πλησιάζει το θαλάσσιο μέτωπο. Ο άξονας
Φοινικούντα - Μεθώνη συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των χρήσεων εκτός κατοικίας.
Στους οικισμούς αυτούς στο μέτωπο της παραλίας αναπτύσσονται κυρίως οι χρήσεις τουρισμού,
αναψυχής και εμπορίου και στον υπόλοιπο οικισμό κυριαρχεί η κατοικία και διάσπαρτες
τουριστικές μονάδες.Στους υπόλοιπους οικισμούς τα ελάχιστα καταστήματα κυρίως καφενεία
διατάσσονται γύρω από την πλατεία του οικισμού.
Οι υφιστάμενοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι είναι περιορισμένοι και σε πολλές
περιπτώσεις ανύπαρκτοι.
12.2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
Από επιτόπια έρευνα καθώς και από τα στοιχεία του Εμπορικού Επιμελητηρίου Μεσσηνίας
εντοπίζονται ανά οικισμό οι επιχειρήσεις στους οικισμούς και η αναλυτική περιγραφή φαίνεται
στον πίνακα .
Σύμφωνα με τον πίνακα προκύπτει ότι το 26,34% των επιχειρήσεων του Δήμου αφορά σε
επιχειρήσεις τουρισμού, το (29,77%) σε Εστίαση – Αναψυχή, το 26,34%
αφορά σε
εγκαταστάσεις εμπορικών καταστημάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του μόνιμου και
εποχικού πληθυσμού των οικισμών. Το 7,25% αφορά σε δραστηριότητες υπηρεσιών και το
10,3% σε βιοτεχνικές εγκαταστάσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις οικοδομικές
εργασίες της περιοχής.
Από τις επιχειρήσεις τουρισμού αναψυχής το 91,3% αναπτύσσεται στον άξονα Μεθώνης –
Φοινικούντας. Αντίστοιχα στον ίδιο άξονα διατάσσεται το 88,46% των επιχειρήσεων Εστίασης –
Αναψυχής και το 92,75% των επιχειρήσεων εμπορίου.
Οι λοιπές επιχειρήσεις είναι διάσπαρτες σε όλο τον Δήμο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΑΝΑ ΖΩΝΗ

ΖΩΝΗ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ

Ζ
Ω
Ν
Η

Πληθυσμός

%

%

%

%

στο
σύνολ
του
Δήμου

στο
σύνολ
του
Δήμου

%

%

Υπηρεσίες
εξυπηρετήσεις

στο
σύνολ
του
Δήμου

στο
σύνολ
του
Δήμου

σύνολ
επιχειρήσ.
οικισμού

στο
σύνολ
του
Δήμου

53,62

9

47,37

17

62,96

117

44,66

53,62

9

47,37

17

62,96

116

44,27

1

0,38

9

0

0,00

Σαπιέντζα

7

0

0,00

Τάπια

37

0

0,00

Δ. Δ. Φοινικούντος

626

44

63,77

34

41,025

27

39,13

7

36,84

7

25,93

119

45,42

Φοινικούντα

559

44

63,77

32

41,025

27

39,13

7

36,84

6

22,22

116

44,27

Ανεμόμυλος

10

1

3,7

1

0,38

Γριζόκαμπος

38

0

0,00

Λούτσα

9

2

0,76
0,00

2001

Τουριστικές
εγκαταστάσεις

στο
σύνολ
του
Δήμου

Εστίαση
Αναψυχή

στο
σύνολ
του
Δήμου

Δ. Δ. Μεθώνης

1.249

19

27,54

35

44,87

37

Μεθώνη

1.169

19

27,54

34

43,59

37

Κοκκινιά

27

1

1,28

Κρητικά

Δ.Δ. , Οικισμός

2

Εμπόριο

Χονδρεμπόριο

Βιοτεχνίες

2,56

%

Σχίζα

2

0

Χουνάκια

8

0

0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ

1.875

63

91,3

69

88,46

64

92,75

16

84,21

24

88,89

236

90,08

Δ. Δ. Ευαγγελισμού

398

5

7,25

4

5,13

3

4,35

2

10,53

3

11,11

17

6,49

Ευαγγελισμός

287

1

1,28

2

2,9

3

11,11

6

2,29

Δεντρούλια

10

0

0,00

Καμάρια

101

Δ. Δ.
Καινούργιου Χωρίου

89

Καινούργιον Χωρίον

47

Βαράκες

42

Δ. Δ. Λαχανάδας

169

2

2,56

1

2

2,56

1

5

7,25

3

3,85

1

1,45

2

10,53

11

4,20

1

5,26

1

0,38

0

0,00

1

5,26

1

0,38

1,45

3

1,15

1,45

3

1,15

0

0,00

Λαχανάδα

163

Νεραντζιές

6

Δ. Δ. Φοινίκης

107

1

1,45

3

3,85

1

1,45

5

1,91

Φοινίκη

107

1

1,45

3

3,85

1

1,45

5

1,91

8,7

9

11,54

5

7,25

ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ

763

6

26

9,92

ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ

2.638

69

78

69

19

27

262

100,00

26,34

29,77

26,34

7,25

10,30

100

% στο σύνολο
του Δήμου
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15,79

3

11,11

13. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
13.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Το θεσμικό πλαίσιο δόμησης που διέπει τους οικισμούς του Δήμου Μεθώνης παρουσιάζει
σημαντικές διαφορές που εξαρτώνται από τον βαθμό θεσμικής παρέμβασης στους οικισμούς.
13.1.1. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ
Από το σύνολο των οικισμών μόνο η Μεθώνη έχει εγκεκριμένο σχέδιο πόλης που έχει εγκριθεί
με το Δ\γμα 4/5/1829 ·Π.Δ.4/2/1880 ·Π.Δ.6/11/27 ΦΕΚ302Α'/27. Τμήμα της όμως είναι οικισμός
προϋφιστάμενος του 1923 με σκαρίφημα ορίων και αντίστοιχους όρους δόμησης. Η Μεθώνη έχει
κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. 1289/Β/
20-10-76.
Οι όροι δόμησης της Μεθώνης προσδιορίζονται από το Β.Δ. 25-8-69 ΦΕΚ 164Δ/1-9-69 "Περί
καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των
ορίων οικισμών εχόντων εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο”
Ο Σ.Δ. ορίζεται ανάλογα με το πλάτος του δρόμου και κυμαίνεται από 0.80 για τους δρόμους
πλάτους μέχρι 7.50 μ. έως και 1.2 για τους δρόμους με πλάτος μεγαλύτερο των 12.50 μ.
Πρακτικά στο μεγαλύτερο μέρος του οικισμού ο Σ. Δ. είναι 0.8.
13.1.2. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥ 1923 ΜΕ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΤΟΥΣ
Από τους 19 οικισμούς ο Ευαγγελισμός, η Φοινικούντα, ο Γκριζόκαμπος και τμήμα της Μεθώνης
είναι οικισμοί προϋφιστάμενοι του 1923, για τους οποίους υπάρχει και σχετικό σκαρίφημα
προσδιορισμού των ορίων τους. Οι όροι δόμησης για τους οικισμούς αυτούς προσδιορίζονται
από το ΠΔ/2-3-81 (ΦΕΚ 138Δ/13.3.81) περί «οικισμών προ της 16.8.1923». Η αρτιότητα
προσδιορίζεται στις περιπτώσεις αυτές στα 2000 μ2 και κατά παρέκκλιση στα 300 μ2 για όσα
οικόπεδα υπήρχαν κατά την 25.7.79 και σε οικόπεδα με όποιες διαστάσεις και επιφάνεια είχαν
εφόσον υπήρχαν πριν την 2.7.68. Ο συντελεστής δόμησης είναι κλιμακούμενος και κατά
περίπτωση μπορεί να κυμανθεί από 1,6 για τα μικρά οικόπεδα έως 0,25 για τα μεγάλα. Πρακτικά
ο Σ.Δ. που επιτρέπεται για τα οικόπεδα μεγέθους 300-500 μ2 είναι 0,8.
13.1.3. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥ 1923 ΧΩΡΙΣ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ
Ιδιαίτερη κατηγορία οικισμών προ 23 αποτελούν εκείνοι για τους οποίους δεν έχει συνταχθεί
σκαρίφημα ορίων. Για τους οικισμούς αυτούς προκειμένου να οικοδομηθεί κάποιο οικόπεδο
προηγείται αυτοψία της πολεοδομικής αρχής. Οι όροι δόμησης καθορίζονται από το ίδιο Π.
Διάταγμα (ΠΔ/2-3-81 (ΦΕΚ 138Δ/13.3.81) περί «οικισμών προ της 16.8.1923»). Στους
παραπάνω οικισμούς κατατάσσονται τα Δεντρούλια και οι Βαράκες.
13.1.4. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Σύμφωνα με το Π.Δ.6-12-82 (ΦΕΚ 588Δ /23-12-82) «περί καθορισμού όρων και περιορισμών
δομήσεως οικισμών της χώρας» δόθηκε η νομοθετική δυνατότητα για τους στάσιμους οικισμούς
τα οικόπεδα που βρίσκονται σε ακτίνα 800 μ από το κέντρο του οικισμού να οικοδομούνται
καθώς και να κατατέμνονται. Οι διατάξεις αφορούν σε οικισμούς που δεν είναι αξιόλογοι ή
παραλιακοί. Οι όροι δόμησης καθορίζονται από το Π.Δ. 24-4-85 (ΦΕΚ 181 Δ/3-5-1985) περί του
τρόπου καθορισμού των ορίων των οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατ. κατηγοριοποίηση
αυτών και όρων δόμησής τους .Η αρτιότητα ορίζεται από τα 300 μ2 έως τα 2000 μ2 και ο
συντελεστής δόμησης ορίζεται κλιμακωτά ανά 100 μ2 από το 1,6 μέχρι 0,4 με μέγιστη δομημένη
επιφάνεια τα 400 μ2. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του κύκλου των 800 μ αποτελεί ο
προσδιορισμός του κέντρου του οικισμού. Στο Δήμο Μεθώνης έχουν οριστεί σαν στάσιμοι
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οικισμοί 3 και για τους 2 από αυτούς (Ευαγγελισμός και Καμάρια) έχουν οριστεί τα κέντρα των
οικισμών.
13.1.5. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Στην κατηγορία αυτή υπάγεται ο οικισμός Καινούργιο Χωριό. Επειδή ο οικισμός είναι
προϋφιστάμενος του 1923 το πλαίσιο δόμησης προσδιορίζεται από τα αναφερόμενα στην
παράγραφο Α.4.4.1.3.
13.1.6. ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 24-4-85 (ΦΕΚ 181Δ / 3-5-85)
Το Π.Δ. 24-4-85 προσδιορίζει τον τρόπο καθορισμού των ορίων των οικισμών της χώρας τις
κατηγορίες αυτών και τους όρους και περιορισμούς δόμησής τους. Σύμφωνα με αυτό έχουν
οριοθετηθεί οι οικισμοί Λαχανάδα (ΦΕΚ 565/89) και Φοινίκη (ΦΕΚ 461/90). Οι όροι δόμησης που
καθορίζονται είναι διαφορετικοί για κάθε οικισμό.
Γενικά σύμφωνα με το Π.Δ. 24-4-85 ο συντελεστής δόμησης για κατοικία κλιμακώνεται από 1,6
έως 0,60 ανά 100 μ2 και για τα πέραν των 300 σε 0,40 με μέγιστη επιφάνεια 400 μ2.
Ο Σ.Δ. για κτήρια τουριστικών εγκαταστάσεων ή αμιγούς επαγγελματικής χρήσης κλιμακώνεται
και ορίζεται σε 0,60 για το τμήμα από 300 μ2 – 2000 μ2 , σε 0,50 για το τμήμα από 2000 μ2 –
4000 μ2 και σε 0,40 για το τμήμα άνω των 4000 μ2 χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια.
Ο Σ.Δ. για κτήρια κοινής ωφέλειας ορίζεται σε 0,80 για το τμήμα άνω των 300 μ2 χωρίς
περιορισμό στη συνολική επιφάνεια.
Για τους οικισμούς της Φοινίκης και της Λαχανάδας η αρτιότητα ορίζεται στα 500 μ2 και ο Σ.Δ.
ορίζεται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Π.Δ 24-4-85.
Αυτό σημαίνει ότι στις περιοχές αυτές ο μέσος Σ.Δ. διαμορφώνεται περίπου στο 0,80.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα κύρια αξιολογικά συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τη μέχρι τώρα ανάλυση της
κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και τις συνθήκες ρύπανσης του Δήμου Μεθώνης
συνοψίζονται στα εξής:






Το Φυσικό Περιβάλλον του Δήμου Μεθώνης σε γενικές γραμμές βρίσκεται σε αρκετά
καλή κατάσταση. Υφίστανται όμως ανθρωπογενείς δραστηριότητες οι οποίες επηρεάζουν
σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό τα φυσικά οικοσυστήματα.
Οι βασικότερες πηγές ρύπανσης συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα της οικονομικής
δραστηριότητας (χρήση αγρο-χημικών) και την αστική διάχυση στο παραλιακό μέτωπο
και παρά το βασικό οδικό δίκτυο.
Η απουσία εγκεκριμένων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Διαχειριστικών Μελετών
και Φορέα Διαχείρισης για τις περιοχές Natura 2000 που εντοπίζονται στο Δήμο
Μεθώνης (Νήσοι Σαπιέντζα /μοναδικό στη Μεσόγειο, δάσος αείφυλλων - πλατύφυλλων
και Σχίζα – Ακρωτήριο Ακρίτας, καθώς και Θαλάσσια περιοχή Στενού Μεθώνης), για τις
οποίες έχουν εκπονηθεί ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, χωρίς ακόμα να έχουν εκδοθεί
τα σχετικά Π.Δ. προστασίας και να έχουν ιδρυθεί και λειτουργήσει οι Φορείς Διαχείρισης,
αποτελεί σημαντική έλλειψη. Αποτέλεσμα της έλλειψης αυτής είναι, αφενός να
κινδυνεύουν τα φυσικά τοπία από την αστική διάχυση και αφετέρου να παραμένουν
αναξιοποίητα προς την κατεύθυνση ανάδειξής τους με εναλλακτικές μορφές τουρισμού,
δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, προαγωγής της
περιβαλλοντικής έρευνας, κ.ά.
Οι δραστηριότητες του δευτερογενή τομέα δεν ασκούν σημαντικές πιέσεις στο φυσικό
περιβάλλον της περιοχής, λόγω τις μικρής ανάπτυξης και έντασης λειτουργίας, εντούτοις
πρόβλημα αποτελεί η ανοργάνωτη εγκατάσταση μονάδων παρά τις εισόδους της
Μεθώνης και κατά μήκος του βασικού οδικού της περιοχής μελέτης, από κοινού με
εμπορικές δραστηριότητες.
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Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις, οι κρίσιμες περιβαλλοντικές παράμετροι για το
σχεδιασμό, συνοψίζονται στα εξής:






Επείγουσα ανάγκη διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000. Σύσταση και
λειτουργία Φορέα Διαχείρισης.
Σχεδιασμός ζωνών προστασίας της γεωργικής γης και του αγροτικού τοπίου, σε
συνδυασμό με ήπιες δραστηριότητες συμπληρωματικών εισοδημάτων που προάγουν τις
εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τον υγιεινό τρόπο ζωής, τη φιλοξενία, τη φυσική
άσκηση, κ.λ.π. Ανάγκη διαχείρισης των περιοχών γεωργικής γης υψηλής απόδοσης και
λήψης μέτρων διατήρησής της (παροχή κινήτρων στους έλαιοκαλλιεργητές, εκπαίδευση
των παραγωγών προς την κατεύθυνση ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας και
κτηνοτροφίας, κ.ά.).
Ανάγκη κατάρτισης του δασικού κτηματολογίου για την προστασία των δασών και
δασικών εκτάσεων που διασπείρονται στην έκταση του Δήμου.
Σημαντικό στοιχείο στο χώρο του Δήμου Μεθώνης πρέπει να αποτελέσει η προστασία
και η ανάδειξη των ρεμάτων – χειμάρρων που διασχίζουν την περιοχή από βορρά προς
νότο, καθώς και των παραποτάμιων – παραρεμάτιων περιοχών τους.

Ως προς το πολιτιστικό περιβάλλον, αξιόλογη είναι η πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά
που διασώζεται σήμερα και εμπλουτίζει την ταυτότητα της Μεθώνης και της ευρύτερης περιοχής,
επισημαίνοντας όμως ότι το διεθνούς σημασίας πολιτιστικό απόθεμα είναι ασύνδετο και
ανεπαρκώς αξιοποιημένο, τόσο της Μεθώνης (Κάστρο Μεθώνης, παραδοσιακός οικισμός), όσο
και της πεδινής - ημιορεινής ενδοχώρας του Δήμου, με αποτέλεσμα οι υπάρχοντες πολιτιστικοί
πόροι να παραμένουν ανεπαρκώς προστατευμένοι και σε συνθήκες μεγάλων ελλείψεων από
άποψη αναπλάσεων και λοιπών έργων ανάδειξης και προβολής.
Σημειώνεται ιδίως η έλλειψη ανάδειξης – αξιοποίησης των υποβρύχιων ευρημάτων αρχαίων
ναυαγίων τα οποία μπορούν να επαυξήσουν την ανάδειξη του υπόλοιπου πλέον γνωστού
ιστορικού πλούτου της περιοχής και να δώσουν νέα ώθηση στην επισκεψιμότητά της, με
προοπτική διεθνούς δικτύωσης.
Σημαντική επομένως είναι η προτεραιότητα διασύνδεσης – ενοποίησης των αρχαιολογικών –
πολιτιστικών χώρων και των χώρων πρασίνου και των υδάτινων διαδρόμων της έκτασης του
Δήμου, στοιχείο που αποτελεί μια σημαντική παράμετρο αναπτυξιακής προοπτικής, βιώσιμης
ανάπτυξης και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των ίδιων των κατοίκων.
Μια προσπάθεια ένταξης του Δήμου στο δίκτυο των ιστορικών πόλεων θα ενίσχυε την
συνείδηση των κατοίκων για την ιστορία της πόλης και την σημερινή ιστορικότητά της, ενώ
παράλληλα θα συνέβαλε στην κοινωνική συνοχή των κατοίκων της. Εξάλλου, όπως και η
«διεθνής χάρτα ιστορικών πόλεων» αναφέρει, μόνον όταν η προστασία της αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς ενταχθεί στους κύριους στόχους του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού
είναι δυνατόν αυτή να επιτευχθεί με διατήρηση ζωντανού του οικιστικού συνόλου.
Επίσης, αναγκαίο είναι να διαμορφωθούν ενιαίοι πολιτιστικοί – φυσικοί διάδρομοι στο σύνολο
της έκτασης του Δήμου, που να διασυνδέουν και να αναδεικνύουν μέσα και έξω από τον
οικιστικό ιστό τους τόπους φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, σε συνδυασμό με τους
πολιτιστικούς – φυσικούς διαδρόμους και τα τουριστικά κυκλώματα της ευρύτερης περιοχής
προς Πύλο, Κορώνη, κ.λ.π.
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14. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
14.1. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΚΑΙ

ΡΥΘΜΙΣΗ

ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΚΑΙ

ΛΟΙΠΩΝ

Γενικά
Στο παρόν κεφάλαιο ρυθμίζονται ειδικότερα ανά οικισμό ή και ομάδες οικισμών τα ζητήματα που
αφορούν:
 Τις αναγκαίες οικιστικές επεκτάσεις Α και Β κατοικίας, καθώς και ζωνών παραγωγικών
δραστηριοτήτων ΒΙΟΠΑ, Χονδρεμπορίου και Τουρισμού – Αναψυχής,
 Την πολεοδομική οργάνωση των οικισμών (συνοικίες – πολεοδομικές ενότητες, κέντρα),
 Τις χρήσεις γης,
 Τους όρους και περιορισμούς δόμησης (μέσος Σ.Δ., προγραμματική μέση οικιστική
πυκνότητα),
 Τους τρόπους ανάπτυξης,
 Τους πολεοδομικούς μηχανισμούς και κίνητρα,
 Τις νέες ανάγκες σε κοινωνικό εξοπλισμό και χώρους πρασίνου ανά οικισμό, με βάση τον
προγραμματικό πληθυσμό του έτους στόχου 2023,
 Τις προτάσεις αναβάθμισης του οικιστικού ιστού στο εσωτερικό των οικιστικών
υποδοχέων με σκοπό την αναζωογόνηση του οικιστικού δικτύου και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων.
14.1.1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Με βάση το Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης και Οικιστικής Οργάνωσης του Δήμου Μεθώνης, οι
βασικοί στόχοι της πρότασης γενικής πολεοδομικής οργάνωσης και ρύθμισης των οικισμών και
των λοιπών πολεοδομούμενων περιοχών του Δήμου Μεθώνης είναι οι εξής:
 Η αντιμετώπιση των οικιστικών πιέσεων για κύρια και παραθεριστική κατοικία, της πόλης
των Μεθώνης – έδρας του Δήμου με αύξηση του υφιστάμενου οικιστικού υποδοχέα κατά
13,08 Ηα συνολικά και πολεοδόμηση της πρόσθετης οικιστικής γης. Η αύξηση του οικιστικού
υποδοχέα αποσκοπεί στην απορρόφηση της δυναμικής των δημογραφικών μεγεθών
μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού, τη βελτίωση των οικιστικών πυκνοτήτων, την επαύξηση
της διαθέσιμης γης για την παραπέρα ανάπτυξη των κεντρικών λειτουργιών, καθώς επίσης
στη βελτίωση των μεγεθών για κύρια κατοικία, κοινωνική και τεχνική υποδομή, τέλος δε στην
οργάνωση και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, της πολιτιστικής υποδομής, των
κοινόχρηστων χώρων και του πρασίνου. Η συνολική έκταση του οικιστικού υποδοχέας είναι
63,30 Ha
 Η διοχέτευση των λοιπών διάχυτων οικιστικών πιέσεων εκτός σχεδίου, κυρίως για
παραθεριστική κατοικία και τουριστικά καταλύματα στην παράκτια ζώνη, στους υπάρχοντες
λοιπούς οικισμούς, είτε οικισμούς προ του ’23, είτε νεότερους οικιστικούς υποδοχείς, με
σκοπό την προστασία του φυσικού τοπίου και της γεωργικής γης, με:
 Οριοθέτηση οικιστικού υποδοχέα και πολεοδόμηση του οικισμού Καμάρια σε συνολική
έκταση 8,4 Ηα.
 Οριοθέτηση και πολεοδόμηση του οικισμού Ευαγγελισμός, με βάση τις διατάξεις των
οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, σε πρόσθετη έκταση οριοθέτησης 36,05 Ηα.
 Οριοθέτηση και πολεοδόμηση του οικισμού Βαράκες, με βάση τις διατάξεις των οικισμών
κάτω των 2.000 κατοίκων, σε συνολική έκταση οριοθέτησης 9,9 Ηα.
 Οριοθέτηση και πολεοδόμηση του οικισμού Φοινικούντα, με βάση τις διατάξεις των
οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, σε συνολική έκταση οριοθέτησης 29,50 Ηα.
 Οριοθέτηση και πολεοδόμηση του οικισμού Καινούργιο Χωριό, με βάση τις διατάξεις των
οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, σε πρόσθετη έκταση οριοθέτησης 7,60 Ηα.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

170

Οριοθέτηση και πολεοδόμηση του οικισμού Γκριζόκαμπος, με βάση τις διατάξεις των
οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, σε συνολική έκταση οριοθέτησης 14,60 Ηα.
 Πολεοδόμηση των οριοθετημένων οικισμών της Λαχανάδας και της Φοινίκης.
Στους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου, με βάση τα προγραμματικά μεγέθη για το έτος 2023,
δεν διαπιστώνεται έλλειμμα γης για τη μελλοντική κάλυψη των οικιστικών αναγκών σε πρώτη
κατοικία.
 Η οργανωμένη ανάπτυξη των βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες σήμερα
αναπτύσσονται με εκτός σχεδίου δόμηση στις παρυφές της πόλης των Μεθώνης, με
δημιουργία ΒΙΟΠΑ – ΒΙΠΑ παρά την εθνική οδό προς Πύλο, σε έκταση 112,50 στρεμμάτων,
το οποίο θα πολεοδομηθεί, με σκοπό τη διοχέτευση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, με
έμφαση στη μεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, αλλά και τη
μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων από τον οικιστικό ιστό ή την υπόλοιπη εκτός σχεδίου
περιοχή του Δήμου.
 Η οργανωμένη ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων χονδρεμπορίου-αποθηκών, με
δημιουργία ζώνης Χονδρεμπορίου παρά την είσοδο της Μεθώνης από Πύλο, σε έκταση
112,50 στρεμμάτων, η οποία θα πολεοδομηθεί, με σκοπό τη συγκέντρωση των
αποθηκευτικών δραστηριοτήτων σε ενιαία ζώνη, ανακουφίζοντας τον παραδοσιακό οικιστικό
ιστό της πόλης από οχληρές λειτουργίες και μειώνοντας τη διέλευση βαρέων οχημάτων δια
μέσου της εντός σχεδίου περιοχής.
 Η οργανωμένη ανάπτυξη δραστηριοτήτων τουρισμού, αναψυχής και παραθεριστικής
κατοικίας, με δημιουργία ζωνών Τουρισμού – Αναψυχής με το μηχανισμό ΠΕΡΠΟ εντός της
ΠΕΠΔ3 προστασίας – ανάδειξης απλής γεωργικής γης και αγροτικού τοπίου, εκτός της
ζώνης προστασίας NATURA και σε συνάρτηση με τους οδικούς άξονες Μεθώνης – Πύλου
και Μεθώνης Ευαγγελισμού.
 Πολεοδομική οργάνωση, εξυγίανση, αναζωογόνηση και αναβάθμιση του δομημένου
περιβάλλοντος στην έδρα του Δήμου και στο λοιπό αγροτικό οικιστικό δίκτυο, με
παρεμβάσεις αναγνώρισης και ανάδειξης της ταυτότητας των οικισμών, ανάπλασης προβολής των εισόδων προς τους οικισμούς και του δημόσιου χώρου τους, καθώς και
βελτίωσης της αρχιτεκτονικής και αισθητικής φυσιογνωμίας τους, με έμφαση στα κέντρα των
οικισμών, στα δημόσια και ιστορικά κτήρια και τους ελεύθερους χώρους.
 Προώθηση δράσεων ενίσχυσης των ειδικών τουριστικών υποδομών και των μοναδιαίων
χωροθετήσεων ενίσχυσης της πολιτιστικής υποδομής στην έδρα του Δήμου, τη Μεθώνη,
όπως: Συνεδριακό Κέντρο, Λαογραφικό Μουσείο, Κέντρο παραδοσιακών χορών και
παραδοσιακής φορεσιάς, Υπαίθρια σκεπαστή αγορά, Κέντρο Ενάλιων Αρχαιοτήτων.
 Προώθηση εναλλακτικών μορφών οργάνωσης και διαχείρισης του πολιτιστικού αποθέματος
με στόχο την προστασία – ανάδειξη – αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς
του Δήμου, με αιχμή το μεσαιωνικό Κάστρο της Μεθώνης.
 Διατύπωση κατευθύνσεων για την εκπόνηση μελετών ανάπλασης των οικισμών ή τμημάτων
τους, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των ιδιαιτεροτήτων των οικισμών σε συνδυασμό με τα
συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, καθώς και ειδικών μορφολογικών περιορισμών που θα
συντελέσουν στη διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα του οικιστικού αποθέματος.


14.1.2. ΕΚΤΑΣΗ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΝΕΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
Στο σύνολο των 19 οικισμών του Δήμου Μεθώνης έχει διαπιστωθεί ότι σήμερα ο
θεσμοθετημένος οικιστικός υποδοχέας ανέρχεται σε 150,69 Ηa τα οποία αντιστοιχούν: 5,02 Ηa
σε εγκεκριμένο σχέδιο πόλης (Μεθώνη), 39,17 Ηa σε οριοθετήσεις (Λαχανάδα, Φοινίκη), 103,62
Ηa σε όριο οικισμών προ του 23 (Μεθώνη, Ευαγγελισμός, Καινούργιο Χωριό, Βαράκες,
Φοινικούντας, Γκριζόκαμπος), 2,88 Ηa ως συνεκτικό τμήμα οικισμών (Καμάρια, Λούτσα).
Από τον βάσει προτύπων υπολογισμό των αναγκών οικιστικών επεκτάσεων και οριοθετήσεων
για κύρια και παραθεριστική κατοικία, έχει προκύψει η ανάγκη για επιπλέον 87,72 Ηa
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πρόσθετων οικιστικών υποδοχέων με οικιστικές επεκτάσεις ή και οριοθετήσεις όσων οικισμών
δεν είναι οριοθετημένοι, ενώ έχουν ανάγκη αύξησης υποδοχέα.
Επίσης έχει προκύψει ανάγκη σε έκταση τουλάχιστον 20 Ηa για ζώνες τουρισμού – αναψυχής
και παραθεριστικής κατοικίας με το μηχανισμό ΠΕΡΠΟ που έρχονται να προστεθούν στους ήδη
θεσμοθετημένους οικιστικούς υποδοχείς του Δήμου.
Στο σύνολο των οικισμών του Δήμου Μεθώνης που εμφανίζουν ανάγκες πρόσθετων οικιστικών
υποδοχέων, οι προτάσεις οικιστικών επεκτάσεων - οριοθετήσεων, των οποίων τα μεγέθη έχουν
ήδη καταγραφεί στο κεφάλαιο Π1, είναι αναλυτικά οι παρακάτω:


Μεθώνη: οικισμός με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο σε έκταση 5,02 Ηa και εντός ορίου
οικισμού προ του 23 σε έκταση 45,2 Ηa. Το σύνολο του θεσμοθετημένου οικιστικού
υποδοχέα 50,22 Ηa.
Προτείνεται οικιστική επέκταση του οικισμού για κύρια – παραθεριστική κατοικία της πόλης των
Μεθώνης – έδρας του Δήμου, με βάση τις διατάξεις του Ν. 1337/1983, σε έκταση 13,08 Ηa. Η
συνολική έκταση του θεσμοθετημένου οικιστικού υποδοχέα έτους 2023 θα ανέλθει σε 63,30 Ηa,
με μέση μεικτή οικιστική πυκνότητα έτους 2023: 29 κάτοικοι /Ηa.
 Καμάρια: οικισμός με συνεκτικό τμήμα της τάξης των 2,18 Ηa.
Προτείνεται η η οριοθέτηση του με βάση τις διατάξεις των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σε
συνολική έκταση 8,40 Ηa, , με μέση μεικτή οικιστική πυκνότητα έτους 2023: 27 κάτοικοι /Ηa.
 Ευαγγελισμός: οικισμός προ του ’23 σε έκταση 8,55 Ηa.
Προτείνεται η οριοθέτηση του οικισμού, με βάση τις διατάξεις των οικισμών κάτω των 2.000
κατοίκων, σε συνολική έκταση οριοθέτησης 36,05 Ηa, με μέση μεικτή οικιστική πυκνότητα 20
κάτοικοι /Ηa.
 Βαράκες: οικισμός προ του ’23 σε έκταση 4,11 Ηa.
Προτείνεται η οριοθέτηση του οικισμού, με βάση τις διατάξεις των οικισμών κάτω των 2.000
κατοίκων, σε συνολική έκταση οριοθέτησης 9,9 Ηa, με μέση μεικτή οικιστική πυκνότητα 21
κάτοικοι /Ηa.
 Φοινικούντας: οικισμός προ του ’23 σε έκταση 27,86 Ηa.
Προτείνεται η οριοθέτηση του οικισμού, με βάση τις διατάξεις των οικισμών κάτω των 2.000
κατοίκων, σε συνολιή έκταση οριοθέτησης 29,50 Ηa, με μέση μεικτή οικιστική πυκνότητα 29
κάτοικοι /Ηa.
 Καινούργιο Χωριό: οικισμός προ του ’23 σε έκταση 3,78 Ηa.
Προτείνεται η οριοθέτηση του οικισμού, με βάση τις διατάξεις των οικισμών κάτω των 2.000
κατοίκων, σε συνολική έκταση οριοθέτησης 7,60 Ηa, με μέση μεικτή οικιστική πυκνότητα 38
κάτοικοι /Ηa.
 Γκριζόκαμπος: οικισμός προ του ’23 σε έκταση 14,12 Ηa.
Προτείνεται η οριοθέτηση του οικισμού Γκριζόκαμπος, με βάση τις διατάξεις των οικισμών κάτω
των 2.000 κατοίκων, σε συνολική έκταση οριοθέτησης 14,60 Ηa, με μέση μεικτή οικιστική
πυκνότητα 37 κάτοικοι /Ηa.
14.1.3. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ)
Στην πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης οριοθετείται πολεοδομικό κέντρο στους οικισμούς με
υπολογίσιμο προγραμματικό μέγεθος μόνιμου πληθυσμού, δηλ. στους οικισμούς: Μεθώνη και
Φοινικούντα, λαμβάνοντας υπόψη τα διαμορφωμένα κέντρα, όπου σήμερα υπάρχουν και με
τοπική διεύρυνση του διαμορφωμένου πολεοδομικού κέντρου της Μεθώνης, προκειμένου να
έχει επαρκή χωρητικότητα για την απορρόφηση των νέων αναγκών σε κεντρικές λειτουργίες που
θα προκύψουν έως το χρονικό ορίζοντα του έτους 2023.
Το σύνολο των οικισμών οργανώνεται επίσης σε μία Πολεοδομική Ενότητα (ΠΕ) για λόγους
βιωσιμότητας και λαμβάνοντας υπόψη τα δημογραφικά μεγέθη των οικισμών τα οποία δεν
δικαιολογούν πρόσθετες ΠΕ.
14.1.4. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ – ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
Χρήσεις Γης
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Στο σύνολο των οικισμών του Δήμου Μεθώνης με εγκεκριμένα σχέδια, προς πολεοδόμηση
περιοχές και προς οριοθέτηση οικισμούς, ως γενική κατηγορία χρήσης γης ορίζεται η Γενική
Κατοικία με το περιεχόμενο του άρθρου 3 του Π.Δ. ΦΕΚ 166/Δ/1987, όπως ισχύει:
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης
 Κατοικία
 Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλίνες και ξενώνες
 Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση εμπορικά κέντρα, υπεραγορές και πολυκαταστήματα)
 Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες και κοινωφελείς οργανισμοί
 Κτίρια εκπαίδευσης
 Εστιατόρια, ταβέρνες
 Αναψυκτήρια
 Θρησκευτικοί χώροι
 Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
 Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, εκτός από συνεργεία αυτοκινήτων παντός
τύπου, εργαστήρια κατασκευής και συντήρησης κουφωμάτων και επίπλων παντός τύπου,
ελαιοτριβεία παντός τύπου
 Πρατήρια βενζίνης σε οικόπεδα με πρόσωπο σε οδούς με πλάτος μεγαλύτερο των 15,00 μ.
 Αθλητικές εγκαταστάσεις
 Κτίρια και γήπεδα στάθμευσης
 Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις
 Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μόνο φωτοβολταικών συστημάτων και
γεωθερμίας
Επιπλέον στους οικισμούς Μεθώνη και Φοινικούντα ορίζεται και η χρήση του Πολεοδομικού
Κέντρου με το περιεχόμενο του άρθρου 4 του Π.Δ. ΦΕΚ 166/Δ/1987, όπως ισχύει:
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης





















Κατοικία
Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις
Εμπορικά καταστήματα
Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί
Διοίκηση
Εστιατόρια, ταβέρνες
Αναψυκτήρια
Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής
Χώροι συνάθροισης κοινού
Πολιτιστικά κτήρια και εγκαταστάσεις
Κτήρια εκπαίδευσης
Θρησκευτικοί χώροι
Κτήρια κοινωνικής πρόνοιας
Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, εκτός από συνεργεία αυτοκινήτων παντός
τύπου, εργαστήρια κατασκευής και συντήρησης κουφωμάτων και επίπλων παντός τύπου,
ελαιοτριβεία παντός τύπου
Κτήρια, γήπεδα στάθμευσης
Πρατήρια βενζίνης, σε οικόπεδα με πρόσωπο σε οδούς με πλάτος μεγαλύτερο των 15,00 μ.
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις Εμπορικών Εκθέσεων
Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών
Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μόνο φωτοβολταικών συστημάτων και
γεωθερμίας
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Στον οικισμό των Μεθώνης ορίζεται και η μη οχλούσα χρήση ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ σε έκταση 112,50
στρεμμάτων, με το περιεχόμενο του άρθρου 5 του Π.Δ. ΦΕΚ 166/Δ/1987, όπως ισχύει:
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης
















Βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης
Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης
Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης παντός τύπου
Κτήρια, γήπεδα αποθήκευσης
Κτήρια, γήπεδα στάθμευσης
Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου
Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας
Γραφεία
Εστιατόρια
Αναψυκτήρια
Χώροι συνάθροισης κοινού
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών
Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μόνο φωτοβολταικών συστημάτων και
γεωθερμίας

Υπάρχουσες νόμιμες ασύμβατες χρήσεις μπορούν να παραμείνουν μετά την έγκριση του Γ.Π.Σ.
και μπορούν να αδειοδοτούνται για εκσυγχρονισμό χωρίς επέκταση της δυναμικότητάς τους με
προϋπόθεση την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους.
Επιπλέον στον οικισμό των Μεθώνης ορίζεται και η χρήση Ζώνη Χονδρεμπορίου σε έκταση
112,50 στρεμμάτων η οποία θα οργανωθεί με πολεοδόμηση, ως ζώνη του Άρθρου 7 του Π.Δ.
166/87.
Για τις περιοχές Χονδρεμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 166 Δ/1987
επιτρέπονται οι παρακάτω ειδικές χρήσεις:
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης
 Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου
 Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
 Κτήρια, γήπεδα αποθήκευσης
 Κτήρια, γήπεδα στάθμευσης
 Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου
 Γραφεία
 Εστιατόρια
 Αναψυκτήρια
Οι χρήσεις γραφεία, εστιατόρια και αναψυκτήρια επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση ότι
αποτελούν τμήμα των εγκαταστάσεων χονδρικού εμπορίου και εξυπηρετούν τις ανάγκες των
εργαζομένων σε αυτές.
Τέλος, μέσα στη ζώνη ΠΕΠΔ3 της απλής γεωργικής γης, θα αναζητηθούν ζώνες οι οποίες θα
αναπτυχθούν με το μηχανισμό ΠΕΡΠΟ. Οι ζώνες αυτές θα έχουν τη χρήση Τουρισμού Αναψυχής, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Π.Δ. ΦΕΚ 166/Δ/1987, όπως ισχύει:
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης
 Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις
 Κατοικία
 Εμπορικά καταστήματα
 Εστιατόρια, ταβέρνες
 Αναψυκτήρια
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Κέντρα διασκέδασης αναψυχής
Χώροι συνάθροισης κοινού
Πολιτιστικά κτήρια και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες
Κτήρια κοινωνικής πρόνοιας
Θρησκευτικοί χώροι
Κτήρια γήπεδα στάθμευσης
Πρατήρια βενζίνης, σε οικόπεδα με πρόσωπο σε οδούς με πλάτος μεγαλύτερο των 15,00
μ.
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών
Συνεδριακά κέντρα
Ελικοδρόμια
Καζίνα,
Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μόνο φωτοβολταικών συστημάτων και
γεωθερμίας

Όροι δόμησης
Ο μέσος Σ.Δ. ανά οικισμό, σύμφωνα και με τα προγραμματικά μεγέθη πληθυσμού και οικιστικών
επεκτάσεων, έτους 2023, καταγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας : Μέσος Συντελεστής Δόμησης ανά οικισμό, 2023
Μόνιμος
Εποχιακός
Έκταση θεσμοθετημένου Έκταση θεσμοθετημένου
ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ
πληθυσμός 2023 πληθυσμός 2023
υποδοχέα 2001
Υποδοχέα 2023
Μεθώνη
2512
2142
50.22
63.30
Κοκκινιά
78
47
Κρητικά
60
59
Σαπιέντζα
45
1
Τάπια
88
209
Ευαγγελισμός
721
322
8.55
36.05
Δεντρούλια
50
39
Καμάρια
384
1337
2.18
8.4
Καιν. Χωριό
292
132
3.78
7.60
Βαράκες
249
85
4.11
9.90
Λαχανάδα
235
166
21.11
21.11
Νεραντζιές
62
5
Φοινίκη
178
184
18.06
18.06
Φοινικούς
844
2825
27.86
29.50
Ανεμόμυλος
97
27
Γριζόκαμπος
148
77
14.12
14.60
Λούτσα
57
65
0.7
Σχίζα
19
0
Χουνάκια
45
39
ΣΥΝΟΛΟ
6164
7763
150.69
Ζώνες ΠΕΡΠΟ
1.250
20.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
6164
9.013
150.6
228.50

Μέσος
Σ.Δ. 2023
0.80

0.40
0.80
0.80
0.40
0.80
0.80
0.75
0.80

0.4

Ειδικά ως προς τη Ζώνη ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ του οικισμού Μεθώνης επιλέγεται ως μέσος Σ.Δ. το 1,2
για μια πλέον ήπια ανάπτυξη της ζώνης, με το δεδομένο ότι ως ανώτατος Σ.Δ. από το άρθρο 18
του Ν. 2508/1997 για τα ΒΙΟΠΑ – ΒΙΠΑ είναι 1,6.
Στη Ζώνη Χονδρεμπορίου Μεθώνης ως μέσος Σ.Δ. προτείνεται Σ.Δ. = 1,2, σύμφωνα με το Ν.
2508/1997.
Στις ζώνες Τουρισμού – Αναψυχής με το μηχανισμό ΠΕΡΠΟ ως μέσος Σ.Δ. ορίζεται το 0,40.
14.1.5. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
Σε όλες τις προτεινόμενες περιοχές επεκτάσεων προτείνεται ως τρόπος ανάπτυξης το θεσμικό
πλαίσιο των Κανονιστικών Όρων Δόμησης.
Επίσης οι ζώνες Τουρισμού – Αναψυχής θα αναπτυχθούν με το μηχανισμό ΠΕΡΠΟ.
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Η περιοχή των πολεοδομικών κέντρων των οικισμών χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Ειδικών Κινήτρων
(Ζ.Ε.Κ., Άρθρο 222 Κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας Π.Δ.14.7.99, /άρθρο 11 παρ. 5
N.1337/1983). Εφόσον εκδοθεί στο σχετικό εξουσιοδοτικό Π.Δ. του ν. 1337/1983, ο μηχανισμός
αυτός θα χρησιμοποιηθεί για την ενδυνάμωση των κεντρικών λειτουργιών μέσω παροχής
κινήτρων (οικονομικών, πολεοδομικών, κ.λ.π.).
14.1.6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
Τα προγραμματικά μεγέθη του κοινωνικού εξοπλισμού και των κοινόχρηστων χώρων και χώρων
πρασίνου, για την κάλυψη των αναγκών του μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού έτους 2023,
υπολογίζονται στο επόμενο κεφάλαιο ., λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες εξυπηρετήσεις στο
οικιστικό δίκτυο και προσδιορίζοντας τις νέες ανάγκες μονάδων κοινωνικού εξοπλισμού και
χώρων πρασίνου και λοιπών κοινόχρηστων εξυπηρετήσεων.
14.1.7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ:
 την εν γένει υλοποίηση των προβλέψεων του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., ως προς τη χρήση
γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης
 την ενδυνάμωση – αναβάθμιση των οικισμών με την αναγκαία γη για κοινωνικό
εξοπλισμό – πολιτιστικές λειτουργίες, κοινόχρηστους χώρους – πράσινο και
δίκτυα υποδομής, για τις ανάγκες έτους 2023, καθώς και για
 την αναγνώριση των στοιχείων ιστορικής μνήμης και τη λήψη μέτρων
ενσωμάτωσής της στον οικιστικό ιστό,
Οι βασικές κατευθύνσεις οικιστικής αναβάθμισης και εξυγίανσης αναζωογόνησης του οικιστικού
δικτύου του Δήμου Μεθώνης συνοψίζονται στα εξής:
 Προώθηση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου (εντός
σχεδίου και όριο οικισμού προ του ’23) στον οικισμό της Μεθώνης, στο τμήμα του με
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο των 50,22 Ηa.
 Προώθηση πολεοδομικών μελετών οικιστικής επέκτασης με βάση τις διατάξεις του Ν.
1337/1983, όπως ισχύει, στους οικισμούς: Μεθώνης σε έκταση 13,08 Ηa.
 Προώθηση μελετών οριοθέτησης και πολεοδόμησης των οικισμών κάτω των 2.000
κατοίκων: Μεθώνης, Ευαγγελισμού, Καμαρίων, Καινούργιο Χωριό, Βαράκες,
Φοινικούντας και Γκριζόκαμπος, με ρύθμιση της χρήσης γης και των όρων και
περιορισμών δόμησης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του νέου Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του
Δήμου.
 Προώθηση μελετών πολεοδόμησης στους οριοθετημένους οικισμούς κάτω των 2.000
κατοίκων της Λαχανάδας και της Φοινίκης, με ρύθμιση της χρήσης γης και των όρων και
περιορισμών δόμησης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του νέου Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του
Δήμου.
 Αξιοποίηση – ενσωμάτωση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος και ιδιαίτερα των
κτιρίων και στοιχείων που είναι συνδεδεμένα με την ιστορία των οικισμών και τον
παραδοσιακό τρόπο κατασκευής και λειτουργίας τους κατά την εξέλιξή τους, καθώς και
στήριξη δράσεων για την κήρυξη των παραδοσιακών οικισμών ή τμημάτων τους,
προώθηση μέτρων διατήρησης και ανάδειξης του παραδοσιακού κτιριακού πλούτου και
με άλλες χρήσεις πλην κατοικίας.
 Θεσμοθέτηση ειδικών όρων δόμησης ή /και τροποποίηση των γενικών όρων δόμησης
κατά περίπτωση στους οικισμούς.
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Προώθηση δράσεων ενίσχυσης των ειδικών τουριστικών υποδομών και των μοναδιαίων
χωροθετήσεων ενίσχυσης της πολιτιστικής υποδομής στην έδρα του Δήμου, τη Μεθώνη,
ειδικότερα δε:
 Συνεδριακό Κέντρο,
 Λαογραφικό Μουσείο,
 Κέντρο παραδοσιακών χορών και παραδοσιακής φορεσιάς
 Υπαίθρια σκεπαστή αγορά,
 Κέντρο Ενάλιων Αρχαιοτήτων
Προώθηση αναπλάσεων στα πολεοδομικά κέντρα και τις εισόδους πόλης, καθώς και στα
τμήματα του οικιστικού ιστού με δείγματα υποβάθμισης, των Μεθώνη, Ευαγγελισμός,
Καμάρια, Καινούργιο Χωριό, Βαράκες, Λαχανάδα και Φοινικούντας, με σκοπό:
 την ανάδειξη - αναζωογόνηση της αρχιτεκτονικής, της αισθητικής και της λειτουργίας
του δημόσιου χώρου, με έμφαση στα δημόσια κτήρια και τα κτήρια ιστορικής μνήμης
και πολιτισμού, καθώς και του υπαίθριου δημόσιου χώρου,
 την επαύξηση των κεντρικών λειτουργιών και του πρασίνου, με δημιουργία δικτύων
ενοποίησης κεντρικών λειτουργιών, αρχαιολογικών χώρων και χώρων πρασίνου,
 την αναβάθμιση του κοινωνικού εξοπλισμού τοπικής και υπερτοπικής εξυπηρέτησης,
 την αναμόρφωση των πλατειών, με αποφυγή της σφράγισης του εδάφους και χρήση
υλικών επίστρωσης φιλικών προς το περιβάλλον,
 την προώθηση διαμορφώσεων, φυτεύσεων και εν γένει κηποτεχνικών εργασιών,
 την ιεραρχημένη κυκλοφοριακή ρύθμιση εντός των οικισμών και το σχεδιασμό
δικτύου πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, με κατάρτιση ειδικής
κυκλοφοριακής μελέτης για τη Μεθώνη, με σκοπό την αποτροπή της διαμπερούς
κυκλοφορίας και την ανάδειξη της διαδρομής προς το Κάστρο Μεθώνης,
 την πρόβλεψη χώρων στάθμευσης, Ι.Χ. και μοτοποδηλάτων, σε συνάρτηση με τα
πολεοδομικά κέντρα των οικισμών, τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, τις
πολιτιστικές υποδομές, καθώς και τις ζώνες παραλίας, καθώς και χώρου στάθμευσης
βαρέων οχημάτων Μεθώνης,
Ειδική ανάπλαση του παραδοσιακού οικιστικού ιστού της Μεθώνης, με μέτρα προστασίας
του ιστορικού πυρήνα του οικισμού και κήρυξη διατηρητέων κτηρίων στη Μεθώνη και το
υπόλοιπο οικιστικό δίκτυο.
Προώθηση αναπλάσεων στους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου, με έμφαση στις
κεντρικές πλατείες και τις εισόδους στους οικισμούς, στην προσθήκη κεντρικών
λειτουργιών και την ανάδειξη του δημόσιου χώρου τους.
Λήψη μέτρων βιοκλιματικού σχεδιασμού με προτεραιότητα στους οικισμούς Μεθώνης,
του Φοινικούντα και των Καμαρίων, καθώς και στις δύο ζώνες παραθεριστικής κατοικίας
οι οποίες προτείνεται να αναπτυχθούν με το μηχανισμό ΠΕΡΠΟ, με σκοπό την
εξοικονόμηση ενέργειας (εισαγωγή συστημάτων παθητικής ηλιοπροστασίας στα δημόσια
κτήρια, χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτήρια και το δημόσιο
χώρο, πειραματική εισαγωγή Α.Π.Ε. στα ιδιωτικά κτήρια με παροχή κινήτρων, κ.λ.π.).
Ειδικά στις ζώνες Τουρισμού – Αναψυχής /πράσινες ΠΕΡΠΟ, προϋπόθεση
ενεργοποίησής τους αποτελεί η ενεργειακή αυτάρκειά τους, η βιολογική επεξεργασία των
λυμάτων και η ανακύκλωση των απορριμμάτων με αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων με
διαλογή στην πηγή.
Αναβάθμιση του οδικού δικτύου των οικισμών, με :
 Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της ποιότητας του οδοστρώματος,
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Πρόβλεψη χώρων στάθμευσης με αύξηση του εύρους του οδικού δικτύου,
δημιουργία δε χώρων στάθμευσης σε συνάρτηση με τους κοινόχρηστους και
κοινωφελείς χώρους.
 Δημιουργία παρακαμπτηρίων οδών στους οικισμούς, όπου η εθνική ή η
επαρχιακή οδός διέρχεται μέσα από τον οικισμό.
 Το ελάχιστο πλάτος οδικού δικτύου στα μη συνεκτικά τμήματα των οικιστικών
συνόλων ορίζεται στα 8 μ.
 Κατόπιν ειδικής μελέτης, σχεδιασμός και δημιουργία, ανά Δ.Δ. του Δήμου, χώρων
καταφυγής, καταυλισμού και παροχής πρώτων βοηθειών στους κατοίκους, σε
περίπτωση σεισμού.
 Κατόπιν ειδικής επιστημονικοτεχνικής μελέτης, χωροθέτηση των κεραιών κινητής
τηλεφωνίας σε κατάλληλες θέσεις, ώστε να μην είναι επιβλαβείς για την υγεία των
κατοίκων των οικισμών του Δήμου.
 Προώθηση έργων αναβάθμισης των δύο μικρών λιμανιών, Μεθώνης και Φοινικούντα για
την ενίσχυση της λειτουργίας τους και την εν γένει ανάδειξη της περιοχής,
 Προώθηση έργων βελτίωσης των δικτύων υποδομής (οδικό δίκτυο, ηλεκτροδότηση,
υδροδότηση), με έμφαση στην αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης, όπου αυτό είναι
παλαιό.


Ειδικά στην έδρα του Δήμου τη Μεθώνη προτείνονται επιπλέον τα εξής:








Στη δυτική περιοχή του οικισμού η οποία είναι ιδιαίτερα πυκνοδομημένη με δαιδαλώδεις
δρόμους ακατάλληλους για τροχοφόρα και μεγάλη έλλειψη ελεύθερων χώρων,
προτείνεται η εξυπηρέτησή της (λόγω και του μικρού σχετικά πλάτους της) με έναν
περιμετρικό δρόμο /περιμετρική συλλεκτήρια οδός που να εφάπτεται στη δυτική της
πλευρά και να συνδέεται σε δύο σημεία με τον κεντρικό δρόμο του οικισμού, την οδό
Επισκόπου Γρηγορίου.
Στο εσωτερικό του αραιού αυτού δικτύου διατηρείται το υπάρχον πλέγμα πεζοδρόμων,
ενώ οι ελεύθεροι χώροι που προκύπτουν από τον περιμετρικό δρόμο μέχρι τις
υπάρχουσες ιδιοκτησίες προτείνεται να διατεθούν για στάθμευση, κοινωφελή χρήση και
μελλοντικές εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής.
Η περιοχή ανατολικά του κεντρικού οδικού άξονα της πόλης και μέχρι την οδό
Αναπαύσεως προτείνεται να περιλάβει, εκτός από κατοικία, και εγκαταστάσεις κοινωνικής
υποδομής, που προκύπτουν ως αναγκαίες με βάση τα προγραμματικά μεγέθη στο έτος
2023, μεταξύ των οποίων προτείνεται η δημιουργία χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στο
χώρο των αποθηκών Α.Σ.Ο., παιδικός σταθμός, κέντρο υγείας, σταθμός υπεραστικών
λεωφορείων.
Τέλος, για την εντός σχεδίου περιοχή της παραλίας, μεταξύ φρουρίου και νεκροταφείου, η
οποία έχει δομηθεί άναρχα και δεν έχει εφαρμοστεί το σχέδιο σε πολλά οικοδομικά
τετράγωνα, προτείνεται η ανάπλασή της, προκειμένου να εξασφαλιστούν υπαίθριοι χώροι
και χώροι εξυπηρέτησης παραθεριστών, δεδομένου ότι αποτελεί μια ευαίσθητη περιοχή
δίπλα ακριβώς στο φρούριο και συγκεντρώνει τη θερινή τουριστική κίνηση.

14.2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Στο πλαίσιο των προγραμματικών μεγεθών πληθυσμού, μόνιμου και εποχικού – παραθεριστικού
για το έτος 2023 και λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες εξυπηρετήσεις κοινωνικού εξοπλισμού
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στο σύνολο του Καποδιστριακού ΟΤΑ Μεθώνης, καθώς και τα Σταθερότυπα (standars)
Κοινωνικής (& Τεχνικής υποδομής) για οικισμούς 3ου, 4ου και 5ου επιπέδου, σύμφωνα με την
απόφαση υπ’ αριθμ. 10788 ΦΕΚ 285 /5.3.2004 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, πραγματοποιείται η
κατά τομέα εκτίμηση αναγκών σε κοινωνική υποδομή και ελεύθερους χώρους – πράσινο σε
σύνολο Ο.Τ.Α.. Στη συνέχεια δε, λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις των
οικισμών με την έδρα του Δήμου και μεταξύ τους, καθώς και τα προγραμματικά μεγέθη
πληθυσμού ανά οικισμό, πραγματοποιείται ο επιμερισμός της χωροθέτησης βιώσιμων μονάδων
κοινωνικής υποδομής ανά οικισμό.
Η εκτίμηση αναγκών σε πλατείες και πράσινο τοπικής σημασίας (επίπεδο πολεοδομικής
ενότητας) πραγματοποιείται ανά οικισμό.
Η μεθοδολογία αυτή ακολουθείται προκειμένου να προταθεί η χωροθέτηση των πρόσθετων
κοινωνικών εξυπηρετήσεων που θα προκύψουν με τη χρήση των σταθεροτύπων για την κάλυψη
των αναγκών του τελικού πληθυσμιακού στόχου του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη ως βασικό
κριτήριο τα πρότυπα των ελάχιστων πληθυσμιακών μεγεθών τα οποία στοιχειοθετούν την
ανάγκη χωροθέτησης μονάδας κοινωνικής υποδομής. Στην περίπτωση κατά την οποία τα
δημογραφικά μεγέθη ανά οικισμό απέχουν κατά πολύ, τότε οι ανάγκες προτείνεται να καλυφθούν
με χωροθέτηση μονάδας στον δημογραφικά ισχυρότερο και πλησιέστερο οικισμό μέσα στο
Δήμο.
Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει αφενός την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε κοινωνικό εξοπλισμό
– πράσινο στο σύνολο του ΟΤΑ και αφετέρου αποφεύγει τη χωροθέτηση μη βιώσιμων μονάδων
σε οικισμούς οι οποίοι δε θα διαθέτουν επαρκή δημογραφικά μεγέθη κατά το έτος στόχο για
αυτόνομη εξυπηρέτηση κοινωνικού εξοπλισμού κατά κατηγορία.
Ειδικότερα:
Το προγραμματικό μέγεθος μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού του Δήμου Μεθώνης για το έτος
– στόχο 2023 είναι 6.164 μόνιμοι κάτοικοι και 7.761 εποχιακοί κάτοικοι. Επιπλέον, προστίθενται
και 1.250 τουρίστες και παραθεριστές στις ζώνες τουρισμού – αναψυχής, επομένως ο εποχιακός
πληθυσμός αυξάνει σε 9.011 εποχιακούς κατοίκους.
Με βάση τον εκτιμώμενο πληθυσμό, μόνιμο και εποχιακό των 19 υπαρχόντων οικισμών του
Δήμου και των δύο νέων οι οποίοι προτείνονται ως ζώνες ΠΕΡΠΟ τουρισμού – αναψυχής και
παραθεριστικής κατοικίας για το 2023, γίνονται στη συνέχεια οι εκτιμήσεις των συνολικά
αναγκαίων μονάδων κοινωνικού εξοπλισμού και χώρων πρασίνου κατά κατηγορία, σε
συνδυασμό με τα σχετικά Πρότυπα αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες μονάδες.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο Δήμος δεν διαθέτει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η κτιριακή υποδομή των σχολείων του Δήμου
καθώς και η εξέλιξη του αριθμού των μαθητών έως τη σχολική χρονιά 2007 – 2008, έχουν ως
εξής:
Εκπαίδευση
Δήμου
Μεθώνης
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας : Εκπαιδευτική υποδομή και μαθητικός πληθυσμός
Αριθμός μαθητών
Αριθμός
μονάδων
2005-2006
2006-2007
2
2
1
1
6

40
116
63
42
261

21
107
62
47
237

2007-2008
24
108
50
53
235

Πηγή: ΥΠΕΠΘ, Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Στον Πίνακα Π.3 - 3 και για τον πληθυσμό των 6.164 μονίμων κατοίκων Δήμου Μεθώνης για το
έτος στόχο 2023 (με το δεδομένο ότι οι εγκαταστάσεις Εκπαίδευσης αφορούν αποκλειστικά στο
μόνιμο πληθυσμό του Ο.Τ.Α.), υπολογίζονται βάσει προτύπων οι συνολικές ανάγκες σε
εκπαιδευτική υποδομή (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) και καταγράφεται
η υπάρχουσα εκπαιδευτική υποδομή, άρα λαμβάνοντας υπόψη και τις σχέσεις και
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αλληλεξαρτήσεις των οικισμών με την έδρα του Δήμου και μεταξύ τους, σε συνδυασμό με τη
βιωσιμότητα των εκπαιδευτικών μονάδων, προτείνεται η χωροθέτηση των νέων αναγκαίων
μονάδων που απαιτούνται κατά κατηγορία για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του
προγραμματικού πληθυσμού στο έτος Στόχο 2023.
Η μεθοδολογία υπολογισμού της επάρκειας των μονάδων, βασιζόμενη στα ισχύοντα Πρότυπα,
αναπτύσσεται στη συνέχεια κατά κατηγορία εκπαίδευσης.
Προσχολική Εκπαίδευση
Για την προσχολική εκπαίδευση λαμβάνεται ως σταθερότυπο ότι ο αριθμός νηπίων αντιστοιχεί
κατά κανόνα στο 2% του πληθυσμού, παράλληλα δε αντιστοιχεί ως βιώσιμη μονάδα ένα
μονοθέσιο Νηπιαγωγείο για δυναμικό 20-30 μαθητών.
Η απαιτούμενη επιφάνεια γηπέδων ανά νέα μονο-τμηματική μονάδα Νηπιαγωγείου με 15-24 τ.μ.
ανά χρήστη (δεχόμαστε 20 τ.μ /χρήστη) για 25 χρήστες, είναι της τάξης των 20 τ.μ /χρήστη Χ25
χρήστες = 500 τ.μ.
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση λαμβάνεται ως σταθερότυπο ότι ανά 1.800 κατοίκους (10%
του πληθυσμού) αντιστοιχεί ως βιώσιμη μονάδα ένα εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο (δυναμικό 180
μαθητών με 30 μαθητές ανά τάξη).
Για κάθε νέα εξαθέσια μονάδα Δημοτικού Σχολείου απαιτείται επιφάνεια γηπέδων της τάξης των
1.620 τ.μ., λαμβάνοντας υπόψη ότι ανά χρήστη αναλογούν 7-11 τ.μ. επιφάνεια γηπέδων και
δεχόμενοι 9 τ.μ /χρήστη για 180 χρήστες.
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Γυμνάσια
Για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσια) λαμβάνεται ως σταθερότυπο ότι ανά 2.100
κατοίκους (5% του πληθυσμού) αντιστοιχεί ως ελάχιστη βιώσιμη μονάδα ένα τριθέσιο Γυμνάσιο
των τριών τμημάτων (με 35 μαθητές ανά τμήμα).
Η απαιτούμενη επιφάνεια γηπέδων ανά νέα μονάδα Γυμνασίου με 7-11 τ.μ. και δεχόμενοι
επιφάνεια γηπέδου 9 τ.μ. /χρήστη και για 105 μαθητές (τρία τμήματα των 35 μαθητών) είναι της
τάξης των 945 τ.μ.
Λύκεια
Για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Λύκεια) λαμβάνεται ως σταθερότυπο ότι ανά 2.700
κατοίκους (4% του πληθυσμού) αντιστοιχεί ως ελάχιστη βιώσιμη μονάδα ένα τριθέσιο Λύκειο των
τριών τμημάτων (ανά 35 μαθητές).
Η απαιτούμενη επιφάνεια γηπέδων ανά νέα μονάδα Λυκείου με 7-11 τ.μ. ανά χρήστη και
δεχόμενοι 9 τ.μ. /χρήστη για 105 μαθητές (τρία τμήματα των 35 μαθητών) είναι της τάξης των 9
τ.μ. /χρήστηΧ105 χρήστη=945 τ.μ.
Μετά τα παραπάνω στον Πίνακα που ακολουθεί πραγματοποιείται ο προσδιορισμός των
αναγκών σε Εκπαιδευτικές Μονάδες ανά οικισμό του Δήμου Μεθώνης για χρονικό ορίζοντα 15
ετών από τη θεσμοθέτηση του νέου Γ.Π.Σ.
Με βάση τα δεδομένα του Πίνακα προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:




Ως προς τα Νηπιαγωγεία, το σύνολο των αναγκαίων μονάδων είναι 6, επομένως λείπουν
4 μονάδες, με το δεδομένο ότι υπάρχουν ήδη 2 μονοθέσια Νηπιαγωγεία στη Μεθώνη και
το Φοινικούντα. Οι τέσσερις νέες μονάδες προτείνεται να χωροθετηθούν 2 στη Μεθώνη
και από 1 στους οικισμούς Φοινικούντα και Ευαγγελισμό. Οι υπόλοιποι οικισμοί θα
εξυπηρετούνται στην υποδομή προσχολικής εκπαίδευσης των τριών ισχυρότερων
οικισμών του Δήμου.
Ως προς τις μονάδες Δημοτικού Σχολείου, το σύνολο των αναγκαίων μονάδων είναι 4,
επομένως λείπουν 2 μονάδες, με το δεδομένο ότι υπάρχουν ήδη από ένα εξατάξιο
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Δημοτικό στη Μεθώνη και το Φοινικούντα. Οι δύο νέες μονάδες προτείνεται να
χωροθετηθούν 1 στη Μεθώνη και 1 στον Ευαγγελισμό. Οι υπόλοιποι οικισμοί θα
εξυπηρετούνται στην υποδομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των τριών ισχυρότερων
οικισμών του Δήμου.
Όσον αφορά τις μονάδες των τριτάξιων Γυμνασίων, από 1 που σήμερα υπάρχει στη
Μεθώνη, απαιτούνται συνολικά 3 για τις ανάγκες του προγραμματικού μαθητικού
πληθυσμού του Δήμου, δηλαδή είναι αναγκαίες 2 επιπλέον μονάδες, οι οποίες
προτείνεται να χωροθετηθούν από μία στη Μεθώνη και το Φοινικούντα.
Όσον αφορά τις μονάδες των τριτάξιων Λυκείων, από 1 που σήμερα υπάρχει στη
Μεθώνη, απαιτούνται συνολικά 3 για τις ανάγκες του προγραμματικού μαθητικού
πληθυσμού του Δήμου, δηλαδή είναι αναγκαίες 2 επιπλέον μονάδες, οι οποίες
προτείνεται να χωροθετηθούν από μία στη Μεθώνη και το Φοινικούντα.
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Πίνακας : Προσδιορισμός αναγκών για Εκπαίδευση Δ. Μεθώνης, 2023
Οικισμοί Δήμου
Μεθώνης

Μόνιμος
Νηπ./γεία
Πληθυσμός
(υπάρχοντα)
2023

Μεθώνη
Κοκκινιά
Κρητικά
Σαπιέντζα
Τάπια
Ευαγγελισμός
Δεντρούλια
Καμάρια
Καιν. Χωριό
Βαράκες
Λαχανάδα
Νεραντζιές
Φοινίκη
Φοινικούς
Ανεμόμυλος
Γριζόκαμπος
Λούτσα
Σχίζα
Χουνάκια

2512

ΣΥΝΟΛΟ

6164

1 μον.

Νηπ./γεία
(σύνολο )

2.51

3

Νηπ./γεία
(νέα)

Δημοτικά
(υπάρχοντα)

2

1 εξατάξιο

Δημοτικά
(σύνολο )

1.40

2

Δημοτικά
Γυμνάσια
(νέα)
(υπάρχοντα)

1

1

Γυμνάσια
(σύνολο )

1.20

2

Γυμνάσια
Λύκεια
(νέα)
(υπάρχοντα)

1

1

Λύκεια
(σύνολο)

0.96

78

0.08

0.04

0.04

0.03

60

0.06

0.03

0.03

0.02

45

0.05

0.03

0.02

0.02

0.04

0.03

0.34

0.27

88

0.09

721

0.72

0.05
1

1

0.40

1

1

50

0.05

0.03

0.02

0.02

384

0.38

0.21

0.18

0.15

292

0.29

0.16

0.14

0.11

249

0.25

0.14

0.12

0.09

235

0.24

0.13

0.11

62

0.06

0.03

0.03

0.02

0.08

0.07

0.40

0.32

178
844

0.18
1 μον

0.84

0.10
2

1

1 εξατάξιο

0.47

1

1

1

97

0.10

0.05

0.05

0.04

0.15

0.08

0.07

0.06

57

0.06

0.03

0.03

0.02

19

0.02

0.01

0.01

0.01

0.05
2 μον.

6.16

0.03
6

4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

2 εξατάξια

3.42

0.02
4

2

1

2.94

2

1

1

1

3

2

0.09

148

45

Λύκεια
(νέα)

0.02
3

2

1

2.35
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΘΩΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 1 ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου στη Μεθώνη.
 2 ανοικτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης /μπάσκετ, στη Μεθώνη και το Φοινικούντα.
Σύμφωνα με το πρότυπο των 5,5 τ.μ. ανά κάτοικο οι συνολικά απαιτούμενες επιφάνειες για
Αθλητικές εγκαταστάσεις στους οικισμούς του Δήμου Μεθώνης για τις ανάγκες σε αθλητική
υποδομή του προγραμματικού πληθυσμού των 6.164 μονίμων κατοίκων, λαμβάνοντας δε
επιπλέον υπόψη ότι κατά τη διάρκεια του θέρους οι αθλητικές εγκαταστάσεις εξυπηρετούν και
τους εποχιακούς κατοίκους και επισκέπτες που σύμφωνα με τα προγραμματικά μεγέθη
ανέρχονται σε φάση αιχμής σε 9.011 άτομα, καταγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί.
Για τον υπολογισμό των αναγκών σε γήπεδο γίνεται η παραδοχή ότι στους οικισμούς
καλύπτονται οι ανάγκες του μόνιμου πληθυσμού και ένα ποσοστό της τάξης του 20% του
εποχιακού πληθυσμού.
Ειδικά στον οικισμό της Μεθώνης υπολογίζεται το σύνολο του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου
(λόγω των υπερτοπικών αθλητικών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες στην έδρα του Δήμου και
με το δεδομένο ότι στους μικρούς οικισμούς δεν προκύπτουν βιώσιμες μονάδες αθλητικών
εγκαταστάσεων), καθώς και το 20% του εποχιακού πληθυσμού της πόλης.
Πίνακας: Προσδιορισμός αναγκών για αθλητική υποδομή Δ. Μεθώνης, 2023
Οικισμοί Δήμου Μεθώνης
Μεθώνη
Κοκκινιά
Κρητικά
Σαπιέντζα
Τάπια
Ευαγγελισμός
Δεντρούλια
Καμάρια
Καιν. Χωριό
Βαράκες
Λαχανάδα
Νεραντζιές
Φοινίκη
Φοινικούς
Ανεμόμυλος
Γριζόκαμπος
Λούτσα
Σχίζα
Χουνάκια
ΠΕΡΠΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Μόνιμος Πληθυσμός
Εποχιακός
2023
Πληθυσμός 2023
κάτοικοι
Κάτοικοι - τουρίστες
2512
2142
78
47
60
59
45
1
88
209
721
322
50
39
384
1337
292
132
249
85
235
166
62
5
178
184
844
2825
97
27
148
77
57
65
19
0
45
39
1250
6164
9011

τ.μ. γηπέδου για
αθλητισμό
τ.μ.
36258
481
395
249
714
4320
318
3583
1751
1463
1475
347
1181
7750
563
899
385
105
290
1375
63900

Ηα γηπέδου για
αθλητισμό
Ηα.
3.63
0.05
0.04
0.02
0.07
0.43
0.03
0.36
0.18
0.15
0.15
0.03
0.12
0.77
0.06
0.09
0.04
0.01
0.03
0.14
6.39

Οι εκτάσεις που προκύπτουν στους μικρούς αγροτικούς οικισμούς στον παραπάνω Πίνακα δεν
αποδίδουν κατά κανόνα βιώσιμα μεγέθη για οργανωμένη αθλητική υποδομή, λόγω του ισχνού
δημογραφικού μεγέθους των περισσοτέρων.
Με βάση το πρότυπο ότι για πληθυσμό της τάξης των 4.000 – 5.000 κατοίκων αντιστοιχεί ένα
Αθλητικός Πυρήνας τύπου Α, προτείνεται η δημιουργία δύο Αθλητικών Πυρήνων τύπου Α που
θα εξυπηρετεί όλο τον Ο.Τ.Α., λαμβάνοντας ως πληθυσμό εξυπηρέτησης τον προγραμματικό
μόνιμο πληθυσμό των 6.164 κατοίκων του Δήμου στο έτος 2023, προσαυξημένο κατά 20%, δηλ.
συνολικό μέγεθος 7.966 άτομα σε φάση αιχμής.
Σύμφωνα με τα Σταθερότυπα ο Πυρήνας Α περιλαμβάνει:
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

183







Στίβο πλήρη 400 μ. με βαλβίδες και σκάμματα
Γήπεδο ποδοσφαίρου
2 Γήπεδα μικτής χρήσης αθλοπαιδιών (μπάσκετ, βόλεϊ, κ.λ.π.)
Αποδυτήρια και βοηθητικούς χώρους
Πρόβλεψη κερκίδων

Με το δεδομένο ότι σήμερα στην περιοχή του Δήμου υπάρχουν 1 γήπεδο ποδοσφαίρου
(Μεθώνη) και 2 γήπεδα μπάσκετ (Μεθώνη, Φοινικούντας), οι ελλείπουσες αθλητικές υποδομές
για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών στο χρονικό ορίζοντα των 15 ετών από τη
θεσμοθέτηση του νέου Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. είναι οι εξής:
 2 Στίβοι 400 μ. με βαλβίδες και σκάμματα, οι οποίοι προτείνεται να χωροθετηθούν από 1
στη Μεθώνη και το Φοινικούντα.
 1 Γήπεδο ποδοσφαίρου, το οποίο προτείνεται να χωροθετηθεί στο Φοινικούντα.
 2 Γήπεδα μικτής χρήσης αθλοπαιδιών (μπάσκετ, βόλεϊ, κ.λ.π.), τα οποία προτείνεται να
χωροθετηθούν από ένα στους οικισμούς της Μεθώνης και του Ευαγγελισμού (από 3.000
τ.μ. σε κάθε οικισμό).
Επιπλέον της παραπάνω υποδομής, στους οικισμούς οι οποίοι δεν αποκτούν με βάση την
παραπάνω κατανομή αθλητική υποδομή, έχουν όμως ανάγκη άνω των 1.000 τ.μ. γηπέδου
αθλητικής υποδομής, προτείνεται να χωροθετηθεί ένα γήπεδο μπάσκετ, συγκεκριμένα δε στους
οικισμούς: Καμάρια, Καινούργιο Χωριό, Βαράκες, Λαχανάδα και Φοινίκη. Σε ότι αφορά τις ζώνες
Τουρισμού – Αναψυχής με το μηχανισμό ΠΕΡΠΟ, ο φορέας που θα διαχειρίζεται την υποδομή
τους είναι και υπεύθυνος για την κατασκευή εξοπλισμού κοινής χρήσης των κατοίκων τους. Κατά
τα λοιπά θα εξυπηρετούνται από την αθλητική υποδομή των οικισμών του Δήμου συνολικά.
ΥΓΕΙΑ (ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ)
Σήμερα υπάρχει ένα Αγροτικό Ιατρείο στην Μεθώνη και ένα στην Φοινικούντα. Η ιατρική
περίθαλψη στα υπόλοιπα διαμερίσματα παρέχεται με τη μορφή κινητής υπηρεσίας με μέσο όρο
επίσκεψης
των
αγροτικών
γιατρών
μια
φορά
την
εβδομάδα.
Στην Μεθώνη επίσης λειτουργεί Φαρμακείο για την εξυπηρέτηση των δημοτών και των
επισκεπτών του Δήμου.
Για περιστατικά σοβαρότερα οι Δημότες και οι επισκέπτες του Δήμου μπορούν να μεταβούν στο
Κέντρο Υγείας της Πύλου που βρίσκεται σε απόσταση 10 χλμ. από την έδρα του Δήμου, στο
οποίο
υπάρχουν
οι
απαραίτητες
ιατρικές
ειδικότητες.
Για ακόμη πιο δύσκολα περιστατικά υπάρχει το Νοσοκομείο της Καλαμάτας. Πλησιέστερα από
το Νοσοκομείο Σπάρτης βρίσκεται το Νοσοκομείο Μολάων στο οποίο επίσης εξυπηρετούνται οι
κάτοικοι του Δήμου και διαθέτει επτά κλινικές (Παθολογική, Χειρουργική, Ορθοπεδική,
Παιδιατρική, ΩΡΛ, Καρδιολογική και Γυναικολογική), καθώς επίσης και τρία εργαστήρια
(Ακτινολογικό, Μικροβιολογικό και Αιματολογικό). Για νοσηλεία το Νοσοκομείο διαθέτει 66 κλίνες
(η δυναμικότητά του είναι 70), οι οποίες είναι αναπτυγμένες σε 14 θαλάμους.
Η παραπάνω υποδομή υγείας θεωρείται ανεπαρκής για τις ανάγκες του προγραμματικού
μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού του Δήμου Μεθώνης στο έτος Στόχο 2023, επομένως
προτείνεται ένα μη αστικό Κέντρο Υγείας στη Μεθώνη, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες
πληθυσμού από 5.000 – 30.000 κατοίκους, σύμφωνα με τα σταθερότυπα, δεδομένου του
τουριστικού χαρακτήρα του Δήμου.
Ως προς τα αγροτικά ιατρεία, κρίνεται επίσης αναγκαίο να προβλεφθεί για την κάλυψη των
αναγκών μονίμων κατοίκων και εποχικού πληθυσμού ένα αγροτικό ιατρείο στον οικισμό του
Ευαγγελισμού.
ΠΡΟΝΟΙΑ
Σήμερα ο Δήμος δεν διαθέτει υποδομή πρόνοιας για τα βρέφη και τα προνήπια. Έγινε βέβαια
σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο προσχολικής αγωγής, Δήμου Μεθώνης», η οποία
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δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθ. 621/Β/10-05-2000 Φ.Ε.Κ., με στόχο την άμεση λειτουργία Παιδικού
Σταθμού.
Στο χρονικό ορίζοντα του έτους 2023, θεωρείται αναγκαία η ίδρυση και λειτουργία 1 παιδικού
σταθμού στη Μεθώνη και το Φοινικούντα, σε έκταση γηπέδου 500 τ.μ., καθώς και 1 Κ.Α.Π.Η. στη
Μεθώνη, σε έκταση γηπέδου 500 τ.μ.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Σήμερα στην έδρα του Δήμου (Μεθώνη) λειτουργούν:
 Δημαρχείο
 Κατάστημα ΕΛΤΑ. (Κινητή υπηρεσία ταχυδρομείου εξυπηρετεί καθημερινά τα υπόλοιπα
Δημοτικά διαμερίσματα)
 Αστυνομικός σταθμός
 Δύο τράπεζες (Εθνική και Αγροτική)
 Συμβολαιογραφείο
 Υποθηκοφυλακείο
 Μετεωρολογικός Σταθμός
 Κ.Ε.Π.
Σύμφωνα με τα Πρότυπα η αναγκαία επιφάνεια γηπέδου Διοίκησης κυμαίνεται από 0,1 – 1 τ.μ.
Για τον οικισμό της Μεθώνης, δεχόμαστε σταθερότυπο για Διοίκηση 0,8 τ.μ./κάτοικο, με
πληθυσμό εξυπηρέτησης το συνολικό προγραμματικό μόνιμο πληθυσμό έτους 2023 του
Καποδιστριακού Δήμου (6.164 κατοίκους) και ένα ποσοστό 20% του συνολικού εποχιακού
πληθυσμού του Ο.Τ.Α. (9.011 άτομαΧ20%), δηλ. σε σύνολο 7.966 άτομα και με χωροθέτηση
των μονάδων διοίκησης στην έδρα του Δήμου, ως διοικητικό κέντρο.
Για τους υπολοίπους οικισμούς του Δήμου κρίνεται απαραίτητη επιπλέον η ύπαρξη μικρής
γραφειακής αίθουσας για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών σε διοικητικές υπηρεσίες, με
αναγκαία επιφάνεια γηπέδου της τάξης των 300 τ.μ.
Συγκεντρωτικά οι αναγκαίες επιφάνειες για διοίκηση ανά οικισμό του Δήμου Μεθώνης
παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας: Προσδιορισμός αναγκών για Διοίκηση Δήμου Μεθώνης, 2023
Οικισμοί Δήμου
Μεθώνης
Μεθώνη
Κοκκινιά
Κρητικά
Σαπιέντζα
Τάπια
Ευαγγελισμός
Δεντρούλια

Μόνιμος Πληθυσμός Εποχιακός Πληθυσμός
2023
2023
κάτοικοι
κάτοικοι
2512
2142
78
47
60
59
45
1
88
209
721
322
50
39

τ.μ. γηπέδου για
Διοίκηση
τ.μ.
5131
300
300
300
300
300
300

Ηα γηπέδου για
Διοίκηση
Ηα.
0.51
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03

Καμάρια

384

1337

300

0.03

Καιν. Χωριό
Βαράκες
Λαχανάδα
Νεραντζιές
Φοινίκη
Φοινικούς
Ανεμόμυλος
Γριζόκαμπος
Λούτσα
Σχίζα
Χουνάκια
ΠΕΡΠΟ
ΣΥΝΟΛΟ

292
249
235
62
178
844
97
148
57
19
45
6164

132
85
166
5
184
2825
27
77
65
0
39
1250
9011

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
10831

0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
1.08
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η σημερινή εικόνα της πολιτιστικής υποδομής του Δήμου Μεθώνης είναι δυσανάλογη σε σχέση
με τον τουριστικό – πολιτιστικό χαρακτήρα της περιοχής, μια και περιορίζεται σε ένα ανοικτό
θέατρο στο Φοινικούντα. Επίσης στην περιοχή λειτουργούν δύο πολιτιστικοί σύλλογοι, με
σημαντικό πολιτιστικό έργο.
Σύμφωνα με τα σταθερότυπα για οικιστικά κέντρα 4ου και 5ου επιπέδου, αντιστοιχούν 0,2 τ.μ.
/κάτοικο.
Θεωρώντας ότι η Μεθώνη αναμένεται να ασκήσει ένα ιδιαίτερα αναβαθμισμένο ρόλο στον
πολιτιστικό τομέα για την προβολή και ανάδειξη του πλούσιο πολιτιστικού – αρχαιολογικού
δυναμικού της ευρύτερης περιοχής της, αλλά και λόγω του διεθνούς σημασίας φυσικού
περιβάλλοντος του Δήμου, προτείνουμε ως πρότυπο για πολιτιστικές εγκαταστάσεις τα 0,5 τ.μ.
/κάτοικο.
Στους λοιπούς οικισμούς, επειδή το πρότυπο των 0,2 τ.μ. /κάτοικο δεν προσφέρει βιώσιμη
επιφάνεια γηπέδου, λόγω των ισχνών μεγεθών του μόνιμου και του εποχιακού πληθυσμού,
δεχόμαστε ως ελάχιστο μέγεθος γηπέδου τα 300 τ.μ., προκειμένου να είναι εφικτή η κατασκευή
μιας πολιτιστικής αίθουσας, ως χώρου συγκεντρώσεων κατοίκων και επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά
τη διάρκεια του θέρους, σε συνδυασμό με άνετο περιβάλλοντα χώρο που να είναι επαρκής να
φιλοξενήσει και υπαίθριες πολιτιστικές δραστηριότητες .
Οι ανάγκες υπολογίζονται, βάσει προτύπων, για τον προγραμματικό μόνιμο πληθυσμό των
6.164 μονίμων κατοίκων και για ένα ποσοστό του εποχιακού πληθυσμού ανά οικισμό.
Ειδικότερα, για τον υπολογισμό των αναγκών σε γήπεδο γίνεται η παραδοχή ότι στους οικισμούς
καλύπτονται οι ανάγκες του μόνιμου πληθυσμού και ένα ποσοστό της τάξης του 20% του
εποχιακού πληθυσμού.
Ειδικά στον οικισμό της Μεθώνης ως μόνιμος πληθυσμός εξυπηρέτησης λαμβάνεται το σύνολο
του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου, υπολογίζεται δε επιπλέον και ένα ποσοστό της τάξης του
50% για τις ανάγκες του εποχιακού πληθυσμού του οικισμού.
Οι αναγκαίες επιφάνειες που προκύπτουν για την κάλυψη των συνολικών αναγκών του μόνιμου
και του εποχιακού πληθυσμού του Δήμου Μεθώνης υπολογίζονται στον Πίνακα: Προσδιορισμός
αναγκών για Πολιτιστική Υποδομή Δήμου Μεθώνης που ακολουθεί:
Πίνακας: Προσδιορισμός αναγκών για Πολιτιστική Υποδομή Δ. Μεθώνης, 2023
Οικισμοί Δήμου
Μεθώνης
Μεθώνη
Κοκκινιά
Κρητικά
Σαπιέντζα
Τάπια
Ευαγγελισμός
Δεντρούλια
Καμάρια
Καιν. Χωριό
Βαράκες
Λαχανάδα
Νεραντζιές
Φοινίκη
Φοινικούς
Ανεμόμυλος
Γριζόκαμπος
Λούτσα
Σχίζα
Χουνάκια
ΠΕΡΠΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Μόνιμος
Πληθυσμός 2023
κάτοικοι
2512
78
60
45
88
721
50
384
292
249
235
62
178
844
97
148
57
19
45
6164

Εποχιακός
τ.μ. γηπέδου για πολιτιστικές
Δέοντα τ.μ. γηπέδου για
Πληθυσμός 2023
εγκαταστάσεις
πολιτιστικές εγκαταστάσεις
κάτοικοι
τ.μ.
τ.μ.
2142
3618
3618
47
17
300
59
14
300
1
9
300
209
26
300
322
157
300
39
12
300
1337
130
300
132
64
300
85
53
300
166
54
300
5
13
300
184
43
300
2825
282
300
27
20
300
77
33
300
65
14
300
0
4
300
39
11
300
1250
50
300
9011
4623
9318
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ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ
Για ενοριακούς Ναούς το σταθερότυπο επιφάνειας γηπέδου είναι 0,2 τ.μ. /κάτοικο. Για τους
μικρούς οικισμούς δεχόμαστε ως ελάχιστη αναγκαία επιφάνεια γηπέδου τα 300 τ.μ.
Οι ανάγκες υπολογίζονται βάσει προτύπων, όπως προαναφέρθηκε, για τον προγραμματικό
μόνιμο πληθυσμό των 6.164 μονίμων κατοίκων και για ένα ποσοστό του εποχιακού πληθυσμού
ανά οικισμό. Ειδικότερα, για τον υπολογισμό των αναγκών σε γήπεδο γίνεται η παραδοχή ότι
στους οικισμούς καλύπτονται οι ανάγκες του μόνιμου πληθυσμού και ένα ποσοστό της τάξης του
20% του εποχιακού πληθυσμού.
Επομένως οι συνολικά απαιτούμενες επιφάνειες για ενοριακούς ναούς και για τις ανάγκες του
προγραμματικού μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού του Δήμου Μεθώνης υπολογίζονται στον
Πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας: Προσδιορισμός αναγκών για ενοριακούς ναούς Δήμου Μεθώνης, 2023
Οικισμοί Δήμου
Μεθώνης
Μεθώνη
Κοκκινιά
Κρητικά
Σαπιέντζα
Τάπια
Ευαγγελισμός
Δεντρούλια
Καμάρια
Καιν. Χωριό
Βαράκες
Λαχανάδα
Νεραντζιές
Φοινίκη
Φοινικούς
Ανεμόμυλος
Γριζόκαμπος
Λούτσα
Σχίζα
Χουνάκια
ΠΕΡΠΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Μόνιμος
Πληθυσμός 2023
κάτοικοι
2512
78
60
45
88
721
50
384
292
249
235
62
178
844
97
148
57
19
45
6164

Εποχιακός
Πληθυσμός 2023
κάτοικοι
2142
47
59
1
209
322
39
1337
132
85
166
5
184
2825
27
77
65
0
39
1250
9011

τ.μ. γηπέδου για
ενοριακούς ναούς
τ.μ.
588
17
14
9
26
157
12
130
64
53
54
13
43
282
20
33
14
4
11
50
1593

Δέοντα τ.μ. γηπέδου για
ενοριακούς ναούς
τ.μ.
588
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
6288

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟ
Οι ανάγκες σε πράσινο και ελεύθερους χώρους, σύμφωνα με τα Πρότυπα, διακρίνονται σε
Ελεύθερους Χώρους επιπέδου Πόλης /Οικισμού και σε Ελεύθερους χώρους επιπέδου
Πολεοδομικής Ενότητας.
Ελεύθεροι Χώροι επιπέδου Πόλης /Οικισμού
Πάρκο Πόλης
Το βιώσιμο μέγεθος για το Πάρκο Πόλης σύμφωνα με τα σταθερότυπα είναι της τάξης άνω των
15 στρεμμάτων.
Τα απαιτούμενα μεγέθη των πάρκων επιπέδου πόλης υπολογίζονται με πρότυπο 5,50 τ.μ.
γηπέδου ανά κάτοικο.
Πάρκο συνοικίας- οικισμού
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Ως βιώσιμο μέγεθος για το Πάρκο σύμφωνα με τα σταθερότυπα είναι της τάξης των 5 έως 15
στρεμμάτων με ακτίνα εξυπηρέτησης, ίδια με αυτήν του Γυμνασίου - Λυκείου.
Τα απαιτούμενα μεγέθη των πάρκων συνοικιών υπολογίζονται με πρότυπο 1,50 τ.μ. γηπέδου
ανά κάτοικο.
Ελεύθεροι Χώροι επιπέδου Πολεοδομικής Ενότητας
Πλατείες
Το βιώσιμο μέγεθος για τις πλατείες σύμφωνα με τα σταθερότυπα είναι από 1.000 τ.μ. έως 5.000
τ.μ.
Τα απαιτούμενα μεγέθη των πλατειών υπολογίζονται με πρότυπο 0,50 τ.μ. γηπέδου ανά
κάτοικο.
Παιδικές Χαρές
Σύμφωνα με τα σταθερότυπα ως βιώσιμο μέγεθος θεωρείται η έκταση γηπέδου από 100 τ.μ.
έως 1.000 τ.μ.
Τα απαιτούμενα μεγέθη των παιδικών χαρών υπολογίζονται με πρότυπο 0,25 τ.μ. γηπέδου ανά
κάτοικο.
Νησίδες Πρασίνου
Σύμφωνα με τα Σταθερότυπα ως βιώσιμο μέγεθος θεωρείται η έκταση γηπέδου από 100 τ.μ.
έως 1.000 τ.μ. ανά Π.Ε. Το πρότυπο για νησίδες πρασίνου είναι 0,25 τ.μ. /κάτοικο.
Μετά τα παραπάνω:
 Για τον οικισμό της Μεθώνης, ως έδρας του Δήμου και οικιστικού κέντρου 4ου επιπέδου,
δεχόμαστε ως πρότυπο για Πράσινο και Ελεύθερους χώρους τα 8 τ.μ. /κάτοικο. Στο
πρότυπο αυτό περιλαμβάνονται Νησίδες πρασίνου, Πλατείες, Παιδικές χαρές, Πάρκο,
Πάρκο πόλης.
 Για τους οικισμούς Φοινικούντα, Ευαγγελισμό και Καμάρια, ως οικιστικούς πόλους που
εξυπηρετούν μια ευρύτερη ομάδα οικισμών και τουριστών, δεχόμαστε ως πρότυπο τα
2,25 τ.μ. /κάτοικο, στο οποίο περιλαμβάνονται Πλατείες, Παιδικές χαρές, Πάρκο.
 Για τους υπόλοιπους μικρούς οικισμούς δεχόμαστε ως πρότυπο τα 0,75 τ.μ. /κάτοικο στο
οποίο περιλαμβάνονται Πλατείες και Παιδικές χαρές.
 Τέλος, για τους πολύ ασθενείς δημογραφικά οικισμούς δεχόμαστε ως ελάχιστη επιφάνεια
γηπέδου τα 200 τ.μ.
Οι αναγκαίες επιφάνειες που προκύπτουν για την κάλυψη των συνολικών αναγκών του μόνιμου
και του εποχιακού πληθυσμού του Δήμου Μεθώνης υπολογίζονται στον Πίνακα Π3 – 8:
Προσδιορισμός αναγκών για πράσινο – ελεύθερους χώρους Δ. Μεθώνης που ακολουθεί:
Οι ανάγκες υπολογίζονται βάσει προτύπων για τον προγραμματικό μόνιμο πληθυσμό των 6.164
μονίμων κατοίκων και για ένα ποσοστό του εποχιακού πληθυσμού ανά οικισμό. Ειδικότερα, για
τον υπολογισμό των αναγκών σε γήπεδο γίνεται η παραδοχή ότι στους οικισμούς καλύπτονται οι
ανάγκες του μόνιμου πληθυσμού και ένα ποσοστό της τάξης του 20% του εποχιακού
πληθυσμού.
Ειδικά στον οικισμό της Μεθώνης ο υπολογισμός πραγματοποιείται στο σύνολο του μόνιμου
πληθυσμού και υπολογίζεται επιπλέον ένα ποσοστό 20% των αναγκών του εποχιακού
πληθυσμού της κωμόπολης.
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Πίνακας: Προσδιορισμός αναγκών για πράσινο – ελεύθερους χώρους Δ. Μεθώνης, 2023
Οικισμοί Δήμου Μεθώνης
Μεθώνη
Κοκκινιά
Κρητικά
Σαπιέντζα
Τάπια
Ευαγγελισμός
Δεντρούλια
Καμάρια
Καιν. Χωριό
Βαράκες
Λαχανάδα
Νεραντζιές
Φοινίκη
Φοινικούς
Ανεμόμυλος
Γριζόκαμπος
Λούτσα
Σχίζα
Χουνάκια
ΠΕΡΠΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Μόνιμος Πληθυσμός
2023
κάτοικοι
2512
78
60
45
88
721
50
384
292
249
235
62
178
844
97
148
57
19
45
6164

Εποχιακός Πληθυσμός
2023
κάτοικοι
2142
47
59
1
209
322
39
1337
132
85
166
5
184
2825
27
77
65
0
39
1250
9011

16

τ.μ. γηπέδου για πράσινο
ελεύθερους χώρους
τ.μ.
52739
200
200
200
200
1767
200
1466
240
200
200
200
200
3170
200
200
200
200
200
200
62382

15. ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Στο πλαίσιο των διατάξεων του Νόμου 2508/1997, Άρθρο 6 «Όργανα εφαρμογής των Γενικών
Πολεοδομικών Σχεδίων και των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης ανοιχτής πόλης»,
για την παρακολούθηση της υλοποίησης των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και ΖΟΕ, προβλέπονται οι εξής
εναλλακτικές δυνατότητες:
 Η ίδρυση ενός Ν.Π.Δ.Δ. για την παρακολούθηση του πολεοδομικού σχεδιασμού στο
σύνολο του Νομού Μεσσηνίας με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
 Η ίδρυση και σύσταση πενταμελούς Επιτροπής Πολεοδομικού Σχεδιασμού με απόφαση
του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας για τον ίδιο σκοπό.
Μεταξύ των δύο εναλλακτικών δυνατοτήτων, η ίδρυση Ν.Π.Δ.Δ. είναι προτιμητέα, λόγω του
προαλειφόμενου ρόλου του αστικού κέντρου της Καλαμάτας, ως μεσαίου αστικού κέντρου της
χώρας, εντασσόμενου στη διασταύρωση δύο εθνικών αξόνων ανάπτυξης, του κεντρικού και του
υπό συγκρότηση δυτικού άξονα.
Αναφορικά με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς για την προώθηση του προγράμματος
εφαρμογής του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Μεθώνης κατά περίπτωση (μελέτες – έργα), σημειώνονται
τα ακόλουθα:
 Ως προς την έγκριση του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Μεθώνης αρμόδιος είναι ο Γ.Γ.
Περιφέρειας Πελοποννήσου με έκδοση Απόφασης που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, μετά από
γνώμη της Επιτροπής εφαρμογής Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ν. Μεσσηνίας, ή του
αντίστοιχου Ν.Π.Δ.Δ., καθώς επίσης μετά από γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου
Μεθώνης.

16

Όπου στην τελευταία στήλη του Πίνακα καταγράφονται ως αναγκαία επιφάνεια γηπέδου τα 200 τ.μ., αυτή έχει

προκύψει με παραδοχή ελάχιστου βιώσιμου μεγέθους κοινοχρήστου χώρου, λόγω του ισχνού εξυπηρετούμενου
πληθυσμού του οικισμού.
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Ως προς την προώθηση των θεσμικών πολεοδομικών ρυθμίσεων (οικιστικές επεκτάσεις
Α και Β κατοικίας, οριοθέτηση και πολεοδόμηση οικισμών, οι οποίες αφορούν στην
εξειδίκευση του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., αρμόδιος φορέας ο οποίος αναλαμβάνει την προώθηση
των θεσμικών διαδικασιών είναι ο Δ. Μεθώνης σε συνεργασία με την Επιτροπή
Πολεοδομικού Σχεδιασμού ή το Ν.Π.Δ.Δ. παρακολούθησης της εφαρμογής του
πολεοδομικού σχεδιασμού Ν. Μεσσηνίας. Για την έγκριση των θεσμικών ρυθμίσεων
αρμόδιος είναι ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, όσον αφορά τις πολεοδομήσεις, δεδομένου ότι τα
θεσμικά ζητήματα κανονιστικού χαρακτήρα αποτελούν αρμοδιότητα του κράτους και όχι
της Τ.Α., σύμφωνα με το Στ.Ε. , ο δε Νομάρχης Μεσσηνίας, όσον αφορά τις οριοθετήσεις
των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων.
Ως προς τις αναπλάσεις υπερτοπικής σημασίας επισπεύδων φορέας είναι ο Δήμος
Μεθώνης σε συνεργασία με το Φορέα Παρακολούθησης και Εφαρμογής του
πολεοδομικού σχεδιασμού που θα επιλεγεί μεταξύ των δύο εναλλακτικών λύσεων και
κατά περίπτωση κεντρικούς φορείς. Σε περίπτωση μη σύστασης Φορέα, ισχύει η
επόμενη παράγραφος.
Ως προς τις αναπλάσεις τοπικής σημασίας αρμόδιος φορέας για την υλοποίησή τους
είναι ο Δήμος Μεθώνης σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες της ΝΑ Μεσσηνίας ή την
ΤΥΔΚ περιφέρειας Πελοποννήσου. Είναι βέβαια δυνατόν ο Δήμος να αναθέτει και αυτή
την κατηγορία αναπλάσεων στο φορέα που τελικά θα επιλεγεί για την παρακολούθηση
του πολεοδομικού σχεδιασμού.
Ως προς τα έργα κοινωνικού εξοπλισμού και τεχνικής υποδομής αρμόδιοι φορείς είναι
κατά περίπτωση: ο Δήμος, η ΝΑ Μεσσηνίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, Κεντρικοί
Φορείς.

16. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ
Από τη μέχρι τώρα μελετητική Πρόταση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του Δήμου Μεθώνης προκύπτει και το αναγκαίο πρόγραμμα μελετών
πολεοδομικού, περιβαλλοντικού και αστικού σχεδιασμού, θεσμικών ρυθμίσεων και έργων κατά
κατηγορία το οποίο αναλύεται στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη για τη διάκριση των
προτεραιοτήτων υλοποίησης του προγράμματος τα εξής:
Ως πρώτη προτεραιότητα σχεδιασμού και προγραμματισμού τίθενται:
 Η έδρα του Δήμου Μεθώνης, όπως διαμορφώνεται προοπτικά με βάση τις προτάσεις
χωρικής οργάνωσης της μελέτης, περιλαμβάνει δε:
 την αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης,
 την οριοθέτηση που έχει προταθεί,
 την οικιστική επέκταση που έχει προταθεί,
 την ανάπλαση του παραδοσιακού κέντρου πόλης και των εισόδων προς τον
οικισμό, καθώς και την προώθηση επιλεγμένων δομικών παρεμβάσεων και την
προσθήκη υπερτοπικών ειδικών τουριστικών υποδομών (Συνεδριακό Κέντρο,
Λαογραφικό Μουσείο, Κέντρο παραδοσιακών χορών και παραδοσιακής
φορεσιάς, Υπαίθρια σκεπαστή αγορά και Κέντρο Ενάλιων Αρχαιοτήτων),
 τη δημιουργία ζώνης Χονδρεμπορίου παρά τη βόρεια είσοδο της πόλης, σε σχέση
με τον οδικό άξονα προς Πύλο, με πολεοδόμησή της,
 τη δημιουργία ζώνης ΒΙΟΠΑ – ΒΙΠΑ παρά τη βόρεια είσοδο της πόλης σε σχέση
με τον οδικό άξονα προς Πύλο, για τη συγκέντρωση βιοτεχνικών – βιομηχανικών
χρήσεων, με πολεοδόμησή της,
 Η προώθηση για θεσμοθέτηση του Σχεδίου Π.Δ. των περιοχών NATURA Νήσοι
Σαπιέντζα και Σχίζα – Ακρωτήριο Ακρίτας, καθώς και Θαλάσσια περιοχή Στενού
Μεθώνης, και η ίδρυση Φορέα Διαχείρισης,
 Η λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης των περιοχών NATURA Νήσοι Σαπιέντζα και Σχίζα
– Ακρωτήριο Ακρίτας, καθώς και Θαλάσσια περιοχή Στενού Μεθώνης
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Οι οικισμοί του Φοινικούντα και των Καμαρίων, ο μεν Φοινικούντας ως δευτερεύων
οικισμός του Δήμου και τα Καμάρια ως ανερχόμενος δυναμικός τουριστικός οικισμός, οι
οποίοι προτείνεται να οριοθετηθούν και επεκταθούν (Καμάρια) και να αναπλαστούν με
έμφαση στα κέντρα τους και τις εισόδους – εξόδους από και προς αυτούς.
Η οριοθέτηση των υπόλοιπων μικρών οικισμών: Ευαγγελισμός, Βαράκες, Καινούργιο
Χωριό και Γκριζόκαμπος,
Η οριοθέτηση της γραμμής αιγιαλού στο σύνολο του παράκτιου μετώπου του Δήμου,
Η συνολική ανάπλαση του παραλιακού μετώπου σε βάθος 100 μέτρων από τη γραμμή
αιγιαλού, με τα αναγκαία έργα (προστασία ρεμάτων, διαμορφώσεις, φυτεύσεις,
κηποτεχνικές εργασίες, προσθήκη υπαίθριων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης λουομένων,
πεζοδρομήσεις, κ.ά.).

Ως δεύτερη προτεραιότητα σχεδιασμού και προγραμματισμού τίθενται:
 Η ανάπλαση της ζώνης ΠΕΠΔ2: Ανάπτυξης ήπιων μορφών τουρισμού, αναψυχής και
παραθεριστικής κατοικίας (Τ.Α), με ειδικές μελέτες διαμορφώσεων κοινοχρήστων χώρων
και εγκαταστάσεων,
 Η πολεοδόμηση και ανάπλαση των υπόλοιπων μικρών οικισμών: Ευαγγελισμός,
Βαράκες, Καινούργιο Χωριό και Γκριζόκαμπος, καθώς και των ήδη οριοθετημένων
οικισμών της Λαχανάδας και της Φοινίκης,
 Ο σχεδιασμός και η πολεοδόμηση των δύο ζωνών ΠΕΡΠΟ μέσα στη ζώνη αναζήτησης
ΠΕΡΠΟ /προστασίας – ανάδειξης απλής γεωργικής γης και αγροτικού τοπίου,
 Η οριοθέτηση των χειμάρρων – ρεμάτων Μεθώνης /Λιμάρ, Ροδιάς, Μιναγιώτικο, ρέμα
από Γκριζόκαμπο προς Λούτσα κ.λ.π., καθώς και των υπόλοιπων μικρότερων ρεμάτων,
και η ανάπλαση – φύτευση των παραποτάμιων – παραρεμάτιων περιοχών τους,
 Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση των τουριστικών – πολιτιστικών διαδρομών στο σύνολο
της έκτασης της περιοχής μελέτης.
Σημειώνεται ότι με βάση την παραπάνω ιεράρχηση στην πρώτη ή δεύτερη προτεραιότητα
τίθενται τα μελετητικά αντικείμενα τα οποία ακολουθούν την έγκριση του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου
Μεθώνης και ταξινομούνται λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση τη χρονική αλληλουχία των
εργασιών που απαιτούνται.
Οι μελέτες αναπλάσεων, φυτεύσεων, διαμορφώσεων, κ.λ.π. οι οποίες ακολουθούν κατά κανόνα
την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, τίθενται κατά περίπτωση σε Γ χρονική
προτεραιότητα, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν σε εκτός σχεδίου περιοχή και τίθενται
σε άλλη προτεραιότητα από το παρόν κεφάλαιο.
16.1 ΜΕΛΕΤΕΣ17
Στη συνέχεια ακολουθεί η καταγραφή των μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού και προστασίας
περιβάλλοντος κατά κατηγορία με διαβάθμιση της προτεραιότητάς τους.
Α. Πολεοδομικός Σχεδιασμός
 Μελέτη αναθεώρησης του οικισμού Μεθώνης, με επιβολή όρων και περιορισμών
δόμησης /Α προτεραιότητα
 Μελέτη οριοθέτησης (επικαιροποίηση18) του οικισμού Μεθώνης /Α προτεραιότητα /Α
προτεραιότητα
 Μελέτη επέκτασης – πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής για Α κατοικία του οικισμού
Μεθώνης /Α προτεραιότητα

17

Οι μελέτες που αφορούν σημειακά έργα κοινωνικού εξοπλισμού, υποδομών, κ.λ.π. περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο

του προγράμματος που αφορά τα έργα κατά κατηγορία.
18

Με βάση τις κατευθύνσεις της παρούσας μελέτης ΣΧΟΟΑΠ.
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Μελέτη επέκτασης – πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής για ΒΙΟΠΑ - ΒΙΠΑ του
οικισμού Μεθώνης /Α προτεραιότητα
Μελέτη επέκτασης – πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής για Χονδρεμπόριο του
οικισμού Μεθώνης /Α προτεραιότητα
Μελέτη οριοθέτησης (επικαιροποίηση) του οικισμού του Φοινικούντα /Α προτεραιότητα
Μελέτη οριοθέτησης (επικαιροποίηση) του οικισμού των Καμαρίων /Α προτεραιότητα
Μελέτη επέκτασης – πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής του οικισμού των Καμαρίων /Α
προτεραιότητα
Μελέτη οριοθέτησης (επικαιροποίηση) του οικισμού Ευαγγελισμός /Α προτεραιότητα
Μελέτη οριοθέτησης (επικαιροποίηση) του οικισμού Βαράκες /Α προτεραιότητα
Μελέτη οριοθέτησης (επικαιροποίηση) του οικισμού Καινούργιο Χωριό /Α προτεραιότητα
Μελέτη οριοθέτησης (επικαιροποίηση) του οικισμού Γκριζόκαμπος /Α προτεραιότητα
Μελέτη πολεοδόμησης του οικισμού Ευαγγελισμός /Β προτεραιότητα
Μελέτη πολεοδόμησης του οικισμού Βαράκες /Β προτεραιότητα
Μελέτη πολεοδόμησης του οικισμού Καινούργιο Χωριό, /Β προτεραιότητα
Μελέτη πολεοδόμησης του οικισμού Γκριζόκαμπος /Β προτεραιότητα
Μελέτη πολεοδόμησης του οικισμού Λαχανάδας /Β προτεραιότητα
Μελέτη πολεοδόμησης του οικισμού Φοινίκης /Β προτεραιότητα
Μελέτες επέκτασης – πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής για Τουρισμό – αναψυχή με
το μηχανισμό ΠΕΡΠΟ /Β προτεραιότητα
Μελέτη οριοθέτησης των χειμάρρων – ρεμάτων Μεθώνης /Λιμάρ, Ροδιάς, Μιναγιώτικο,
ρέμα από Γκριζόκαμπο προς Λούτσα κ.λ.π., καθώς και των υπόλοιπων μικρότερων
ρεμάτων /Β προτεραιότητα
Μελέτη σχεδιασμού και διαμόρφωσης τουριστικών – πολιτιστικών διαδρομών στο
σύνολο της έκτασης της περιοχής μελέτης /Β προτεραιότητα

Β. Αναπλάσεις – Κηποτεχνικές Εργασίες – Φυτεύσεις – Περιβαλλοντικές μελέτες και
ρυθμίσεις
 Μελέτη ανάπλασης του παραδοσιακού κέντρου πόλης, της παραλιακής ζώνης μεταξύ
φρουρίου και νεκροταφείου και των εισόδων προς τον οικισμό, καθώς και μελέτες
προώθησης επιλεγμένων δομικών παρεμβάσεων και υπερτοπικών ειδικών τουριστικών
υποδομών (Συνεδριακό Κέντρο, Λαογραφικό Μουσείο, Κέντρο παραδοσιακών χορών και
παραδοσιακής φορεσιάς, Υπαίθρια σκεπαστή αγορά και Κέντρο Ενάλιων Αρχαιοτήτων)
/Α προτεραιότητα
 Μελέτης ανάπλαση του παραλιακού μετώπου σε βάθος 100 μέτρων από τη γραμμή
αιγιαλού, με τα αναγκαία έργα (προστασία ρεμάτων, διαμορφώσεις, φυτεύσεις,
κηποτεχνικές εργασίες, προσθήκη υπαίθριων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης λουομένων,
πεζοδρομήσεις, κ.ά.) /Α προτεραιότητα
 Μελέτη ανάπλασης του κέντρου πόλης και των εισόδων προς τον οικισμό Φοινικούντα /Α
προτεραιότητα
 Μελέτη ανάπλασης του κέντρου πόλης και των εισόδων προς τον οικισμό Καμάρια /Α
προτεραιότητα
 Μελέτη ανάπλασης του κέντρου πόλης και των εισόδων προς τον οικισμό Ευαγγελισμός
/Β προτεραιότητα,
 Μελέτη ανάπλασης του κέντρου πόλης και των εισόδων προς τον οικισμό Βαράκες /Β
προτεραιότητα
 Μελέτη ανάπλασης του κέντρου πόλης και των εισόδων προς τον οικισμό Καινούργιο
Χωριό /Β προτεραιότητα
 Μελέτη ανάπλασης του κέντρου πόλης και των εισόδων προς τον οικισμό Γκριζόκαμπος
/Β προτεραιότητα
 Μελέτη ανάπλασης του κέντρου πόλης και των εισόδων προς τον οικισμό Λαχανάδα /Β
προτεραιότητα
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Μελέτη ανάπλασης του κέντρου πόλης και των εισόδων προς τον οικισμό Φοινίκη /Β
προτεραιότητα
Μελέτη ανάπλασης – φύτευσης των παραποτάμιων – παραρεμάτιων περιοχών των
χειμάρρων – ρεμάτων Μεθώνης /Λιμάρ, Ροδιάς, Μιναγιώτικο, ρέμα από Γκριζόκαμπο
προς Λούτσα κ.λ.π., καθώς και των υπόλοιπων μικρότερων ρεμάτων /Β προτεραιότητα,
Μελέτη σχεδιασμού και διαμόρφωσης - ανάπλασης των τουριστικών – πολιτιστικών
τοπόσημων και διαδρομών στο σύνολο της έκτασης της περιοχής μελέτης /Β
προτεραιότητα
Μελέτη διαμόρφωσης, ανά Δ.Δ. του Δήμου, χώρων καταφυγής, καταυλισμού και
παροχής πρώτων βοηθειών στους κατοίκους, σε περίπτωση σεισμού /Β προτεραιότητα.

16.2 ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Οι αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις που απορρέουν από την παρούσα μελέτη και τις προτεινόμενες
ειδικότερες μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού είναι με σειρά προτεραιότητας οι εξής:
 Προώθηση της θεσμοθέτησης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Μεθώνης με Απόφαση Γ.Γ Περιφέρειας
Πελοποννήσου βάσει των διατάξεων του Νόμου 2508/1997 (διοικητικά όρια ΟΤΑ) /Α
προτεραιότητα
 Προώθηση της θεσμοθέτησης του Σχεδίου Π.Δ. των περιοχών NATURA Νήσοι
Σαπιέντζα και Σχίζα – Ακρωτήριο Ακρίτας, καθώς και Θαλάσσια περιοχή Στενού
Μεθώνης και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης /Α προτεραιότητα,
 Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης αναθεώρησης του οικισμού Μεθώνης, με
επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης /Α προτεραιότητα
 Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης οριοθέτησης του οικισμού Μεθώνης /Α
προτεραιότητα
 Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης επέκτασης – πολεοδόμησης – πράξης
εφαρμογής για Α κατοικία του οικισμού Μεθώνης /Α προτεραιότητα
 Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης επέκτασης – πολεοδόμησης – πράξης
εφαρμογής για ΒΙΟΠΑ - ΒΙΠΑ του οικισμού Μεθώνης /Α προτεραιότητα
 Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης επέκτασης – πολεοδόμησης – πράξης
εφαρμογής για Χονδρεμπόριο του οικισμού Μεθώνης /Α προτεραιότητα
 Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης οριοθέτησης του οικισμού του Φοινικούντα /Α
προτεραιότητα
 Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης οριοθέτησης του οικισμού των Καμαρίων /Α
προτεραιότητα
 Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης επέκτασης – πολεοδόμησης – πράξης
εφαρμογής του οικισμού των Καμαρίων /Α προτεραιότητα
 Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης οριοθέτησης του οικισμού Ευαγγελισμός /Α
προτεραιότητα
 Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης οριοθέτησης του οικισμού Βαράκες /Α
προτεραιότητα
 Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης οριοθέτησης του οικισμού Καινούργιο Χωριό
/Α προτεραιότητα
 Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης οριοθέτησης του οικισμού Γκριζόκαμπος /Α
προτεραιότητα
 Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης πολεοδόμησης του οικισμού Ευαγγελισμός /Β
προτεραιότητα
 Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης πολεοδόμησης του οικισμού Βαράκες /Β
προτεραιότητα
 Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης πολεοδόμησης του οικισμού Καινούργιο
Χωριό, /Β προτεραιότητα
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Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης πολεοδόμησης του οικισμού Γκριζόκαμπος /Β
προτεραιότητα
Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης πολεοδόμησης του οικισμού Λαχανάδας /Β
προτεραιότητα
Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης πολεοδόμησης του οικισμού Φοινίκης /Β
προτεραιότητα
Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης επέκτασης – πολεοδόμησης – πράξης
εφαρμογής για Τουρισμό – αναψυχή με το μηχανισμό ΠΕΡΠΟ /Β προτεραιότητα
Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης οριοθέτησης των χειμάρρων – ρεμάτων
Μεθώνης /Λιμάρ, Ροδιάς, Μιναγιώτικο, ρέμα από Γκριζόκαμπο προς Λούτσα κ.λ.π.,
καθώς και των υπόλοιπων μικρότερων ρεμάτων /Β προτεραιότητα

16.3
ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ –
ΔΙΚΤΥΩΝ
Τα προτεινόμενα έργα τα αναφερόμενα στην υλοποίηση του προγράμματος εφαρμογής του
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
 Έργα αναπλάσεων, κηποτεχνικών εργασιών και φυτεύσεων
 Κοινωνικός Εξοπλισμός – Κοινόχρηστοι Χώροι
 Τεχνική Υποδομή - Δίκτυα
Τα προτεινόμενα έργα κατά κατηγορία καταγράφονται στη συνέχεια.
Έργα Αναπλάσεων, Κηποτεχνικών Εργασιών, Φυτεύσεων














Έργα ανάπλασης του παραδοσιακού κέντρου πόλης, της παραλιακής ζώνης μεταξύ
φρουρίου και νεκροταφείου και των εισόδων προς τον οικισμό, καθώς και μελέτες
προώθησης επιλεγμένων δομικών παρεμβάσεων και υπερτοπικών ειδικών τουριστικών
υποδομών (Συνεδριακό Κέντρο, Λαογραφικό Μουσείο, Κέντρο παραδοσιακών χορών και
παραδοσιακής φορεσιάς, Υπαίθρια σκεπαστή αγορά και Κέντρο Ενάλιων Αρχαιοτήτων)
/Β προτεραιότητα
Έργα ανάπλασης – διαμορφώσεων και εξωραϊσμού του παραλιακού μετώπου σε βάθος
100 μέτρων από τη γραμμή αιγιαλού, με τα αναγκαία έργα (προστασία ρεμάτων,
διαμορφώσεις, φυτεύσεις, κηποτεχνικές εργασίες, προσθήκη υπαίθριων εγκαταστάσεων
εξυπηρέτησης λουομένων, πεζοδρομήσεις, κ.ά.) /Β προτεραιότητα
Έργα ανάπλασης του κέντρου πόλης και των εισόδων προς τον οικισμό Φοινικούντα /Β
προτεραιότητα
Έργα ανάπλασης του κέντρου πόλης και των εισόδων προς τον οικισμό Καμάρια /Β
προτεραιότητα
Έργα ανάπλασης του κέντρου πόλης και των εισόδων προς τον οικισμό Ευαγγελισμός /Γ
προτεραιότητα,
Έργα ανάπλασης του κέντρου πόλης και των εισόδων προς τον οικισμό Βαράκες /Γ
προτεραιότητα
Έργα ανάπλασης του κέντρου πόλης και των εισόδων προς τον οικισμό Καινούργιο
Χωριό /Γ προτεραιότητα
Έργα ανάπλασης του κέντρου πόλης και των εισόδων προς τον οικισμό Γκριζόκαμπος /Γ
προτεραιότητα
Έργα ανάπλασης του κέντρου πόλης και των εισόδων προς τον οικισμό Λαχανάδα /Γ
προτεραιότητα
Έργα ανάπλασης του κέντρου πόλης και των εισόδων προς τον οικισμό Φοινίκη /Γ
προτεραιότητα
Έργα ανάπλασης – φύτευσης των παραποτάμιων – παραρεμάτιων περιοχών των
χειμάρρων – ρεμάτων Μεθώνης /Λιμάρ, Ροδιάς, Μιναγιώτικο, ρέμα από Γκριζόκαμπο
προς Λούτσα κ.λ.π., καθώς και των υπόλοιπων μικρότερων ρεμάτων /Γ προτεραιότητα,
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Έργα διαμόρφωσης - ανάπλασης των τουριστικών – πολιτιστικών τοπόσημων και
διαδρομών στο σύνολο της έκτασης της περιοχής μελέτης /Γ προτεραιότητα
Έργα διαμόρφωσης, ανά Δ.Δ. του Δήμου, χώρων καταφυγής, καταυλισμού και παροχής
πρώτων βοηθειών στους κατοίκους, σε περίπτωση σεισμού /Γ προτεραιότητα.

Έργα Κοινωνικού Εξοπλισμού – Ελεύθεροι Χώροι και Πράσινο
Τα αναγκαία έργα κοινωνικού εξοπλισμού και ελεύθερων χώρων κατά ειδικότερη κατηγορία και
βαθμό προτεραιότητας καταγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας: Κατανομή Κοινωνικού Εξοπλισμού – Κοινόχρηστων Χώρων /Βαθμός Προτεραιότητας
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2023 : 6.164 μόνιμοι κάτοικοι και 9.011 εποχιακοί
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ: 19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΝΕΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)

Μεθώνη
Φοινικούντας
Ευαγγελισμός

2 ΜΟΝΟΘΕΣΙΑ
1 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ
1 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΓΗΠΕΔΟΥ(τ.μ.)
900
450
450

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ )

Μεθώνη

1 ΕΞΑΘΕΣΙΟ

1620

Β

1620

Β

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(ΛΥΚΕΙΟ)

Ευαγγελισμός
Μεθώνη

1 ΤΡΙΤΑΞΙΟ

900

Β

1 ΤΡΙΤΑΞΙΟ

900

Β

Μεθώνη

1 ΤΡΙΤΑΞΙΟ

810

Β

Φοινικούντας
Μεθώνη
Φοινικούντας

1 ΤΡΙΤΑΞΙΟ
1 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ Α
1 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ Α
1 ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ
1 ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ
1 ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ
1 ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ
1 ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ
1 ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ
1 ΜΗ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
1 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1 ΚΑΠΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

810
25.000
25.000

Β
Β
Β

3.000

A

3.000

A

3.000

A

3.000

A

3.000

A

3.000

A

5.000
200
500
500
500
3618
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

A
A
A
A
A
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Β
Β

Καμάρια
Καινούργιο Χωριό
Βαράκες
Λαχανάδα
Φοινίκη
ΥΓΕΙΑ
ΠΡΟΝΟΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Β
Β
Β

Φοινικούντας

Ευαγγελισμός

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

1 ΕΞΑΘΕΣΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Μεθώνη
Ευαγγελισμός
Μεθώνη
Φοινικούντας
Μεθώνη
Μεθώνη
Κοκκινιά
Κρητικά
Σαπιέντζα
Τάπια
Ευαγγελισμός
Δεντρούλια
Καμάρια
Καιν. Χωριό
Βαράκες
Λαχανάδα
Νεραντζιές
Φοινίκη
Φοινικούς
Ανεμόμυλος
Γριζόκαμπος
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Λούτσα
Σχίζα
Χουνάκια
ΠΕΡΠΟ
Μεθώνη

ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
ΧΩΡΟΙ

Κοκκινιά
Κρητικά
Σαπιέντζα
Τάπια
Ευαγγελισμός
Δεντρούλια
Καμάρια
Καιν. Χωριό
Βαράκες
Λαχανάδα
Νεραντζιές
Φοινίκη
Φοινικούς
Ανεμόμυλος
Γριζόκαμπος
Λούτσα
Σχίζα
Χουνάκια
ΠΕΡΠΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΧΑΡΕΣ, ΠΑΡΚΟ, ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, ΠΑΡΚΟ
ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, ΠΑΡΚΟ
ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, ΠΑΡΚΟ
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Έργα Τεχνικής Υποδομής – Δίκτυα , Μεταφορική Υποδομή , Ύδρευση , Αποχέτευση όμβριων
Αποχέτευση ακαθάρτων , Αστικά Στερεά Απόβλητα , Βιομηχανικά Απόβλητα
Κτηνοτροφικά απόβλητα , Ενέργεια – Τηλεπικοινωνίες , Αιολικές Εγκαταστάσεις
Φωτοβολταϊκά Συστήματα , Μικρά υδροηλεκτρικά έργα (Μ.Υ.Η.Ε.) , Κινητή τηλεφωνία
 Ειδική επιστημονικοτεχνική μελέτη /έργο χωροθέτησης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας
σε κατάλληλες θέσεις, ώστε να μην είναι επιβλαβείς για την υγεία των κατοίκων των
οικισμών του Δήμου /Α προτεραιότητα.
17. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
17.1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Τα εναλλακτικά σενάρια χωρικής ανάπτυξης του Δήμου Μεθώνης συνδέονται κατά κύριο λόγο με
το βαθμό διασφάλισης της ταυτότητάς της ως ανοικτής πόλης στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης
πόλης – υπαίθρου, μέσα από την παραγωγική της ανασυγκρότηση, έτσι ώστε από την μια
πλευρά να ενισχύσει τη δυναμική της, ως τόπος παραγωγής σύγχρονων αγροτο-κτηνοτροφικών
προϊόντων ποιότητας, δεδομένης και της σπανιότητας και ως εκ τούτου της σημασίας του
αγροδιατροφικού τομέα βιολογικών προϊόντων στον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς και της
μεταποίησης και τυποποίησής τους, και από την άλλη να αναδείξει τα συγκριτικά της
πλεονεκτήματα ως τόπος διεθνούς τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού.
Διατυπώνονται τρία Σενάρια χωρικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές: 1ο Σενάριο
τάσεων, 2ο Σενάριο περιορισμένης (ήπιας) παρέμβασης και 3ο Σενάριο ολοκληρωμένης
παρέμβασης (έντονα παρεμβατικό και καινοτομικό).
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα σενάρια υπερκαλύπτονται κατά σειρά ανάπτυξης, δηλαδή, το 2 ο
σενάριο καλύπτει όλες τις παρεμβάσεις που προβλέπει το πρώτο και προσθέτει νέες
παρεμβάσεις, ενώ το 3ο καλύπτει συνολικά το 2ο και προβλέπει επιπλέον μέτρα για την επίτευξη
του βέλτιστου αποτελέσματος. Σε όλα τα σενάρια θεωρείται ως προϋπόθεση η ολοκλήρωση και
θεσμοθέτηση του ΣΧΟΟΑΠ. Αν δεν υπήρχε το ΣΧΟΟΑΠ τότε θα πηγαίναμε στο σενάριο της
Μηδενικής Λύσης. Δηλαδή πως θα εξελισσόταν η περιοχή χωρίς καμία παρέμβαση του
ΣΧΟΟΑΠ.
Μηδενική Λύση
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Στην περίπτωση της μηδενικής λύσης, γίνεται η υπόθεση ότι δεν υπάρχει εντελώς το ΣΧΟΟΑΠ
του Δήμου Μεθώνης και εξετάζονται οι επιπτώσεις της επιλογής αυτής, με βάση τις υφιστάμενες
τάσεις εξέλιξης.
1ο Σενάριο τάσεων
Το πρώτο σενάριο χωρικής ανάπτυξης του Δήμου Μεθώνης είναι ιδιαίτερα περιορισμένης
δυναμικής και αντανακλά τις σημερινές αναπτυξιακές και χωρικές – συνθήκες και τάσεις της
περιοχής, σε συνθήκες δημογραφικής στασιμότητας ως προς το μόνιμο πληθυσμό και ελαφριάς
ενίσχυσης του εποχιακού.
Στο σενάριο αυτό οι γενικοί στόχοι του ΣΧΟΟΑΠ επιτυγχάνονται σε ιδιαίτερα μικρό ποσοστό, με
δεδομένο ότι οι παρεμβάσεις και ενέργειες δεν είναι δραστικές ούτε οργανωμένες με ένα
συστηματικό, ελεγχόμενο πρόγραμμα προτεραιοτήτων.
Ο πρώτος στόχος για «οργανική και ισότιμη ένταξη του Δήμου Μεθώνης, σε εταιρικό πλαίσιο
συνεργασίας με την Πύλο και την Κορώνη, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Μεσσηνίας και
ανάπτυξη σχέσεων εταιρικής συνεργασίας με το αστικό κέντρο της Καλαμάτας» εκπληρώνεται
σε ιδιαίτερα περιορισμένο βαθμό, εκτιμώντας ότι θα υλοποιηθούν τα μεγάλα μεταφορικά έργα τα
οποία προβλέπονται από τον εθνικό σχεδιασμό μεταφορών, αλλά ενώ αυτά θα συντελέσουν σε
σχετικά αυξημένη τουριστική κίνηση προς την περιοχή μελέτης, η ανταπόκριση του ανθρώπινου
δυναμικού μέσα από τις αναγκαίες παρεμβάσεις πολεοδομικής και παραγωγικής
ανασυγκρότησης της περιοχής στο επίπεδο του ενδογενούς παραγωγικού δυναμικού που
τέθηκαν ως προϋπόθεση, δε θα είναι οι αναμενόμενες.
Επίκεντρο της αδυναμίας ανταπόκρισης του ανθρώπινου δυναμικού εκτιμάται ότι θα είναι η
διατήρηση της εγγενούς ανεπάρκειας εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας προς την
κατεύθυνση δικτύωσης με τα συγγενή ημιαστικά και αστικά κέντρα του Νομού Μεσσηνίας για
υλοποίηση κοινών – συμπληρωματικών δράσεων, καθώς και με τον εθνικό ή και το διεθνή χώρο
για κοινές θεματικές επιχειρηματικές συνεργασίες με επίκεντρο τις οικονομικές δραστηριότητες
που συνήθως αναπτύσσονται με τις συνεργασίες ιστορικών – τουριστικών μικρών – μεσαίων
πόλεων που διατηρούν ένα ισχυρό αγροτικό – κτηνοτροφικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτού του
σεναρίου η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από το Δ Κ.Π.Σ. εθνικό και περιφερειακό, καθώς και
από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (INTERREG, Leader, κ.λ.π.), τόσο από το Δήμο, όσο και από
τους ιδιώτες της περιοχής, είναι περιορισμένη.
Αποτέλεσμα της ελάσσονος προσπάθειας θα είναι η συντήρηση ουσιαστικά της υπάρχουσας
κατάστασης στην περιοχή του Δήμου και μάλιστα με κάποια επιδείνωση από άποψη βιώσιμης
ανάπτυξης (επέκταση αστικής διάχυσης στην παραλιακή ζώνη, χαμηλός βαθμός πληρότητας
τουριστικών επενδύσεων, εγκατάλειψη καλλιεργούμενων εκτάσεων στα βόρεια του Δήμου,
κ.λ.π.).
Ο δεύτερος στόχος, ο οποίος συνδέεται οργανικά και εξειδικεύει τον πρώτο, για «αξιοποίηση
των δυνατοτήτων που προσφέρονται στο επίπεδο του ενδογενούς δυναμικού» επίσης
υλοποιείται πλημμελώς, διότι το κοινωνικό-οικονομικό και παραγωγικό περιβάλλον του Δήμου
δεν αλλάζει ουσιαστικά, οπόταν η Μεθώνη και ο Φοινικούντας παραμένουν μικροί οικισμοί με
πολιτιστικό – τουριστικό χαρακτήρα, χωρίς όμως να βελτιώνονται τα δημογραφικά τους μεγέθη
και χωρίς να προσελκύουν νεαρές και παραγωγικές ηλικίες για μόνιμη κατοίκηση, η στροφή
προς το παράκτιο μέτωπο συνεχίζεται με το βόρειο τμήμα του Δήμου να υφίσταται μαρασμό
που αντανακλά τα ανεπαρκή εισοδήματα από τον πρωτογενή τομέα, εκφράζεται δε και στο
οικιστικό δίκτυο του οποίου η χωρική ανισότητα σε σχέση με το παραλιακό εντείνεται.
Επίσης, δεν γίνονται ουσιαστικά βήματα προς τις νέες τεχνολογίες και προς τη δημιουργία
παραγωγικών υποδομών καινοτομίας που να αναβαθμίζουν τις αστικές λειτουργίες της
περιοχής. Η γενική εικόνα το παραγωγικού δυναμικού διατηρεί τα αρνητικά διαρθρωτικά
χαρακτηριστικά της, δηλαδή κρίση στον πρωτογενή τομέα, υποτυπώδης ανάπτυξη της
μεταποίησης των αγροτο-κτηνοτροφικών προϊόντων και παραδοσιακή ανάπτυξη του τριτογενή
τομέα.
Ο πολεοδομικός σχεδιασμός δεν ολοκληρώνεται με πολεοδομήσεις και ανασυγκρότηση του
οικιστικού περιβάλλοντος και ειδικότερα σχεδιάζονται μεν οικιστικές ζώνες εντός σχεδίου με
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οριοθετήσεις και επεκτάσεις, χωρίς όμως να πραγματοποιούνται πολεοδομήσεις, ενώ δεν
σχεδιάζονται εξειδικευμένες ζώνες παραγωγής (ΒΙΟΠΑ, Τουρισμός – Αναψυχή και
Χονδρεμπόριο), αλλά οι δραστηριότητες αυτές επιτρέπεται να χωροθετούνται κατά περίπτωση
και υπό όρους μέσα στις εκτός σχεδίου ζώνες ΠΕΠ και ΠΕΠΔ τις οποίες προβλέπει το
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., χωρίς αυτές να προωθούν επαρκή διαχωρισμό επιτρεπόμενων ειδικών χρήσεων
γης με βάση τον κύριο χαρακτήρα κάθε ζώνης, με αποτέλεσμα να μην παρεμποδίζεται η αστική
διάχυση και η πίεση στην παραλιακή ζώνη.
Ο τρίτος στόχος για «προστασία – διαφύλαξη και ορθολογική αξιοποίηση της γεωργικής γης
υψηλής απόδοσης» επιτυγχάνεται σε περιορισμένο βαθμό, αλλά παραμένουν οι
μονοκαλλιέργειες και δεν πραγματοποιείται αναδιάρθρωση καλλιεργειών, επιπλέον δε δεν
γίνεται ανταγωνιστική η παραγωγή βιολογικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και δεν
διευρύνεται η παραγωγή σε συμπληρωματικές του πρωτογενούς δραστηριότητες (αγρότουρισμός, οίκο-τουρισμός, προβολή προϊόντων μέσα από το διαδίκτυο, τυποποίηση, κ.λ.π.),
ενώ δεν πραγματοποιείται έλεγχος της ποιότητας του αρδευτικού νερού με συστηματικό τρόπο
για παραμέτρους καταλληλότητας άρδευσης και εξακολουθεί η έντονη χρήση αγρό - χημικών.
Στο χωρικό επίπεδο, μέσω του ΣΧΟΟΑΠ, προωθείται σχεδιασμός ζωνών ΠΕΠΔ (Περιοχές
Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης) με διάκριση χαρακτήρα, αλλά εντός των ζωνών αυτών
διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό οι αστικές – τουριστικές - βιοτεχνικές εκτός σχεδίου χρήσεις γης,
λόγω και του μη σχεδιασμού κατάλληλων παραγωγικών ζωνών, οπόταν η γεωργική γη δεν
προστατεύεται επαρκώς, λόγω δε των διαρθρωτικών προβλημάτων του πρωτογενούς σταδιακά
φθίνει.
Σε ότι αφορά την επίτευξη του τέταρτου και πέμπτου στόχου για «αειφόρο ανάπτυξη,
προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος», και για
«προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών – ιστορικών χώρων» της περιοχής μελέτης
προτείνεται στο σενάριο αυτό η θεσμοθέτηση (μέσω του ΣΧΟΟΑΠ) Περιοχών Ειδικής
Προστασίας (ΠΕΠ) για τις ζώνες των δασών, των ποταμών – ρεμάτων, των φαραγγιών, των
αρχαιολογικών χώρων και του παραλιακού μετώπου, αλλά με ευρεία ποικιλία χρήσεων που δεν
διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των φυσικών τοπίων και χωρίς να διασφαλίζεται η εφαρμογή των
ρυθμίσεων μέσα από ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως θα ήταν οι Φορείς Διαχείρισης των
διεθνούς αξίας και περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών NATURA 2000, οι οποίοι δεν
ιδρύονται, παράλληλα δε δεν θεσμοθετούνται οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες. Επίσης, ο
βαθμός ανάδειξης αυτών των σημαντικών πλεονεκτημάτων της ταυτότητας του Δήμου
Μεθώνης, που τον διακρίνουν από άλλες περιοχές της χώρας είναι ιδιαίτερα ανεπαρκής και δεν
προωθούνται συμπληρωματικές επιχειρηματικές υποδομές για την επιχειρηματική αξιοποίηση
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, οι οποίες αφενός θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες
θέσεις εργασίας, και αφετέρου οι νέες οικονομίες που θα προέκυπταν από την αξιοποίηση
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, θα συντελούσαν επιπλέον στη διατήρηση των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων
από άποψη βιωσιμότητας περιβάλλοντος και φέρουσας
ικανότητας φυσικών πόρων.
Σε ότι αφορά τον έκτο στόχο για «αναδιάρθρωση οχλουσών χρήσεων και λειτουργιών και
μέτρα περιορισμού της εκτός σχεδίου δόμησης», ενώ σχεδιάζονται ζώνες ΠΕΠ και ΠΕΠΔ στο
σύνολο της εκτός σχεδίου περιοχής, δεν πραγματοποιούνται οι αναγκαίες μετεγκαταστάσεις των
δραστηριοτήτων που υπάρχουν ήδη στην εκτός σχεδίου ζώνη και οι οποίες δεν είναι συμβατές
με το χαρακτήρα που αποδίδεται με τις ζώνες ΠΕΠ-ΠΕΠΔ από άποψη επιτρεπόμενων ειδικών
χρήσεων. Η αδυναμία προσαρμογής στον πολεοδομικό σχεδιασμό του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. συνδέεται
κατά κύριο λόγο με την έλλειψη οικονομικής ευρωστίας των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να
συνεχίζεται η παρόδια ανάπτυξη παραγωγικών χρήσεων του δευτερογενούς και τριτογενούς
τομέα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στο Σενάριο των τάσεων δεν σχεδιάζονται οι αναγκαίες
ζώνες παραγωγής (ΒΙΟΠΑ, Τουρισμός – Αναψυχή, Χονδρεμπόριο).
Σε ότι αφορά τον έβδομο, όγδοο και ένατο στόχο για «επαύξηση των οικιστικών υποδοχέων
της Μεθώνης, του Φοινικούντα, των Καμαρίων, του Ευαγγελισμού, κ.λ.π. με λήψη μέτρων για
την ενδυνάμωση των αστικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών με δομικές παρεμβάσεις και
αναπλάσεις», «ισόρροπη και πολυκεντρική οικιστική οργάνωση του δικτύου των λοιπών
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αγροτικών οικισμών» και «πολεοδομική οργάνωση, εξυγίανση και αναβάθμιση του δομημένου
περιβάλλοντος» που σχετίζεται με την λήψη μέτρων ενίσχυσης της χωρικής ενότητας «της
ανοικτή πόλης» του Δήμου Μεθώνης, προβλέπονται κυρίως μέτρα που αφορούν οριοθετήσεις
και οικιστικές επεκτάσεις, χωρίς όμως να προωθούνται πολεοδομήσεις των περιοχών κατοικίας
και κυρίως χωρίς να υλοποιούνται σημαντικές αναπλάσεις και παρεμβάσεις αναζωογόνησης του
οικιστικού δικτύου (κέντρα και είσοδοι οικισμών, δημόσιος χώρος, πολιτιστικές υποδομές,
κοινωνικός εξοπλισμός ποιότητας, δίκτυο χώρων πρασίνου, κ.λ.π.). Στο Σενάριο των τάσεων
λαμβάνονται μόνο κάποια μέτρα ανάπλασης της Μεθώνης και του Φοινικούντα, σε περιορισμένο
βαθμό, ενώ δεν σχεδιάζεται ενιαία και δεν προωθούνται αναπλάσεις στο παραλιακό μέτωπο,
ούτε και στο υπόλοιπο αγροτικό δίκτυο της περιοχής μελέτης.
Για την εκπλήρωση του δέκατου στόχου δηλαδή «τη μακρόπνοη και συστηματική πολιτική
εξοικονόμησης του υδάτινου δυναμικού, κ.λ.π.» δεν λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα, ούτε σε
επίπεδο Δήμου, ούτε και σε επίπεδο υδρογεωλογικών λεκανών Πελοποννήσου, με αποτέλεσμα
τα διαθέσιμα αποθέματα να υποστηρίζουν κυρίως τον τουρισμό, ενώ ο πρωτογενής τομέας
υφίσταται μαρασμό και για λόγους περιορισμού υδατικών αποθεμάτων.
Τέλος, αναφορικά με τον ενδέκατο στόχο που αφορά την «ανάπτυξη συστημάτων
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», με έμφαση στην αναδιοργάνωση του Δήμου Μεθώνης, ώστε να
λειτουργεί ως βασικός φορέας παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες, ο στόχος δεν
εκπληρώνεται παρά σε στοιχειώδη βαθμό, δεδομένου ότι και το ανθρώπινο δυναμικό στο οποίο
απευθύνεται δεν έχει ανάλογα εκσυγχρονιστεί. Στον τομέα αυτό πραγματοποιούνται ορισμένες
υποδομές καλύτερης οργάνωσης των υπηρεσιών, χωρίς όμως αυτές να εκτείνονται με
δημιουργία βάσεων δεδομένων συμβουλευτικής προς επιχειρήσεις, δεικτών αστικού
παρατηρητηρίου, κ.λ.π.
Από άποψη αξιολόγησης του Σεναρίου των τάσεων, είναι σαφές ότι σε ότι αφορά την
εκπλήρωση των γενικών στόχων του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. που περιγράφηκαν, στο σενάριο αυτό ο
βαθμός προσέγγισης των στόχων είναι ελάχιστος και διατηρούνται και αναπαράγονται τα εγγενή
προβλήματα της περιοχής του Δήμου τα οποία απορρέουν κυρίως από τη γενικότερη κρίση του
πρωτογενή τομέα και την πλημμελή ανάπτυξη του τουρισμού κατά τη θερινή κυρίως περίοδο,
χωρίς να γίνονται ουσιαστικές προσπάθειες αξιοποίησης της βελτίωσης της κεντρικότητας της
περιοχής και χωρίς να επιδιώκεται συστηματικά η πλέον ισόρροπη τοπική παραγωγική
ανάπτυξη και σε άλλους τομείς της οικονομίας, αναδεικνύοντας το πλούσιο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης. Ειδικότερα, το σενάριο αυτό επιτρέπει:
 Διατήρηση των προβλημάτων του πρωτογενή τομέα που διέρχεται γενικότερη κρίση και
αύξηση της ανεργίας στις νεώτερες ηλικίες, λόγω έλλειψης εναλλακτικών
επαγγελματικών απασχολήσεων,
 Ένταση των προβλημάτων έλλειψης και ρύπανσης των υδάτινων πόρων, ρύπανση
θαλάσσιου περιβάλλοντος, υποβάθμιση οικοσυστημάτων και φυσικών τοπίων.
 Μικρό βαθμό μεταποίησης των τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων,
 Διατήρηση και μικρή αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας θερινών διακοπών με
μικρή χρονοπερίοδο, χωρίς αυτή να εκτείνεται σε εναλλακτικές μορφές προς την
ενδοχώρα της περιοχής μελέτης και χωρίς να συνοδεύεται από συμπληρωματικές
τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες.
 Μικρές έως ασήμαντες αναπτυξιακές παρεμβάσεις βελτίωσης του οικιστικού δικτύου του
Δήμου σε ζητήματα δικτύων και υποδομών, κοινωνικού εξοπλισμού και ορισμένων
τοπικών αναπλάσεων, κυρίως στην έδρα του Δήμου τη Μεθώνη στο Φοινικούντα, όχι
όμως στο άμεσο παραλιακό μέτωπο και στους λοιπούς οικισμούς της ενδιάμεσης και
βορειότερης ζώνης.
 Μικρή προώθηση του πολεοδομικού σχεδιασμού, κυρίως στην έδρα του Δήμου και το
Φοινικούντα, χωρίς πολεοδομήσεις και χωρίς σχεδιασμό παραγωγικών ζωνών.
 Αύξηση των οικιστικών πιέσεων στην εκτός σχεδίου περιοχή, με έμφαση στο παραλιακό
μέτωπο, στην παρόδια δόμηση σε σχέση με το βασικό οδικό δίκτυο και στις εισόδους –
εξόδους Μεθώνης και Φοινικούντα. Επίσης, διατηρούνται οι συγκρούσεις στις χρήσεις
γης.
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Διατήρηση των τάσεων φθίνοντος πληθυσμού και παραπέρα έξοδος των νεώτερων
ηλικιών προς το αστικό κέντρο της Καλαμάτας, ή και σε άλλες περιοχές της περιφέρειας
και της χώρας.

2ο Σενάριο περιορισμένης (ήπιας) παρέμβασης
Το δεύτερο σενάριο χωρικής ανάπτυξης του Δήμου Μεθώνης είναι μεγαλύτερης δυναμικής και
περιλαμβάνει περισσότερες παρεμβάσεις, κυρίως στους ήδη ανεπτυγμένους τομείς της
οικονομίας (αγροτικός τομέας, μεταποίηση, εμπόριο – υπηρεσίες, τουρισμός, αναψυχή), με
αποτέλεσμα να βελτιώνονται οι δημογραφικοί ρυθμοί, χωρίς ωστόσο με αυτές τις ήπιες
παρεμβάσεις να επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής και χωρίς να
προβλέπονται καινοτόμες παρεμβάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να μεταβάλλουν την
φυσιογνωμία της περιοχής και να συμβάλλουν καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων.
Στο σενάριο αυτό οι γενικοί στόχοι του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. επιτυγχάνονται σε μεσαίο βαθμό με
δεδομένο ότι οι παρεμβάσεις εξακολουθούν να είναι περιορισμένες και αποσπασματικές, δεν
περιλαμβάνονται σε ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πλαίσιο και δεν συνεργούν στην
κινητοποίηση και του ιδιωτικού τομέα με σύγχρονες και καινοτόμες πρωτοβουλίες.
Ο πρώτος στόχος για «οργανική και ισότιμη ένταξη του Δήμου Μεθώνης, σε εταιρικό πλαίσιο
συνεργασίας με την Πύλο και την Κορώνη, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Μεσσηνίας και
ανάπτυξη σχέσεων εταιρικής συνεργασίας με το αστικό κέντρο της Καλαμάτας» εκπληρώνεται
σε ιδιαίτερα περιορισμένο βαθμό, ακριβώς όπως και στο 1ο Σενάριο των τάσεων, εκτός από
κάποιες πρωτοβουλίες δικτύωσης του Δήμου Μεθώνης με άλλες ιστορικές – καστρικές πόλεις,
χωρίς όμως η ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού να είναι η αναμενόμενη με αποτέλεσμα
να διατηρείται η εγγενής ανεπάρκεια εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας.
Ο δεύτερος στόχος για «αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται στο επίπεδο του
ενδογενούς δυναμικού» υλοποιείται σε βελτιωμένο βαθμό σε σχέση με το Σενάριο των τάσεων,
χωρίς όμως να γίνονται ουσιαστικά βήματα προς τις νέες τεχνολογίες και προς τη δημιουργία
παραγωγικών και αστικών υποδομών καινοτομίας που να αναβαθμίζουν τις αστικές λειτουργίες
της περιοχής και να μεγιστοποιούν την εξωστρέφεια, δικτύωση και ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων.
Ο πολεοδομικός σχεδιασμός εξελίσσεται σε μεγαλύτερο βαθμό, χωρίς όμως πάλι να
ολοκληρώνεται. Ειδικότερα, σχεδιάζονται οικιστικές ζώνες εντός σχεδίου με οριοθετήσεις και
επεκτάσεις, χωρίς όμως να πραγματοποιούνται πολεοδομήσεις, όπως και στο Σενάριο των
τάσεων. Στο Σενάριο αυτό ως προς τις ζώνες παραγωγής, αυτές σχεδιάζονται μεν ως
εξειδικευμένες ζώνες (ΒΙΟΠΑ, Τουρισμός – Αναψυχή και Χονδρεμπόριο), αλλά οι ζώνες δεν
πολεοδομούνται, με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται το αναγκαίο οικιστικό – πολεοδομικό και
οικονομικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις (οδικό δίκτυο, περιμετρικές ζώνες πρασίνου, επαρκή
δίκτυα κοινής ωφέλειας, κοινές υποδομές τεχνογνωσίας και πληροφορικής, υπηρεσίες προς
επιχειρήσεις, δίκτυα επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας, κ.ά.).
Στον εξωαστικό χώρο σχεδιάζονται εκτός σχεδίου ζώνες ΠΕΠ και ΠΕΠΔ με μεγαλύτερο
διαχωρισμό ειδικών χρήσεων με βάση τον κύριο χαρακτήρα κάθε ζώνης, δεδομένου ότι πολλές
δραστηριότητες θα χωροθετούνται με τις διατάξεις εκτός σχεδίου στις ζώνες παραγωγής, με
αποτέλεσμα να παρεμποδιστεί σε κάποιο βαθμό η αστική διάχυση και η πίεση στην παραλιακή
ζώνη και στους φυσικούς πόρους.
Ο τρίτος στόχος για «προστασία – διαφύλαξη και ορθολογική αξιοποίηση της γεωργικής γης
υψηλής απόδοσης» επιτυγχάνεται σε μεγαλύτερο βαθμό, ειδικότερα δε προωθούνται
περιορισμένα μέτρα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών και ορισμένα μέτρα για την σταδιακή
εισαγωγή της ολοκληρωμένης διαχείρισης της γεωργικής παραγωγής, τα οποία συμβάλλουν στη
διατήρηση της γεωργικής γης, επιπλέον δε επιβάλλεται έλεγχος της ποιότητας του αρδευτικού
νερού με παραμέτρους καταλληλότητας άρδευσης και τυχόν ρύπανση από βιομηχανικά
απόβλητα. Εντούτοις και στο Σενάριο αυτό εν μέρει μόνο αίρονται οι μονοκαλλιέργειες και δεν
γίνεται ανταγωνιστική η παραγωγή βιολογικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, με
διεύρυνση της παραγωγής σε συμπληρωματικές του πρωτογενούς δραστηριότητες, ενώ
εξακολουθεί η χρήση αγρό – χημικών σε σοβαρό βαθμό.
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Στο χωρικό επίπεδο, μέσω του ΣΧΟΟΑΠ, προωθείται σχεδιασμός ζωνών ΠΕΠΔ (Περιοχές
Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης) με αρκετό διαχωρισμό χρήσεων, λόγω του σχεδιασμού ως
εκτός σχεδίου των ζωνών ΠΕΠΔ παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Σε ότι αφορά την επίτευξη του τέταρτου και πέμπτου στόχου για «αειφόρο ανάπτυξη,
προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος», και για
«προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών – ιστορικών χώρων» της περιοχής μελέτης
προτείνεται στο σενάριο αυτό η θεσμοθέτηση (μέσω του ΣΧΟΟΑΠ) Περιοχών Ειδικής
Προστασίας (ΠΕΠ) για τις ζώνες των δασών, των ποταμών – ρεμάτων, των φαραγγιών, των
αρχαιολογικών χώρων και του παραλιακού μετώπου, με περιορισμένη ποικιλία χρήσεων, σε
σχέση με το Σενάριο των τάσεων, οπόταν η προστασία των ΠΕΠ από διάχυτη ασύμβατη
δόμηση είναι μεγαλύτερη, εγκρίνονται Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και ιδρύονται Φορείς
Διαχείρισης των διεθνούς αξίας και περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών NATURA 2000, οι
οποίοι όμως δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς (π.χ. Ειδικό Ταμείο είσπραξης οικονομικών πόρων
βιώσιμης ανάπτυξης περιοχών NATURA) και οι φορείς δεν λειτουργούν οργανωμένα ως
ελεγκτικοί μηχανισμοί.
Και στο Σενάριο αυτό της ήπιας παρέμβασης, ο βαθμός ανάδειξης των σημαντικών
πλεονεκτημάτων της ταυτότητας του Δήμου Μεθώνης είναι περιορισμένος και δεν προωθούνται
συμπληρωματικές επιχειρηματικές υποδομές για την επιχειρηματική αξιοποίηση φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς με παράλληλη διατήρηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων από
άποψη βιωσιμότητας περιβάλλοντος και φέρουσας ικανότητας φυσικών πόρων.
Σε ότι αφορά τον έκτο στόχο για «αναδιάρθρωση οχλουσών χρήσεων και λειτουργιών και
μέτρα περιορισμού της εκτός σχεδίου δόμησης», ενώ σχεδιάζονται ζώνες ΠΕΠ και ΠΕΠΔ στο
σύνολο της εκτός σχεδίου περιοχής, πραγματοποιούνται περιορισμένες μετεγκαταστάσεις των
δραστηριοτήτων που υπάρχουν ήδη στην εκτός σχεδίου ζώνη και οι οποίες δεν είναι συμβατές
με το χαρακτήρα που αποδίδεται με τις ζώνες ΠΕΠ-ΠΕΠΔ. Η δυσκολία γενικευμένων
μετεγκαταστάσεων συνδέεται και με το γεγονός ότι οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις ζώνες
ΠΕΠ και ΠΕΠΔ είναι πιο περιορισμένες σε σχέση με το σενάριο τάσεων, επιπλέον δε υπάρχουν
και οι ζώνες παραγωγής οι οποίες στο παρόν Σενάριο δεν πολεοδομούνται.
Σε ότι αφορά τον έβδομο, όγδοο και ένατο στόχο για «επαύξηση των οικιστικών υποδοχέων
της Μεθώνης, του Φοινικούντα, των Καμαρίων, του Ευαγγελισμού, κ.λ.π. με λήψη μέτρων για
την ενδυνάμωση των αστικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών με δομικές παρεμβάσεις και
αναπλάσεις», «ισόρροπη και πολυκεντρική οικιστική οργάνωση του δικτύου των λοιπών
αγροτικών οικισμών» και «πολεοδομική οργάνωση, εξυγίανση και αναβάθμιση του δομημένου
περιβάλλοντος» που σχετίζεται με την λήψη μέτρων ενίσχυσης της χωρικής ενότητας «της
ανοικτή πόλης» του Δήμου Μεθώνης, όπως και στο Σενάριο των τάσεων, προβλέπονται μέτρα
που αφορούν οριοθετήσεις και οικιστικές επεκτάσεις, με πολεοδομήσεις μόνο στη Μεθώνη και το
Φοινικούντα. Επίσης, υλοποιούνται περιορισμένες αναπλάσεις και παρεμβάσεις αναζωογόνησης
του οικιστικού δικτύου, χωρίς οι επεμβάσεις να αλλάζουν ριζικά το οικιστικό περιβάλλον και
χωρίς η Μεθώνη να αποκτά μια αστική δυναμική μεσαίας πόλης, ανάλογη των δυνατοτήτων της.
Για την εκπλήρωση του δέκατου στόχου δηλαδή «τη μακρόπνοη και συστηματική πολιτική
εξοικονόμησης του υδάτινου δυναμικού, κ.λ.π.» δεν λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα, σε επίπεδο
Δήμου με υδροταμιευτήρες, κ.λ.π., ενώ λαμβάνονται περιορισμένα μέτρα σε επίπεδο
υδρογεωλογικών λεκανών Πελοποννήσου, οπότε τα διαθέσιμα υδατικά αποθέματα δεν
βελτιώνονται ριζικά.
Τέλος, αναφορικά με τον ενδέκατο στόχο που αφορά την «ανάπτυξη συστημάτων
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», πραγματοποιείται κάποια αναδιοργάνωση του Δήμου Μεθώνης
στην κατεύθυνση παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους δημότες και παροχής
συμβουλευτικής προς τις επιχειρήσεις, τους νέους επιχειρηματίες και τους μετανάστες, χωρίς
πάλι να επιτυγχάνεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ολοκληρωμένα, επειδή δεν έχει επιτευχθεί
στο βέλτιστο βαθμό η ανασυγκρότηση του παραγωγικού δυναμικού.
Οι αρνητικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του σεναρίου αυτού είναι:
 Η μη συνολική αντιμετώπιση των χωρικών ανισοτήτων εντός του Δήμου, και
συγκεκριμένα ανάμεσα στην παραλιακή ζώνη και την ενδοχώρα.
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Η αδυναμία αξιοποίησης της αυξανόμενης κεντρικότητας της περιοχής του Δήμου, σε
σχέση με Καλαμάτα, Πύλο, Κορώνη.
 Η περιορισμένη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής.
 Η περιορισμένη αντιμετώπιση του διαχωρισμού των χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο.
 Η αποσπασματική αντιμετώπιση της ανάπτυξης των παραγωγικών τομέων.
Όσον αφορά τα θετικά στοιχεία της χωρικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου Μεθώνης στο
πλαίσιο του παρόντος σεναρίου, αυτά συνοψίζονται στα εξής:
 Προσδιορισμός ζωνών ΠΕΠ στους ποταμούς – παραποτάμιες ζώνες – ρέματα –
υδροταμιευτήρες – παραλιακό μέτωπο και στους ήδη οριοθετημένους αρχαιολογικούς
χώρους, χωρίς ωστόσο να ελέγχεται η προστασία τους από ικανό μηχανισμό
/παρακολούθησης.
 Σχεδιασμός ζωνών ΠΕΠΔ βιομηχανίας – βιοτεχνίας, τουρισμού - αναψυχής και
χονδρεμπορίου, με την ελάχιστη απαιτούμενη οργάνωση (δηλ. χωρίς πρόβλεψη
πολεοδόμησης).
 Παρεμβάσεις πολεοδομικής οργάνωσης και ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων, καθώς
και πρόβλεψη βελτιωμένου κοινωνικού εξοπλισμού σε περιορισμένο αριθμό οικισμών, με
έμφαση στην έδρα του Δήμου.
 Περιορισμένα μέτρα ελέγχου της δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχή για μεταφορά
ασύμβατων χρήσεων.
3ο Σενάριο ολοκληρωμένης παρέμβασης (έντονα παρεμβατικό και καινοτομικό)
Το τρίτο σενάριο χωρικής ανάπτυξης του Δήμου Μεθώνης είναι το πιο ολοκληρωμένο και
καινοτομικό και περιλαμβάνει όλες τις δυνατές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την
ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου. Στόχος του σεναρίου αυτού είναι η χωρικά ισόρροπη και
ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου.
Στο σενάριο αυτό αναβαθμίζεται η κεντρικότητα της περιοχής Δήμου, σε σχέση με τους νέους
εθνικούς – διαπεριφερειακούς και ενδονομαρχιακούς άξονες ανάπτυξης, στο πλαίσιο δε των
υπερτοπικών μεταφορών, η περιοχή μελέτης εντάσσεται πλέον οργανικά στην αναπτυξιακή
ενότητα της Νότιο – Δυτικής Μεσσηνίας – Πυλίας και έρχεται πλησιέστερα, μέσω βελτιωμένων
χρονοαποστάσεων, με αναπτυξιακούς άξονες και πόλους ανάπτυξης εθνικής – περιφερειακής
και νομαρχιακής σημασίας (Καλαμάτα, Πάτρα, Αθήνα, Πύλος, Κορώνη), μέσω δε των λιμένων
Καλαμάτας και Πατρών, με μεταφορικές – τουριστικές ροές προς Κρήτη, Ιταλία, Μεσόγειο.
Επίσης, επιτυγχάνεται η προοπτική ανάπτυξης μεγαλύτερης αστικής δυναμικής του οικισμού της
Μεθώνης, ως οικιστικού κέντρου 4ου επιπέδου σε περιφερειακή κλίμακα θεώρησης, στο πλαίσιο
των εθνικών και ευρωπαϊκών αστικών πολιτικών ενδυνάμωσης των μικρό-μεσαίων πόλεων, με
ανάπτυξη συμπληρωματικών δράσεων, αφενός σε ενδοπεριφερειακή κλίμακα με την Καλαμάτα
και αφετέρου σε ενδονομαρχιακή με την Πύλο και την Κορώνη, οικιστικά κέντρα 3ου επιπέδου με
προγραμματικά μεγέθη εξυπηρετούμενου πληθυσμού άνω των 20.000 κατοίκων το κάθε ένα, ως
κέντρα οικιστικών ενοτήτων.
Οι γενικοί στόχοι του ΣΧΟΟΑΠ τείνουν να εκπληρωθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
Συγκεκριμένα:
Στο επίπεδο της παραγωγικής ανασυγκρότησης του δυναμικού, της δικτύωσης και της
εξωστρεφούς ανάπτυξης της οικονομίας προωθούνται τα εξής:
Ενεργοποιείται η παραγωγική δικτύωση του Δήμου Μεθώνης στην κατεύθυνση εξωστρεφούς
διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, με βάση τα νέα προγραμματικά πλαίσια και τις
χρηματοδοτήσεις που τίθενται κατά τη φάση του Δ Κ.Π.Σ. 2007-2013, με επίκεντρο τα οικιστικά
δίκτυα με κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
 ιστορική σημασία (ιστορικές πόλεις),
 μεσαιωνικά κάστρα,
 ενάλιες αρχαιότητες,
 παράκτιος χαρακτήρας,
 ελαιώνες – ήπιο αγροτικό τοπίο
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Η περιοχή μελέτης διασυνδέεται με ευρύτερα τουριστικά – πολιτιστικά κυκλώματα σε σχέση με
την Πύλο, την Κορώνη, την Αρχαία Μεσσήνη και τα ορεινά τουριστικά κυκλώματα της ευρύτερης
περιοχής, με αποτέλεσμα τη σοβαρή αύξηση των τουριστών – επισκεπτών στην περιοχή του
Δήμου, αλλά και την επιμήκυνση και διαφοροποίηση της τουριστικής περιόδου με ανάπτυξη
εναλλακτικών μορφών (θαλάσσιος τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, αγρό-τουρισμός,
φυσιολατρικός – περιηγητικός τουρισμός, καταδυτικός τουρισμός), έτσι ώστε η περιοχή του
Δήμου μετατρέπεται σε ένα διεθνώς γνωστό τόπο τουριστικού προορισμού.
Προωθούνται δράσεις ενίσχυσης ειδικών τουριστικών υποδομών και μοναδιαίων χωροθετήσεων
ενίσχυσης της πολιτιστικής υποδομής, όπως:
 Συνεδριακό Κέντρο,
 Λαογραφικό Μουσείο,
 Κέντρο παραδοσιακών χορών και παραδοσιακής φορεσιάς
 Υπαίθρια σκεπαστή αγορά,
 Κέντρο Ενάλιων Αρχαιοτήτων,
 Διεθνές Φεστιβάλ πόλεων με ενάλιες αρχαιότητες (πάγιος θεσμός),
 Διεθνές Φεστιβάλ πόλεων με μεσαιωνικά κάστρα (πάγιος θεσμός),
 Εκθεσιακός χώρος προβολής – ανάδειξης τοπικών προϊόντων
Προωθούνται δράσεις ανάδειξης των διεθνούς σημασίας και προστατευόμενων τοπίων και
οικοσυστημάτων φυσικού περιβάλλοντος, όπως:
 Δημιουργία δικτύων μονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδρομών («δρόμοι» ελιάς)
περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης, σχεδιασμό στάσεων θέας, εστιών
υπαίθριας άθλησης και αναψυχής, περιπτέρων περιβαλλοντικής ενημέρωσης, κ.ά.
 Διοργάνωση σεμιναρίων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, με έμφαση τη νεολαία και
τους παραγωγούς,
 Δημιουργία υποδομών στήριξης, προώθηση προγραμμάτων πιστοποίησης (EcoManagement and Audit Scheme- EMAS),
 Οργανωτική και λειτουργική υποστήριξη των Φορέων Διαχείρισης NATURA,
 Θέσπιση ειδικού τέλους υπέρ των Φορέων Διαχείρισης, επί των δραστηριοτήτων του
τουρισμού που αναπτύσσονται στις περιοχές αυτές, με σκοπό να χρησιμοποιείται για την
προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου.
Παρέχονται κίνητρα ενίσχυσης της τουριστικής βιομηχανίας:
 Ενίσχυση δράσεων τύπου RI-SE (μεταξύ άλλων προωθείται η σύνδεση καινοτομίαςπολιτισμού) για τη δημιουργία πολυχώρων ψηφιακής αναπαράστασης ιστορικών,
μυθολογικών και άλλων πολιτιστικών σεναρίων.
 Εκδόσεις, έντυπα, άλλα ηλεκτρονικά πολυμέσα που θα προβάλλουν τους
αρχαιολογικούς χώρους και τα φυσικά τοπία.
 Δράσεις ανάδειξης – προβολής τοπικών προϊόντων και προώθησης της ανάπτυξης του
γαστριμαργικού τουρισμού, με μέτρα ένταξης στο τουριστικό προϊόν (σύνδεση
παραγωγών αγροδιατροφικού τομέα με τη λειτουργία των τουριστικών εγκαταστάσεων
για διακίνηση εγχώριων βιολογικών προϊόντων, αλλά και προϊόντων χειροτεχνίας)
Λαμβάνονται σημαντικά μέτρα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης της γεωργίας –
κτηνοτροφίας, αλλά και της μεταποίησης των γεωργικών – κτηνοτροφικών προϊόντων υπό
σύγχρονους όρους, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, όπως:
αναδιάρθρωση καλλιεργειών σε συνδυασμό με μέτρα τυποποίησης προϊόντων, έτσι ώστε να
ενθαρρύνονται νέες δυνατότητες πολυαπασχόλησης στην ύπαιθρο καθώς και η διαφοροποίηση
της αγροτικής παραγωγής. Οι δυνατότητες πολυαπασχόλησης επιτυγχάνονται με
συμπληρωματικές του πρωτογενή τομέα οικονομικές δραστηριότητες, όπως: διδασκαλία
ιππασίας, πολιτιστικά κέντρα προβολής των παραδοσιακών καλλιεργειών, φάρμες υγιεινής
διατροφής και άσκησης, ξενώνες φιλοξενίας, κ.ά., αποσκοπώντας στον εμπλουτισμό των
εισοδημάτων των παραγωγών. Η διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής αναφέρεται σε
συνδυασμούς που περιλαμβάνουν παραδοσιακές και οικολογικές καλλιέργειες, ενεργειακές
καλλιέργειες, βιολογική κτηνοτροφία, προϊόντα ονομασίας προέλευσης, καθετοποίηση της
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παραγωγής με πριμοδότηση βιοτεχνικών προϊόντων που μεταποιούν τη γεωργική παραγωγή,
οικοτεχνία, χειροτεχνία και άλλες μορφές εγχώριας παραγωγής προϊόντων.
Λαμβάνονται σημαντικά μέτρα αναζωογόνησης του οικιστικού δικτύου με έμφαση στην έδρα του
Δήμου, τη Μεθώνη, έτσι ώστε αυτή να εξελιχθεί σε σημαντική κωμόπολη του Νομού Μεσσηνίας,
το δε υπόλοιπο οικιστικό δίκτυο να αναπτυχθεί ισόμετρα και πολυκεντρικά.
Ειδικότερα:
 Προώθηση αναπλάσεων στα πολεοδομικά κέντρα και τις εισόδους των οικισμών, καθώς
και στα τμήματα του οικιστικού ιστού με δείγματα υποβάθμισης, της Μεθώνης, του
Φοινικούντα, του Ευαγγελισμού, των Καμαρίων, αλλά και του υπόλοιπου οικιστικού
δικτύου, με σκοπό:
 την ανάδειξη - αναζωογόνηση της αρχιτεκτονικής, της αισθητικής και της λειτουργίας
του δημόσιου χώρου, με έμφαση στα δημόσια κτήρια και τα κτήρια ιστορικής μνήμης
και πολιτισμού, καθώς και του υπαίθριου δημόσιου χώρου,
 την επαύξηση των κεντρικών λειτουργιών και του πρασίνου, με δημιουργία δικτύων
ενοποίησης κεντρικών λειτουργιών, αρχαιολογικών χώρων και χώρων πρασίνου,
 την αναβάθμιση του κοινωνικού εξοπλισμού τοπικής και υπερτοπικής εξυπηρέτησης,
 την ιεραρχημένη κυκλοφοριακή ρύθμιση εντός των οικισμών και το σχεδιασμό
δικτύου πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, με κατάρτιση ειδικής
κυκλοφοριακής μελέτης για τη Μεθώνη, με σκοπό την αποτροπή της διαμπερούς
κυκλοφορίας και την ανάδειξη της διαδρομής προς το Κάστρο Μεθώνης,
 την πρόβλεψη χώρων στάθμευσης, Ι.Χ. και μοτοποδηλάτων, σε συνάρτηση με τα
πολεοδομικά κέντρα των οικισμών, τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, τις
πολιτιστικές υποδομές, καθώς και τις ζώνες παραλίας, καθώς και χώρου στάθμευσης
βαρέων οχημάτων Μεθώνης,
 Λήψη μέτρων βιοκλιματικού σχεδιασμού, με προτεραιότητα στους οικισμούς Μεθώνης,
Φοινικούντα, Καμαρίων και Ευαγγελισμού, καθώς και στις ζώνες Τουρισμού – Αναψυχής
και Παραθεριστικής Κατοικίας, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως: εισαγωγή
συστημάτων παθητικής ηλιοπροστασίας στα δημόσια κτήρια, χρήση λαμπτήρων
εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτήρια και το δημόσιο χώρο, πειραματική
εισαγωγή Α.Π.Ε. στα ιδιωτικά κτήρια με παροχή κινήτρων, μέτρα ελέγχου για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με κατάλληλες μονώσεις και κίνητρα εφαρμογής
αρχών και τεχνολογιών οικολογικής δόμησης.
 Επαύξηση και ενοποίηση του πρασίνου και της βλάστησης μέσα (άλση, δασύλλια,
πλατείες, χώροι πρασίνου) και έξω (παραποτάμια βλάστηση, φαράγγια, δασικά
μονοπάτια, ζώνη παραλίας, κ.ά.) από τον οικιστικό ιστό και δημιουργία δημοτικού
φυτώριου για την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών του Δήμου,
μέσω της φύτευσης παραδοσιακών δένδρων και φυτών με είδη ενδημικής χλωρίδας στις
διαμορφώσεις πλατειών, κυρίως δρόμων και πεζόδρομων, στην παραλιακή ζώνη, στις
εισόδους – εξόδους των οικισμών, κ.λ.π.
Προωθούνται μέτρα βελτίωσης της οδικής διασύνδεσης των οικισμών του δήμου μεταξύ τους και
με τους γειτονικούς Δήμου, το δε συλλεκτήριο οδικό δίκτυο αναβαθμίζεται και διαπλατύνεται
εντός και εκτός οικισμών με κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα. Επίσης, εξασφαλίζεται η
συγκοινωνιακή σύνδεση των οικισμών μεταξύ τους (σε συνδυασμό με την συγκοινωνιακή
σύνδεση με τους οικισμούς εκτός Δήμου /Πύλο, Κορώνη, Καλαμάτα) με μικρό λεωφορείο που θα
πραγματοποιεί καθορισμένα «εσωτερικά» δρομολόγια στους οικισμούς του Δήμου, με έμφαση
τον παραλιακό άξονα κατά τη διάρκεια του θέρους. Αποτέλεσμα ενός ορθολογικά οργανωμένου
δικτύου συγκοινωνιών θα είναι η ενίσχυση των μαζικών μεταφορών και η αποθάρρυνση της
χρήσης του Ι.Χ. στην περιοχή του Δήμου.
Επίσης, προωθούνται έργα αναβάθμισης των δύο μικρών λιμανιών, Μεθώνης και Φοινικούντα
για την ενίσχυση της λειτουργίας τους και την εν γένει ανάδειξη της περιοχής, καθώς και
αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης, όπου αυτό είναι παλαιό, τέλος δε προωθούνται
προγράμματα καθαρισμού – απορρύπανσης ρεμάτων από την παλαιότερα ανεξέλεγχτη διάθεση
απορριμμάτων.
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Στις ζώνες ΠΕΠ και ΠΕΠΔ κατά περίπτωση προβλέπονται Α.Π.Ε. μικρής κλίμακας, προκειμένου
να ενθαρρυνθεί η ενεργειακή αυτονομία και η εξοικονόμηση ενέργειας της περιοχής μελέτης.
Τέλος, αξιοποιείται η κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και βελτίωση των
επιχειρήσεων, προώθηση νέων και βελτίωση υφισταμένων παραγωγικών επενδύσεων, ιδιαίτερα
στους παραγωγικούς τομείς που αναδεικνύονται από την ενδογενή ανάπτυξη του τόπου.
Στο χωρικό επίπεδο, σε αντιστοιχία με το παραγωγικό, προωθούνται σημαντικά μέτρα
πολεοδομικού σχεδιασμού του οικιστικού και του εξωαστικού χώρου:
 Οργανώνονται ζώνες παραγωγής για τη Βιομηχανία – Βιοτεχνία (ΒΙΟΠΑ) σε συνάρτηση
με την έδρα του Δήμου τη Μεθώνη, για τον Τουρισμό – Αναψυχή, σε συνάρτηση με το
παραλιακό μέτωπο, καθώς και για το Χονδρεμπόριο σε συνάρτηση με την είσοδο στη
Μεθώνη από Πύλο. Οι παραπάνω ζώνες πολεοδομούνται και εξοπλίζονται με τα
ανάλογα δίκτυα μεταφορών και κοινής ωφέλειας, εγκαταστάσεις κοινωνικού εξοπλισμού
– αθλητισμού για τους εργαζόμενους, περιμετρικές ζώνες προστασίας με πράσινο,
καθώς και άλλους χώρους πρασίνου και αναψυχής.
 Βάσει των προγραμματικών μεγεθών πληθυσμού, μόνιμου και εποχιακού, τα οποία
αναλυτικά καταγράφονται στο επόμενο κεφάλαιο, προωθούνται οριοθετήσεις και
οικιστικές επεκτάσεις για Α Κατοικία στη Μεθώνη, το Φοινικούντα, τον Ευαγγελισμό και
επιλεγμένα στο υπόλοιπο αγροτικό οικιστικό δίκτυο, καθώς και οικιστικές εντάξεις για Β
κατοικία με το μηχανισμό ΠΕΡΠΟ, σε συνάρτηση με το παράκτιο μέτωπο. Το σύνολο
των ζωνών πολεοδομείται.
 Προσδιορίζονται Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) με αυστηρούς περιορισμούς, οι
οποίες δεν επιτρέπεται ποτέ στο μέλλον να πολεοδομηθούν. Οι ΠΕΠ αναπτύσσονται:
 στις περιοχές δασώδους βλάστησης,
 κατά μήκος των παραπόταμων – μεγάλων ρεμάτων και των φαραγγιών
 στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου Μεθώνης
 κατά μήκος του παραλιακού μετώπου.
 Επίσης, σχεδιάζεται η ενοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με τη μορφή
δικτύων πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσιολατρικών διαδρομών (οίκο-πολιτιστικά
δίκτυα) στο εσωτερικό του Δήμου Μεθώνης, αλλά και η συσχέτιση – διασύνδεση των
διαδρομών αυτών με ευρύτερες πολιτιστικές – φυσιολατρικές διαδρομές του Νομού
Μεσσηνίας, προς Πύλο, Κορώνη και Αρχαία Μεσσήνη.
 Προωθείται η επιβολή κανονιστικών όρων απαγόρευσης της εγκατάστασης
κτηνοτροφικών μονάδων σε ζώνες της τάξης των 50 μ. έως και 200μ. κατά περίπτωση,
περιμετρικά των οικισμών, του βασικού οδικού δικτύου, των χειμάρρων – ρεμάτων, με
σκοπό την προστασία από τις υγειονομικές επιπτώσεις των κτηνοτροφικών αποβλήτων.
 Επίσης, λαμβάνονται μέτρα ελέγχου της άναρχης στάθμευσης των γεωργικών
μηχανημάτων μέσα και έξω από τον οικιστικό ιστό, με πρόβλεψη κοινών χώρων
στάθμευσης, κατά προτίμηση σε δημοτικές ιδιοκτησίες και μεταφοράς των κτηνοτροφικών
μονάδων εκτός οικισμών και σε αποστάσεις που τηρούν τους σχετικούς υγειονομικούς
κανονισμούς ασφαλείας.
 Προωθείται ο σχεδιασμός ζωνών ΠΕΠΔ:
 περιμετρικά των οικισμών, στις οποίες θα επιτρέπονται ήπιες αστικού χαρακτήρα
λειτουργίες, ως ζώνες εκτόνωσης των οικισμών και περιοχές μελλοντικών οικιστικών
επεκτάσεων,
 προστασίας γεωργικής γης Α προτεραιότητας,
 προστασίας – ανάδειξης απλής γεωργικής γης και αγροτικού τοπίου,
 γεωργικών δραστηριοτήτων και ήπιων μορφών τουριστικής ανάπτυξης
Οι θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή αυτού του σεναρίου είναι:
 Η βελτίωση των δημογραφικών ρυθμών μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού, με
συγκράτηση των νεαρών και παραγωγικών ηλικιών στον τόπο καταγωγής και σταδιακά
με προσέλκυση και άλλων κατοίκων προς την περιοχή του Δήμου.
 Η αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης του Δήμου δίνοντας στους κατοίκους τη
δυνατότητα της πολυαπασχόλησης σε δραστηριότητες διαφορετικών κλάδων ανάλογα με
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

205










την εποχικότητα της καθεμιάς, και η αύξηση της απασχόλησης, με ταυτόχρονη μείωση
της ανεργίας.
Η αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα με την αύξηση των βιολογικών εκμεταλλεύσεων οι
οποίες σταδιακά θα αντικαθιστούν τις συμβατικές μεθόδους καλλιέργειας και με την
προώθηση των τοπικών επώνυμων προϊόντων.
Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών αγροτικών προϊόντων με την
προσέλκυση μεταποιητικών δραστηριοτήτων προσανατολισμένων στην υποστήριξη της
τυποποίησης και προώθησης των τοπικών προϊόντων.
Η προσέλκυση και παραμονή αυξημένου αριθμού τουριστών, λόγω αναβαθμισμένων
υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τις νέες μορφές και υποδομές πολιτιστικού τουρισμού και
εναλλακτικού φυσιολατρικού τουρισμού.
Η αναβάθμιση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου σε εθνική – διεθνή
κλίμακα.
Η βιώσιμη διαχείριση και διατήρηση των φυσικών πόρων, τοπίων και οικοσυστημάτων.
Η ισόρροπη και πολυκεντρική ανάπτυξη ολόκληρης της γεωγραφικής περιφέρειας του
Δήμου, με άρση των χωρικών ανισοτήτων και διάχυση των θετικών επιπτώσεων σε
όλους τους οικισμούς, καθώς και με ανακοπή της αστικής διάχυσης και ισόρροπη
ανάπτυξη παραλιακής ζώνης και ενδοχώρας, αλλά και ιδιαίτερη ανάπτυξη της Μεθώνης,
με μετεξέλιξή της σε μία δυναμική κωμόπολη και διεθνώς γνωστό τόπο τουριστικού –
πολιτιστικού προορισμού.
Ο εντατικός έλεγχος χρήσεων στις εκτός σχεδίου περιοχές και ο περιορισμός της εκτός
σχεδίου δόμησης, με προσδιορισμό ζωνών εκτός σχεδίου κύριας χρήσης, με ελεγχόμενα
επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης κατά περίπτωση, με βάση τον κύριο χαρακτήρα κάθε
ζώνης.

Κατά την άποψη της μελετητικής ομάδας προκρίνεται το Σενάριο της μείζονος προσπάθειας για
την περιοχή του Δήμου Μεθώνης, δηλαδή το 3ο Σενάριο ολοκληρωμένης παρέμβασης (έντονα
παρεμβατικό και καινοτομικό).
Με βάση την παραπάνω ανάλυση φαίνεται καθαρά ότι προτιμότερη περιβαλλοντικά από τις τρεις
(3) εναλλακτικές λύσεις είναι η τρίτη, η οποία και εξετάζεται λεπτομερώς στα επόμενα κεφάλαια.
Η επιλογή της λύσης δεν στηρίζεται μόνο σε περιβαλλοντικά κριτήρια αλλά και στο γεγονός ότι
στοχεύει σε μια ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου, πέρα δηλαδή από τα χρονικά
όρια της προγραμματικής περιόδου, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στις άμεσες παραγωγικές
επενδύσεις και την ενέργεια, αλλά και στις διαρθρωτικές αλλαγές, τις καινοτόμες δράσεις, την
Έρευνα και Τεχνολογία, την βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και του εργασιακού και
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και άλλες δράσεις, που θα καταστήσουν την οικονομία πιο
ανταγωνιστική σε βάθος χρόνου. Επιπλέον των ενεργειακών, περιλαμβάνει και άλλες καθαρά
περιβαλλοντικές
δράσεις
όπως,
η
εξοικονόμηση
ενέργειας,
η
περιβαλλοντική
επιχειρηματικότητα, η προστασία του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική διαχείριση, η
προστασία του καταναλωτή, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η θεσμοθέτηση
περιοχών εγκατάστασης, η προώθηση περιβαλλοντικών έργων καινοτόμου χαρακτήρα και η
ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων.
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18. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ)
18.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εκτίμηση των επιπτώσεων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο το ΣΧΟΟΑΠ θα
επηρεάσει τον καθένα από τους περιβαλλοντικούς στόχους όπως αυτοί προκύπτουν από τους
περιβαλλοντικούς τομείς που τυχόν επηρεάζονται.
Οι επιπτώσεις μπορούν να είναι άμεσες ή έμμεσες, σημαντικές ή όχι, σωρευτικές,
συνεργιστικές, βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες, μόνιμες ή προσωρινές,
σε τομείς όπως:
 η βιοποικιλότητα - ο πληθυσμός - η ανθρώπινη υγεία - η πανίδα και η χλωρίδα - το
έδαφος - τα νερά - ο αέρας - οι κλιματικοί παράγοντες - τα υλικά περιουσιακά στοιχεία η πολιτιστική κληρονομιά - το τοπίο
18.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Στο πρώτο βήμα γίνεται ο καθορισμός περιβαλλοντικών τομέων , στόχων και δεικτών,
σχετικών με το υπό εξέταση σχέδιο, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη ΣΠΕ.
Αφού καθορισθούν οι περιβαλλοντικοί τομείς, εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο που τους
διέπει, βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών νόμων, κανόνων και συμφωνιών, καθώς και τα
σχετικά με το υπό εξέταση σχέδιο, προγράμματα, σχέδια δράσεις κλπ. Μέσα από αυτή τη
διαδικασία, μπορούν να ποσοτικοποιηθούν μερικοί από τους περιβαλλοντικούς στόχους ή
δείκτες. Στη φάση αυτή αναγνωρίζονται οι περιβαλλοντικοί τομείς και στόχοι που είναι σημαντικοί
για το υπό εξέταση Σχέδιο, τους άξονες προτεραιότητάς του και τους επιδιωκόμενους στόχους
του. Οι τομείς και οι στόχοι μπορούν να επεκτείνονται και σε άλλα θέματα ευρύτερου
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
Ακολούθως, θα γίνει μια πρώτη εκτίμηση των θετικών / αρνητικών επιπτώσεων
συγκεκριμένων αναπτυξιακών στόχων και προτεραιοτήτων σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς
στόχους που θεωρήθηκαν σημαντικοί για το υπό εξέταση Σχέδιο και προτείνονται εναλλακτικές
προσεγγίσεις για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διάστασης του Σχεδίου. Η διαδικασία γίνεται
μέσω μια σειράς ερωτήσεων που βασίζονται στον αν και κατά πόσον επιτυγχάνονται κύριοι και
δευτερεύοντες περιβαλλοντικοί στόχοι.
Το επόμενο βήμα είναι η αποτίμηση των επιπτώσεων από συγκεκριμένες δράσεις ή
ομάδες δράσεων του σχεδίου σε σχετικούς περιβαλλοντικούς στόχους και δείκτες και
προτείνονται μέτρα αποφυγής ή αντιμετώπισης των επιπτώσεων. Εντοπίζονται και
καταγράφονται οι σημαντικές επιπτώσεις.
Στη συνέχεια γίνεται η εκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων του Σχεδίου. Η ανάλυση
γίνεται κατά περιβαλλοντικό στόχο, άξονα προτεραιότητας και δράση. Αφού αποτιμηθούν οι
επιπτώσεις του Σχεδίου στο σύνολό του, συσχετίζονται με την υφιστάμενη κατάσταση και τα
άλλα παράλληλης εξέλιξης προγράμματα και εκτιμώνται και καταγράφονται οι πλέον σημαντικές
συνολικές σωρευτικές επιπτώσεις.
Παράλληλα, προτείνονται προσαρμογές και διορθώσεις του προγράμματος και του
θεσμικού πλαισίου, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων.
Υποθέσεις εργασίας
Πέρα από τους εύλογους αναπτυξιακούς στόχους του Δήμου Μεθώνης βασικός στόχος
του Σχεδίου είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή η ανάπτυξη με παράλληλη προστασία του
περιβάλλοντος η οποία θα επιτευχθεί με συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων
18.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Κάποιοι από τους προαναφερθέντες στην παράγραφο 7.1 τομείς έχουν
και μπορούν να εξετασθούν από κοινού, όπως:
• Βιοποικιλότητα , Πανίδα-Χλωρίδα
• Πληθυσμός και Ανθρώπινη Υγεία
• Έδαφος, Ύδατα και Αέρας
• Κατάσταση εδαφών και τοπίο, ή
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• Πολιτιστική κληρονομιά και τοπίο
Αυτή η από κοινού εξέταση ισχύει για το υπόψη ΣΧΟΟΑΠ και τα ειδικά του χαρακτηριστικά.
18.4. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση εστιάζεται στο πως το ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Μεθώνης θα επηρεάσει
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους και πως θα απαντήσει στα σχετικά ερωτήματα που
θα προκύψουν.
Προστασία Βιοποικιλότητας
Το Σχέδιο θα προστατεύσει τους βιότοπους και τα είδη, θα προωθήσει την βιοποικιλότητα ως
εθνικό πλούτο;
Η συνολική επίπτωση του Σχεδίου θα είναι θετική, γιατί η δράση του θα είναι προστατευτική
παρά την αύξηση των οικιστικών, επιχειρηματικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Η
προώθηση της βιοποικιλότητας ως εθνικού πλούτου θα γίνει μόνο μέσω δράσεων ήπιων
μορφών τουρισμού και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Προστασία Εδαφών και Τοπίου
Το Σχέδιο θα προστατεύσει και βελτιώσει το αστικό και αγροτικό τοπίο, θα μειώσει τις
υποβαθμισμένες περιοχές;
Η συνολική επίπτωση του Σχεδίου στα εδάφη και το αγροτικό και αστικό τοπίο θα είναι θετική
παρά την αύξηση των οικιστικών, επιχειρηματικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, ενώ
βελτιωτικές δράσεις θα υπάρξουν μέσα από την χωροθέτηση όλων των χρήσεων γης και των
κανονιστικών διατάξεων που θα μπουν.
Βελτίωση απόδοσης στη χρήση ενέργειας
Το Σχέδιο θα βελτιώσει το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας;
Η συνολική επίπτωση του Σχεδίου αναμένεται μάλλον θετική, λόγω της φύσεως των
προτεινόμενων δράσεων. Οι θετικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να ενισχυθούν περαιτέρω με
ισχυρά κίνητρα για την έγκριση προτάσεων που εφαρμόζουν πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας
Διασφάλιση συνετής χρήσης και αειφόρου διαχείρισης φυσικών πόρων
Το Σχέδιο θα μειώσει το οικολογικό αποτύπωμα, θα μειώσει τη ζήτηση πρώτων υλών, θα
ενισχύσει τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, θα προωθήσει την αειφόρο ανάπτυξη, θα μειώσει
τη χρήση των φυσικών πόρων;
Οι επιπτώσεις θα είναι μικτές αφού η αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας θα αυξήσει τη
ζήτηση πρώτων υλών αλλά υπάρχουν και δράσεις του Σχεδίου που προωθούν την αειφόρο
διαχείριση των φυσικών πόρων
Στήριξη πρακτικών οικολογικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικής διαχείρισης
Το Σχέδιο θα καθιερώσει αρχές οικολογικού σχεδιασμού, θα βελτιώσει τη διαχείριση των
περιβαλλοντικών παραμέτρων;
Οι επιπτώσεις θα είναι θετικές γιατί το σχέδιο θα συμβάλλει στην προστασία και διατήρηση του
περιβάλλοντος αφού έρχεται σε άμεση συνεργασία με άλλα σχέδια προστασίας και διαχείρισης
του περιβάλλοντος της περιοχής.
Μείωση ρύπανσης εδάφους, νερών και αέρα
Το Σχέδιο θα μειώσει την παραγωγή στερεών, αέριων και υγρών αποβλήτων, θα προστατεύσει
τους υδάτινους αποδέκτες, το έδαφος και την ατμόσφαιρα, θα μειώσει τους ρυπογόνους
κλάδους και θα τους αντικαταστήσει με άλλες, λιγότερο ρυπογόνες δραστηριότητες;
Αναμένονται γενικά θετικές επιπτώσεις παρά την αύξηση των στερεών, αέριων και υγρών
αποβλήτων από την αύξηση της ανάπτυξης στον οικιστικό και παραγωγικό τομέα, ενώ στο
Σχέδιο υπάρχουν βελτιωτικές δράσεις, επαρκείς για να ισορροπήσουν την κατάσταση
Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς
Το Σχέδιο θα επιτυγχάνει την προστασία κτιρίων, μνημείων και χώρων πολιτιστικού
ενδιαφέροντος, θα προστατεύεται η τοπική διαφορετικότητα καθώς και ο φυσικός τρόπος ζωής;
Εκτιμώνται θετικές επιπτώσεις καθώς η αύξηση της δραστηριότητας μπορεί να έχει αρνητικές
μεν επιπτώσεις, οι δράσεις όμως ανάδειξης και αποκατάστασης θα έχουν θετικές επιπτώσεις
που θα συμβάλλουν στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Βιώσιμη προσπελασιμότητα
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Το Σχέδιο θα μεριμνήσει για εύκολη πρόσβαση στους χώρους του Δήμου (για εργασία –
τουρισμό κ.λπ.) με μέσα μαζικής μεταφοράς, θα βελτιώσει την πρόσβαση, θα μειώσει τις
μετακινήσεις;
Αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις λόγω της αύξησης μετακινήσεων από την αύξηση
των παραγωγικών δραστηριοτήτων, που εν μέρει αντισταθμίζονται από τον βελτιωμένο
σχεδιασμό των δραστηριοτήτων
Βελτίωση συνθηκών υγείας
Το Σχέδιο θα βελτιώσει βασικά χαρακτηριστικά της υγείας μέσω της μείωσης της φτώχειας και
της ανεργίας, θα επιτύχει μείωση των ατυχημάτων;
Αναμένονται θετικές επιπτώσεις λόγω του αυξημένου εισοδήματος και της βελτιωμένης
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, καθώς και λόγω βελτιωμένων συνθηκών διαβίωσης.
Μείωση ρύπων θερμοκηπίου
Το Σχέδιο θα προωθήσει τη χρήση ΑΠΕ, θα μειώσει τη χρήση συμβατικών πηγών ενέργειας, θα
μειώσει την κατανάλωση ενέργειας;
Αναμένονται μικτές επιπτώσεις, θετικές από την αύξηση των ΑΠΕ και την εξοικονόμηση
ενέργειας, αρνητικές από την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας για παραγωγικές
δραστηριότητες και μεταφορές.
Οικονομική Ανάπτυξη
Το Σχέδιο θα βελτιώσει την ποιότητα του παραγωγικού ιστού, θα βελτιώσει την ποιότητα του
ανθρώπινου δυναμικού, θα συντελέσει στην αύξηση του πλούτου και την καλύτερη κατανομή
του, θα αυξήσει τη δυνατότητα πρόσβασης στην απασχόληση;
Η επίπτωση του Σχεδίου στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής αναμένεται ισχυρά θετική.
Τουριστική ανάπτυξη
Το Σχέδιο θα προωθήσει τον βιώσιμο τουρισμό που διατηρεί και αναδεικνύει το περιβάλλον, θα
παρατείνει την τουριστική περίοδο, θα βελτιώσει την προβασιμότητα και αναγνωρισιμότηττα των
πολιτιστικών εκδηλώσεων;
Η συνολική επίπτωση του Σχεδίου στην προώθηση βιώσιμου τουρισμού αναμένεται θετική. Ο
τουρισμός αποτελεί κύριο τομέα του Σχεδίου, στο οποίο γίνεται σαφής αναφορά στον βιώσιμο
τουρισμό.
Η ανάγκη ανάδειξης του τουριστικού τομέα και βελτίωσης της ποιότητας των προσφερόμενων
υπηρεσιών γίνεται σαφής στο Σχέδιο.
Ενέργεια
Το Σχέδιο θα προωθήσει την εξοικονόμηση ενέργειας, θα προωθήσει τη χρήση ΑΠΕ;
Η συνολική επίπτωση του Σχεδίου στον ενεργειακό τομέα αναμένεται ισχνή. Το Σχέδιο
αναγνωρίζει τις ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας και αυξημένης χρήσης ΑΠΕ και προβλέπει
δράσεις προώθησης των συγκεκριμένων στόχων.
18.5 ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ
Οι επιπτώσεις του ΣΧΟΟΑΠ στους κύριους περιβαλλοντικούς τομείς αναφοράς έχουν συνοπτικά
ως εξής:
18.5.1 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑ
Η επιδιωκόμενη ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων (κύρια τουριστικών), οι επεκτάσεις του οικιστικού
ιστού, η δημιουργία νέων υποδομών και η αύξηση του πληθυσμού και των επισκεπτών έχουν τη
δυνατότητα να επηρεάσουν δυσμενώς τη βιοποικιλότητα. Για τη μείωση των επιπτώσεων
μπορούν να ληφθούν αυστηρά περιοριστικά μέτρα ως προς τη χωροθέτηση, προδιαγραφές
κατασκευής και λειτουργίας, που όμως μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να είναι ανασταλτικά της
ανάπτυξης.
Υπάρχει όμως και η δυνατότητα να υπάρξουν και θετικές επιπτώσεις, αν υιοθετηθούν πρακτικές
βελτίωσης, όπως π.χ. πράσινες υποδομές, σαν προαπαιτούμενα για την ενίσχυση της
οικονομικής και οικιστικής ανάπτυξης. Στην περίπτωση απουσίας μέτρων, η συνολική επίπτωση
θα είναι αρνητική.
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Σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά θέματα όπως η βιοποικιλότητα, όπου οι επιπτώσεις μπορούν να
είναι μόνιμες και μη αντιστρέψιμες, είναι σκόπιμο να γίνεται μια εκ των προτέρων αξιολόγηση
που να προλαβαίνει τις επιπτώσεις από τη φάση σχεδιασμού
18.5.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Αναμένονται μικρές - μέτριες επιπτώσεις στο ρυθμό αύξησης του γηγενούς πληθυσμού, εξαιτίας
της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, αντίθετα με τον πληθυσμό των μεταναστών που θα
συνεχίσει αυξανόμενος. Μπορούν να υπάρξουν τοπικές αυξομειώσεις πληθυσμού από
μετακινήσεις πληθυσμού προς περιοχές αυξημένης ανάπτυξης. Μείζον θέμα αποτελεί το πως θα
γίνει η διαχείριση της ανάπτυξης, ώστε να διαχυθεί σε τάξεις του πληθυσμού και περιοχές, που
μειονεκτούν.
18.5.3 ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
Οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία από την αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας
θα είναι θετικές καθώς η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η άρση των αποκλεισμών θα
διευκολύνουν την πρόσβαση μεγαλύτερου τμήματος του πληθυσμού σε βελτιωμένες υπηρεσίες
υγείας.
18.5.4 ΈΔΑΦΟΣ
Οι βασικές αρνητικές επιπτώσεις που αναμένονται για το έδαφος είναι:
1. από την πιθανή κατάληψη εδαφών από χώρους εργασίας, αποθήκες, βιομηχανοστάσια και
τις σχετικές τους υποδομές,
2. από χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων, ελεγχόμενους και μη, ή ακόμη και την
ανεξέλεγκτη απόρριψη,
3. από τη διάθεση ακατάλληλων υγρών αποβλήτων στο έδαφος
4. από την κατάπτωση στο έδαφος τοξικών αέριων ρύπων.
18.5.5 ΝΕΡΑ
Πέρα από την όποια ρύπανση των υδάτινων πόρων από παραγωγικές δραστηριότητες, που
είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί με την κατάλληλη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των υγρών
αποβλήτων, εγείρεται επιτακτικά το θέμα της επάρκειας των υδάτινων πόρων για τους οποίους
θα υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με
μία θεαματική βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε εθνικό επίπεδο, πέρα από τα
όποια βελτιωτικά μέτρα μπορούν να ληφθούν στα πλαίσια του Σχεδίου.
18.5.6 ΑΕΡΑΣ
Οι επιπτώσεις θα είναι μικτές, αρνητικές μεν από την αύξηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων
και τη συνακόλουθη αύξηση του μεταφορικού φόρτου, αλλά και θετικές από δράσεις
εξοικονόμησης ενέργειας και την αυξημένη χρήση των ΑΠΕ. Σημαντικότατη θετική επίπτωση θα
έχει η τυχόν αντικατάσταση παραδοσιακών κλάδων με υψηλή ρύπανση, από κλάδους χαμηλής
ρύπανσης και υψηλής προστιθέμενης αξίας.
18.5.7 ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Οι επιπτώσεις θα είναι μικτές, με τις αρνητικές να προέρχονται από την αύξηση των
παραγωγικών δραστηριοτήτων και τη συνακόλουθη αύξηση του μεταφορικού φόρτου και τις
θετικές από την αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας.
18.5.8 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η αναμενόμενη αύξηση του εισοδήματος από τις αυξημένες παραγωγικές και άλλες
δραστηριότητες θα λειτουργήσει θετικά στη ζήτηση περιουσιακών στοιχείων και κατά συνέπεια
και στην αξία τους. Είναι βέβαια πιθανόν να υπάρξει πρόβλημα σε μεμονωμένες περιπτώσεις για
περιουσιακά στοιχεία που θα βρεθούν σε άμεση γειτονία με οχλούσες παραγωγικές
δραστηριότητες. Η άρση της αρνητικής αυτής επίπτωσης είναι θέμα χωροταξίας και πρόληψης.
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18.5.9 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Και στην περίπτωση αυτή μπορούν να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις τοπικά, από τυχόν
αύξηση της ρύπανσης ή γειτνίασης με οχλούσες δραστηριότητες, η αντιμετώπιση των οποίων
είναι θέμα πρόληψης μέσω προελέγχου των προτάσεων και ορθής χωροθέτησης των
δραστηριοτήτων. Η προβλεπόμενη τουριστική ανάπτυξη και οι αναπλάσεις μνημείων και χώρων
πολιτισμού θα λειτουργήσουν στο σύνολό τους θετικά, παρά τις κάποιες πιέσεις, που θα
προκαλέσει ο αυξημένος αριθμός επισκεπτών, οι οποίες πιέσεις μπορούν να αντιμετωπισθούν
με τη σωστή διαχείριση των χώρων και των επισκεπτών.
18.5.10 ΤΟΠΙΟ
Αναμένονται τοπικά θετικές επιπτώσεις από την κατασκευή χώρων τουριστικής διαμονής,
οικίας, εργασίας κ.λπ. καθώς και των σχετικών τους υποδομών. Οι επιπτώσεις αυτές αν είναι
ανεξέλεγκτες μπορούν να αλλοιώσουν το αστικό και το αγροτικό τοπίο σε πολύ μεγάλο βαθμό,
κυρίως γιατί συμβαίνουν αποσπασματικά σε μικρή έκταση κατά περίπτωση και όταν αρχίσουν
να γίνονται ορατές, έχουν ήδη προκαλέσεις ανεπανόρθωτες βλάβες. Η ύπαρξη του ΣΧΟΟΑΠ και
η σωστή χωρόθέτηση όλων των δράσεων θα αποτρέψει τις οποιεσδήποτε ανεξέλεγκτες
ενέργειες που τυχόν θα προκύψουν.
18.6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ / ΣΧΟΛΙΑ
Βιοποικιλότητα / Χλωρίδα & Πανίδα
Οι επιπτώσεις του Σχεδίου αν και θεωρητικά αναμένονται αρνητικές λόγω της αυξημένης
παραγωγικής και οικοδομικής δραστηριότητας και κυρίως δραστηριοτήτων που μπορούν να
επηρεάσουν φυσικές περιοχές και είδη χλωρίδας και πανίδας. Εν τούτοις υπάρχει δυνατότητα
μέσα από το Σχέδιο να αναληφθούν δράσεις βελτιωτικές της κατάστασης, μέσω της χωροταξίας
και πολεοδομίας, της κατασκευής "πράσινων" υποδομών, ενώ δράσεις ανάδειξης του φυσικού
περιβάλλοντος θα προβλεφθούν στον τομέα του Τουρισμού. Είναι απαραίτητο να γίνουν πλήρεις
μελέτες επιπτώσεων και να ληφθούν διορθωτικά μέτρα σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει
πιθανότητα επηρεασμού φυσικών περιοχών και ειδών. Βελτίωση είναι δυνατόν να υπάρξει μόνο
αν γίνει αποδεκτή η προοπτική της ανάπτυξης με παράλληλη λήψη μέτρων προστασίας της
βιοποικιλότητας. Στην περίπτωση που συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι συνήθεις πρακτικές, οι
επιπτώσεις θα παραμείνουν αρνητικές.
Πληθυσμός
Δεν αναμένονται ιδιαίτερες επιπτώσεις στον συνολικό πληθυσμό, είναι όμως πιθανό να
υπάρξουν τοπικές επιπτώσεις από τις μετακινήσεις θέσεων εργασίας και ανθρώπινου
δυναμικού.
Ανθρώπινη Υγεία
Το υψηλότερο εισόδημα θα επιτρέψει σε μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού την πρόσβαση σε
ικανοποιητικές υπηρεσίες υγείας, ενώ και η αυξημένη συμμετοχή στην οικονομική δραστηριότητα
μειονεκτικών ομάδων και ατόμων θα τους επιτρέψει και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.
Θετική επίπτωση θα έχουν και οι βελτιωμένες συνθήκες εργασίας, η μείωση των ατυχημάτων και
η βελτίωση των συνθηκών δημόσιας υγείας. Προγράμματα υγιεινής ζωής και αναψυχής σε
συνάρτηση με την εργασία θα είναι πολύ θετικά βήματα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης
των συνθηκών υγείας. Μικρή επιδείνωση των συνθηκών υγείας μπορεί να προκύψει από την
αυξημένη αέρια ρύπανση και του θορύβου.
Έδαφος
Από πλευράς Σχεδίου δεν αναμένεται σοβαρή συμβολή στην υποβάθμιση εδαφών, που είναι
κυρίως επίπτωση που οφείλεται στην εντατική γεωργία και ορισμένες παραγωγικές
δραστηριότητες. Αναμένεται όμως απώλεια εδαφών από την κατασκευή χώρων τουριστικής
υποδοχής, οικίας, εργασίας και υποδομών καθώς και από την διάθεση των αυξημένων
ποσοτήτων στερεών αποβλήτων.
Νερό
Οι αυξημένες δραστηριότητες θα έχουν σαν αποτέλεσμα την αυξημένη πίεση στους υδάτινους
πόρους, ποσοτικά και ποιοτικά. Ακόμη και με βελτιωμένη διαχείριση, εξοικονόμηση ή
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ανακύκλωση, δύσκολα θα αναστραφούν οι τάσεις αν δεν υπάρξει κεντρική πολιτική διαχείριση
και βούληση.
Αέρας
Οι επιπτώσεις αναμένονται μικτές. Οι αυξημένες παραγωγικές δραστηριότητες αλλά και η
αυξημένη κινητικότητα, με παράλληλη αύξηση του μεταφορικού φόρτου, θα τείνουν να αυξήσουν
την αέρια ρύπανση, ενώ αντίθετα αποτελέσματα αναμένονται από την αυξημένη χρήση ΑΠΕ. Η
ακριβής συμβολή του Σχεδίου είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, καθώς δεν αναμένεται να
εγκατασταθούν μονάδες υψηλής ρύπανσης.
Κλιματικοί παράγοντες
Η παραγωγή αερίων θερμοκηπίου αναμένεται ανοδική, παρά την αύξηση της χρήσης ΑΠΕ. Αυτό
οφείλεται στην αύξηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων αλλά και στην αύξηση του
μεταφορικού φόρτου. Μόνο αύξηση χρήσης των ΑΠΕ, επιτυχία στην προσπάθεια εξοικονόμησης
ενέργειας και αλλαγή στη φιλοσοφία των μεταφορών και στον τρόπο μετακίνησης των ιδιωτών
μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση.
Περιουσιακά στοιχεία
Είναι σαφές ότι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος θα δημιουργήσει περαιτέρω αύξηση των
περιουσιακών στοιχείων μέσω αυξημένων επενδύσεων και υπεραξιών. Είναι επίσης πιθανό
ορισμένες παραγωγικές δραστηριότητες να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις σε μεμονωμένα
περιουσιακά στοιχεία που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προσδιορισθούν χωρικά και χρονικά.
Πολιτιστική κληρονομιά
Μικτές επιπτώσεις αναμένονται, καθώς η μεν αύξηση της δραστηριότητας μπορεί να έχει
αρνητικές επιπτώσεις, οι δράσεις όμως ανάδειξης και αποκατάστασης στα πλαίσια της
αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος θα έχουν θετικές επιπτώσεις.
Τοπίο
Η επίδραση του Σχεδίου στο τοπίο αναμένεται αρνητική λόγω της πιθανής εγκατάστασης
τουριστικών κυρίως μονάδων αλλά και λόγω της αυξημένης οικιστικής πίεσης που θα
δημιουργήσει το αυξημένο εισόδημα. Απαιτείται σοβαρή αλλαγή νοοτροπίας και θεσμικού
πλαισίου για να μπορέσουν οι αυξημένες οικονομικές δυνατότητες να χρησιμεύσουν για την
χρηματοδότηση βελτιωτικών δράσεων για το τοπίο.
18.7 ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Στα πλαίσια της παρούσας ΣΠΕ έχει γίνει εκτίμηση των πιθανών σωρευτικών επιπτώσεων του
Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων του Δήμου Μεθώνης. Η
εκτίμηση έχει συμπεριλάβει και την εκτίμηση δευτερευουσών και συνεργιστικών επιπτώσεων. Η
ανάλυση βασίσθηκε στη λεπτομερή εξέταση των επιπτώσεων του Σχεδίου, ενώ κατόπιν,
εξετάσθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και οι τάσεις ενώ προσδιορίσθηκαν και οι τομείς όπου θα
υπάρξουν οι σοβαρότερες σωρευτικές επιπτώσεις.
Δυσμενείς επιπτώσεις στην αειφόρο διαχείριση φυσικών πόρων
Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές και η υφιστάμενη νομοθεσία δεν έχουν επαρκή αποτελεσματικότητα
σε ότι αφορά στην διαχείριση και υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων. Η κατάσταση θα
επιδεινωθεί αν δεν υπάρξει αλλαγή νοοτροπίας και αποτελεσματικότερη διαχείριση. Αν δεν
γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί από πλευράς θεσμικού πλαισίου για τη βιώσιμη διαχείριση
φυσικών πόρων, το Σχέδιο μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης πρώτων υλών και
κατανάλωση φυσικών πόρων παρά τις διορθωτικές δράσεις που προτείνει.
Επιδείνωση Κλιματικών παραγόντων
Η αύξηση των επενδύσεων, της παραγωγικής δραστηριότητας και του συνεπαγόμενου
μεταφορικού φόρτου, λόγω της εφαρμογής του Σχεδίου αυξάνουν την παραγωγή αερίων
θερμοκηπίου. Είναι πολύ δύσκολη η αποτίμηση των άμεσων επιπτώσεων του Σχεδίου στην
αύξηση των αερίων θερμοκηπίου.
Μείωση της βιοποικιλότητας
Αναμένονται περαιτέρω απώλειες φυσικών περιοχών και ειδών από την εφαρμογή του Σχεδίου,
αν δεν ληφθούν ουσιαστικά μέτρα βελτίωσης και προστασίας, που πρέπει να ενσωματωθούν
στο σχέδιο. Αυτή η πρακτική, για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να υιοθετηθεί και για άλλες
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δραστηριότητες, όπως η κατασκευαστική, η οικιστική κλπ, στα πλαίσια μιας αναβάθμισης του
όλου θεσμικού πλαισίου και των μηχανισμών ελέγχου.
Αυξημένη παραγωγή στερεών αποβλήτων
Η αυξητική τάση στην παραγωγή στερεών αποβλήτων, που θα ενισχυθεί από την εφαρμογή του
Σχεδίου, θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τη βιώσιμη διαχείρισή τους, που δεν είναι σήμερα
και η καλύτερη δυνατή. Ακόμη, η αυξημένη ανακύκλωση θα αυξήσει το μεταφορικό έργο, ενώ η
πίεση για χώρους ΧΥΤΑ θα αυξήσει την απώλεια γης κοντά σε αστικά κέντρα.
Οι υφιστάμενοι ρυθμοί ανακύκλωσης δεν είναι επαρκείς και η όποια βελτίωση επιτευχθεί μέσω
του Σχεδίου δεν θα είναι ποσοτικά επαρκής ώστε να προκαλέσει ορατά αποτελέσματα. Εδώ
απαιτείται πλήρης αλλαγή πολιτικών και συμπεριφορών, για να επιτευχθεί βελτιωμένη διαχείριση
στερεών αποβλήτων και να αποδεσμευθεί η ανάπτυξη από την αυξημένη παραγωγή
αποβλήτων.
Υποβάθμιση τοπίου και πολιτιστικού περιβάλλοντος
Οι σημερινές τάσεις δείχνουν μια αυξανόμενη αλλαγή στο τοπίο και το ιστορικό περιβάλλον,
κυρίως λόγω της άναρχης και ανεξέλεγκτης δόμησης και δευτερευόντως από επιχειρηματικές και
κύρια τουριστικές δραστηριότητες. Ακόμη και μικρές αλλαγές τοπικού χαρακτήρα στο τοπίο
επιδρούν δυσμενώς στο αστικό και αγροτικό τοπίο σε μακροπρόθεσμη βάση, αφού δεν γίνονται
άμεσα αντιληπτές και δεν αντιμετωπίζονται. Έτσι, παρατηρούνται απώλειες στον αστικό και
αγροτικό χαρακτήρα τοπίων (μέσω απώλειας εδαφών, αλλαγών χρήσεων γής, κτιρίων και
ιστορικού περιβάλλοντος).
Πέρα από τις όποιες διορθωτικές παρεμβάσεις υιοθετηθούν στα πλαίσια του Σχεδίου,
απαιτούνται σοβαρές παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο, κυρίως χωροταξικού χαρακτήρα, για
τον καθορισμό περιοχών εγκατάστασης παραγωγικών και οικιστικών δραστηριοτήτων κατά το
δυνατόν εκτός φυσικών περιοχών.
Υποβάθμιση υδάτινων πόρων
Η αύξηση του πληθυσμού και η αυξημένη οικονομική ανάπτυξη, στην οποία θα συμβάλλει και το
Σχέδιο, θα θέσουν υπό πίεση τους υδάτινους πόρους, που θα υφίστανται ήδη πιέσεις από τις
κλιματικές αλλαγές, τη γεωργική και αστική κύρια ρύπανση και από την μέχρι σήμερα ανυπαρξία
αποτελεσματικής διαχείρισης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιπτώσεις στην ποσότητα και
ποιότητα νερού, τη βιοποικιλότητα και άλλους φυσικούς πόρους.
Οι σημερινές τάσεις ευνοούν την αύξηση κατανάλωσης νερού, η ανακύκλωση είναι σχεδόν
ανύπαρκτη, ενώ τα όποια βελτιωτικά μέτρα ληφθούν στα πλαίσια του Σχεδίου δεν θα έχουν
σημαντικό αποτέλεσμα στο συνολικό πρόβλημα.
Απαιτείται ισχυρή θεσμική παρέμβαση, εκτός Σχεδίου, για την εφαρμογή βιώσιμης διαχείρισης,
κυρίως στη γεωργική χρήση νερού.
Μείωση φτώχειας και κοινωνικών αποκλεισμών
Η εφαρμογή του Σχεδίου θα έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και
της φτώχειας, μέσω δράσεων που βελτιώνουν το επίπεδο συμμετοχής στις οικονομικές
δραστηριότητες και βελτίωσης των δεξιοτήτων μειονεκτικών ομάδων ή περιοχών.
Οι δράσεις αυτές θα έχουν πιθανότατα θετικές επιπτώσεις και στις κοινωνικές παραμέτρους που
επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία.
18.8 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Οι εκτιμήσεις των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων του ΣΧΟΟΑΠ και των συνολικών
σωρευτικών επιπτώσεων που προηγήθηκαν, έχουν επισημάνει ένα αριθμό πιθανών
επιπτώσεων που μπορούν να προκληθούν από την υλοποίησή του. Το ίδιο το Σχέδιο περιέχει
ήδη κάποιες δράσεις που μπορούν να λειτουργήσουν βελτιωτικά για τις πιθανές επιπτώσεις που
θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του.
Υπάρχουν δύο τύποι μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων, αυτά που μπορούν να
ενσωματωθούν Σχέδιο και αυτά που αποτελούν αρμοδιότητα της κεντρικής διοίκησης ή άλλων
φορέων.
Τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων του
Σχεδίου και των συνολικών σωρευτικών επιπτώσεων παρουσιάζονται στη συνέχεια.
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Επίπτωση / Πιθανή Αντιμετώπιση
Απώλεια βιοποικιλότητας
• Αξιοποίηση Διαδικασίας ΜΠΕ για την αποφυγή βλαβών σε φυσικές περιοχές, NATURA 2000
και βιότοπους
• Ενσωμάτωση κριτηρίων προστασίας βιοποικιλότητας στο Σχέδιο
• Χρήση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι δράσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα,
για την ανάδειξη και προστασία φυσικών περιοχών
• Παροχή συμβουλών για τη βελτίωση και την προστασία της βιοποικιλότητας
• Ολοκλήρωση θεσμικών μέτρων και υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για την προστασία της
βιοποικιλότητας
• Αυστηρή χωροθέτηση δραστηριοτήτων σε επίπεδο χώρας
• Θεσμοθέτηση εθνικών προδιαγραφών για την ενσωμάτωση πράσινων υποδομών στα
αναπτυξιακά έργα
Υποβάθμιση πολιτιστικού περιβάλλοντος
• Αποφυγή εγκατάστασης οχλουσών δραστηριοτήτων σε περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος
• Χρήση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι δράσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα,
για την ανάδειξη και προστασία περιοχών και μνημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος
• Λήψη μέτρων ώστε η βελτίωση της προσβασιμότητας σε περιοχές και εκδηλώσεις πολιτιστικού
ενδιαφέροντος να μην αποβεί αρνητική για το πολιτιστικό περιβάλλον
• Είναι απαραίτητη η ενίσχυση της θεσμικής προστασίας των περιοχών και μνημείων
πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Επιδείνωση κλιματικών παραγόντων
• Εστίαση προσπαθειών στην επίτευξη στόχων Κιότο.
• Ενσωμάτωση κριτηρίων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης παραγωγής αερίων
θερμοκηπίου.
• Ενίσχυση της Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας
• Ανάπτυξη στρατηγικών μείωσης αερίων θερμοκηπίου κατά τομέα της οικονομίας
• Ενίσχυση του τομέα της κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα καθημερινής
εξοικονόμησης ενέργειας
• Εντοπισμός περιοχών υψηλού κινδύνου από ακραία καιρικά φαινόμενα και εκπόνηση σχεδίων
πολιτικής προστασίας.
Υποβάθμιση τοπίου
• Το Σχέδιο θα πρέπει να εισαγάγει κριτήρια για την εγκατάσταση σε θεσμοθετημένες ή
υποβαθμισμένες περιοχές, για την προστασία του αγροτικού και αστικού τοπίου και την
ανάπτυξη πράσινων υποδομών
• Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις δράσεις που θα δώσουν ζωή στους οικισμούς και θα
αναβαθμίσουν υποβαθμισμένες περιοχές.
• Παροχή συμβουλών προς τους ενδιαφερόμενους για την προστασία του τοπίου από
υποβάθμιση
• Είναι απαραίτητη η εξειδίκευση του χωροταξικού σχεδιασμού σε σχέση με την ανάπτυξη
• Αξιοποίηση δυνατοτήτων προώθησης έργων ανάπλασης αστικού και αγροτικού τοπίου
• Απαιτούνται μέτρα διασφάλισης του σεβασμού της φύσης και του τοπίου
Υποβάθμιση υδάτινων πόρων
• Ενθάρρυνση της χρήσης καθαρών τεχνολογιών, πρακτικών μείωσης των υγρών αποβλήτων
και αποφυγής διάθεσης αποβλήτων στο υδάτινο περιβάλλον.
• Ενθάρρυνση για την εισαγωγή τεχνολογιών ανακύκλωσης και εξοικονόμησης νερού
• Ενθάρρυνση περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της διαχείρισης και προστασίας
των υδάτινων πόρων
• Πρέπει να εφαρμοσθούν σε εθνικό επίπεδο σχέδια διαχείρισης νερού κατά τομείς της
οικονομίας
• Να ολοκληρωθεί η εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ
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• Πρέπει να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της αυξημένης εποχικότητας των βροχοπτώσεων με
έργα συγκράτησης και αποθήκευσης του νερού ώστε να είναι διαθέσιμο στις παρατεταμένους
περιόδους ανομβρίας
• Εκστρατεία ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα εξοικονόμησης νερού σε εθνικό επίπεδο
• Εισαγωγή λιγότερο υδροβόρων τεχνικών άρδευσης στη γεωργία
Απώλεια, ρύπανση , καταστροφή εδαφών
• Ενθάρρυνση ενδιαφερόμενων για εγκατάσταση σε θεσμοθετημένες ή υποβαθμισμένες
περιοχές, αποφεύγοντας την εγκατάσταση σε φυσικές ή αγροτικές περιοχές
• Ενθάρρυνση της χρήσης καθαρών τεχνολογιών, πρακτικών μείωσης των στερεών αποβλήτων
και αποφυγής διάθεσης τοξικών αποβλήτων, ελαιωδών ουσιών ή αλάτων στο έδαφος
• Θεσμοθέτηση μέτρων προστασίας εδαφών από αστική και γεωργική ρύπανση σε εθνικό
επίπεδο, μαζί με τεχνικές βελτίωσης της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων παντός είδους.
• Οδηγίες στους κατασκευαστές για τη μείωση παραγωγής αποβλήτων κατά την κατασκευή
• Οργάνωση από την κεντρική διοίκηση και τοπικούς φορείς προγραμμάτων ανακύκλωσης και
αξιοποίησης αστικών απορριμμάτων, με παράλληλη ευαισθητοποίηση του κοινού
• Εντοπισμός τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχουν μεγάλη παραγωγή στερεών
αποβλήτων και ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη μείωση της σπατάλης πόρων και των στερεών
αποβλήτων
Επιδείνωση αέριας ρύπανσης
• Ενθάρρυνση της χρήσης καθαρών τεχνολογιών, αντικατάστασης καυσίμων με καθαρότερα,
εγκατάσταση φίλτρων αντιρρύπανσης κ.α.
• Αποφυγή εγκατάστασης οχλουσών δραστηριοτήτων κοντά σε οικιστικά κέντρα
• Ενθάρρυνση κοινού για τη χρήση ΜΜΜ για τις μεταφορές και επιχειρήσεων για τη μείωση
μεταφορικού φορτίου ή τη χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς
Μη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων
• Ενσωμάτωση κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού, περιβαλλοντικής διαχείρισης και βιώσιμης
διαχείρισης φυσικών πόρων
• Ενίσχυση του τομέα της κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα συνετής διαχείρισης
φυσικών πόρων
• Παροχή συμβουλών, σε ότι αφορά την επίτευξη των παραπάνω στόχων
• Απαιτείται πρακτικά υλοποιήσιμο Εθνικό σχέδιο δράσης με στόχο την βιώσιμη διαχείριση
φυσικών πόρων
• Εισαγωγή πρακτικών αειφόρου κατασκευής σε δημόσια και ιδιωτικά έργα
• Θέσπιση επαρκών κινήτρων σε Εθνικό επίπεδο για την συνετή χρήση και κατανάλωση
φυσικών πόρων
Σημαντικός παράγοντας αντιμετώπισης των επιπτώσεων είναι η αλλαγή στις συμπεριφορές του
ευρύτερου κοινού και το θεσμικό πλαίσιο που θα επιταχύνει την αλλαγή αυτή.
19. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
Σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης για τα Δήμο Μεθώνης
παρουσιάστηκαν δυσκολίες, οι οποίες αφορούν κυρίως:
• Την έλλειψη βάσεων δεδομένων επί της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος, σε αντίθεση
με ότι συμβαίνει στα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.
• Τον καθορισμός Μεθοδολογίας Σύνταξης της ΣΜΠΕ δεδομένου ότι η εναρμόνιση της Οδηγίας
2001/42/ΕΚ στην Ελληνική Νομοθεσία έγινε ιδιαίτερα πρόσφατα και δεν έχει προλάβει να
αναπτυχθεί αντίστοιχη πρακτική στη χώρα μας.
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