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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο υγρότοπος Σκάλας Ωρωπού, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εναπομείναντες 

υγροτόπους της Αττικής, με ιδιαίτερη σημασία για την ορνιθοπανίδα, το τοπίο αλλά και την 

ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Όπως οι περισσότεροι υγρότοποι της Αττικής,  

εκτέθηκε στο παρελθόν σε σειρά απειλών και πιέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να 

συρρικνωθεί σε έκταση και να υποβαθμιστεί σε λειτουργίες. Παρόλα αυτά συνεχίζει έστω και 

στη σημερινή τους κατάσταση να αποτελεί πραγματική όαση μέσα στο περιβάλλον της 

Αττικής και υποθήκη για τη φυσική της κληρονομιά. Κατά ευτυχή συγκυρία, οι δράσεις που 

ανέλαβαν τα τελευταία χρόνια το WWF Ελλάς και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, για 

την προστασία του υγροτόπου, εισακούστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη σημερινή Δημοτική 

Αρχή, με αποτέλεσμα να εκφραστεί η πρόθεση για τη συνεργασία των συγκεκριμένων 

περιβαλλοντικών οργανώσεων με τον Δήμο με σκοπό τον σχεδιασμό συμβατών με την 

προστασία και αποκατάσταση του υγροτόπου μέτρων διαχείρισης, ήπιας ανάδειξης και 

περιβαλλοντικής ενημέρωσης – εκπαίδευσης. 

Στην προσπάθεια αυτή χρήσιμος αρωγός πρόκειται να είναι και η Βρετανική 

Ορνιθολογική Εταιρεία, η RSPB, η μεγαλύτερη ορνιθολογική οργάνωση της Ευρώπης, η 

οποία έχει ήδη διαθέσει ειδικούς για το σχεδιασμό των μέτρων διαχείρισης. 

Η παρούσα προκαταρκτική μελέτη αποτελεί το πρώτο αποτέλεσμα της συνεργασίας 

αυτής.  Θα ακολουθήσει το πρόγραμμα παρακολούθησης και περιβαλλοντικής διαχείρισης  

του υγροτόπου, που θα υλοποιήσουν οι δύο οργανώσεις σε συνεργασία με τον Δήμο Ωρωπού. 

Επόμενο βήμα, η παγίωση της συνεργασίας των συγκεκριμένων φορέων, στην κατεύθυνση 

της δημιουργίας και λειτουργίας του Ορνιθολογικού πάρκου Ωρωπού, του πρώτου τέτοιου 

Πάρκου στην Αττική και στη χώρα μας.  

1.1 Γενικοί στόχοι 

Γενικός σκοπός της μελέτης είναι αφού αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση του 

υγροτόπου, να προχωρήσει σε προκαταρκτικές προτάσεις έργων, δράσεων και παρεμβάσεων 

που θα προδιαγράψουν τη συμβατή με την προστασία και αποκατάσταση του υγροτόπου ήπια 

διαχείριση και ανάδειξή του. 

Στους ειδικούς στόχους της μελέτης συγκαταλέγονται: 

• η αναγνώριση των προτεραιοτήτων της διαχείρισης – αποκατάστασης –

ανάδειξης,  

• η αξιολόγηση της περιοχής ως χώρου κατάλληλου για τη δημιουργία 

ορνιθολογικού πάρκου, 

• η παροχή των βασικών κατευθύνσεων για τις διαχειριστικές  παρεμβάσεις, 
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•  ο σχεδιασμός των απαραίτητων αρχικών παρεμβάσεων για την ανάδειξη και 

προστασία του χώρου  

Όπως είναι προφανές, επιχειρησιακός στόχος της μελέτης είναι να βοηθήσει τον Δήμο 

Ωρωπού στον ορθό περιβαλλοντικά σχεδιασμό των ενδεδειγμένων παρεμβάσεων που θα 

καταστήσουν την περιοχή, υποδειγματικό χώρο για την προστασία της ορνιθοπανίδας, 

την περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση στην Αττική.  

1.2 Αναγνώριση της περιοχής  

Ο υγρότοπος Σκάλας Ωρωπού βρίσκεται στα ΒΑ του νομού Αττικής, στα ανατολικά της 

επαρχιακής οδού Ωρωπού-Χαλκουτσίου και πολύ κοντά στο λιμάνι του Ωρωπού. Ανήκει 

διοικητικά στο Δήμο Ωρωπίων και στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής. 

Περικλείεται από τον οικισμό Αγ. Κωνσταντίνου του Δήμου Ωρωπίων. Τα σημερινά όρια του 

ξεκινούν από το εστιατόριο Gavas στα Ανατολικά και περικλείεται με κατεύθυνση Βόρεια, 

Βορειοδυτικά από τις οδούς Κολοκοτρώνη, Αυγής, Σάμου, Αγίας Ελένης, Ολυμπίας, 

Σημύδας. Στο τέλος της οδού Σημύδας αρχίζει η παραλιακή ζώνη που εκτείνεται με 

κατεύθυνση Βόρεια-Νότια προς το αρχικό σημείο και με μήκος περίπου 3 Km.   

1.3 Διάρθρωση του σχεδίου διαχείρισης  

Η μελέτη διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια συμπεριλαμβανόμενης της παρούσας 

εισαγωγής. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής 

μελέτης, σε ότι αφορά στο κοινωνικο-οικονομικό και στο φυσικό περιβάλλον. Ακολουθεί η 

αξιολόγηση της περιοχής, στο τρίτο κεφάλαιο.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις σχεδιασμού των υποδομών 

περιβαλλοντικής ενημέρωσης και της επισκεψιμότητας του χώρου, με βάση τη διεθνή 

εμπειρία, ιδίως εκείνης από τη Μεγάλη Βρετανία, όπως αυτή έχει προκύψει στις 

περισσότερες από 200 αντίστοιχες περιοχές που διαχειρίζεται η RSPB. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, αφού γίνει περιγραφή της ιστορικής εξέλιξης του υγροτόπου,  

παρατίθενται οι στόχοι της διαχείρισης, και οι σχετικές προτάσεις διαχειριστικών 

παρεμβάσεων, οι οποίες κωδικοποιούνται σε συγκεκριμένα μέτρα που θα μπορούσαν να 

ληφθούν εντός της ερχόμενης τριετίας. 

Τέλος παρατίθενται οι βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

μελέτη. 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ο ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 

ΩΡΩΠΟΥ 

2.1 Γεωγραφικά όρια και γενική περιγραφή της περιοχής μελέτης  

Ο υγρότοπος ( ~650 στρέμματα) είναι μια σχεδόν επίπεδη παράκτια έκταση στην ΒΑ 

Αττική.  Μαζί με τον υγρότοπο εκβολών Ασωπού (~330 στρέμματα) που βρίσκεται ~2 χλμ 

δυτικότερα, είναι ένας από τους τελευταίους παράκτιους υγρότοπους της περιοχής η οποία 

έχει απωλέσει πολλά παρόμοια συστήματα κατά τον 20ο αιώνα. Τα 2 τμήματα εξάλλου, όπως 

φαίνεται και από τις επισυναπτόμενες αεροφωτογραφίες, είναι απομεινάρια ενός ενιαίου και 

ευρύτερου υγροτοπικού συστήματος που κατά ένα μεγάλο μέρος αποδόθηκε στην οικιστική 

ανάπτυξη (ιδιαίτερα μέσω του οικοδομικού συνεταιρισμού υπαλλήλων Υπουργείου 

Γεωργίας). Η περιοχή φιλοξενεί σημαντικά είδη πανίδας (ιδιαίτερα πουλιά αλλά και ερπετά). 

Εξάλλου, μαζί με το «Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα» είναι οι εκτενέστεροι και 

σημαντικότεροι παράκτιοι υγρότοποι του νομού Αττικής αλλά και του νότιου Ευβοϊκού 

γενικότερα.  

2.2 Ιδιοκτησιακό Καθεστώς και Χρήσεις γης   

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς  

Το 1927 το Υπουργείο Γεωργίας προχώρησε σε διανομή γαιών στη περιοχή για την 

εξυπηρέτηση των αγροτών της περιοχής, αλλά και για την αποκατάσταση των 

παλιννοστούντων. Η διαδικασία αυτή επηρέασε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής, 

αλλά και την φυσιογνωμία της.  

Η έκταση του υγροτόπου ανήκει στον Δήμο Ωρωπίων σύμφωνα με τις διανομές του 

Υπουργείου Γεωργίας και έχει χαρακτήρα λιβαδιού και περιοχής ελώδους βοσκής. Υπάρχουν 

όμως και ιδιοκτησίες στην περιοχή, εκτός και εντός σχεδίου. Οι εκτός σχεδίου περιοχές δεν 

φαίνεται να είναι άρτιες και οικοδομήσιμες, καθώς τα μεμονωμένα γήπεδα δεν ξεπερνούν τα 

4 στρέμματα. Παρόλα αυτά, πολλές φορές τα όρια παραμένουν ασαφή ελλείψει Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου, γεγονός που ευνοεί καταπατήσεις και διαρκείς πιέσεις στον 

υγρότοπο.  

 

Χρήσεις γης  

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα η ευρύτερη περιοχή μελέτης καλύπτεται κατά 

ένα μεγάλο ποσοστό από γεωργικές εκτάσεις. Ακολουθούν οι δασικές και ημιφυσικές 

εκτάσεις.  
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Πίνακας 2.1: Χρήσεις γης Δήμου Ωρωπίων (πηγή: ΕΣΥΕ 2000) 

Δημοτικό 

διαμέρισμα 

Έκταση 

(χιλ. στρ.) 
Γεωργικές

Βοσκότοπ

οι 

Δάση-

Ημιφυσικές 

Νερ

ά 

Τεχνητ

ές  

εκτάσει

ς 

Άλλες 

εκτάσεις 

Νέα Παλάτια 6,9 5,9 0,0 0,2 0,4 0,4 0,0 

Σκάλα 

Ωρωπού 12,2 11,1 0,0 0,9 0,1 0,2 0,0 

Συκάμινο 17,4 14,0 0,0 3,2 0,0 0,2 0,0 

Ωρωπός 11,5 8,0 0,0 3,3 0,0 0,2 0,0 

Σύνολο 48 39 0,0 7,6 0,5 1,0 0,0 

Ποσοστά(%) 100 81 0 16 1 2 0 

2.3 Νομοθετικό Πλαίσιο προστασίας  

Ο υγρότοπος Σκάλας Ωρωπού αποτελεί έναν από τους λίγους εναπομείναντες υγροτόπους 

της Αττικής. Αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό ανάπαυσης μεταναστευτικών πτηνών, μοναδικό 

στην Ανατολική Κεντρική Ελλάδα και σε αυτόν βρίσκουν καταφύγιο πολλά είδη 

μεταναστευτικών πτηνών (ερωδιοί, φοινικόπτερα, κύκνοι, καλαμοκανάδες, πελαργοί κτλ.).  

Παρόλα αυτά ο υγρότοπος δεν ανήκει στις προστατευόμενες περιοχές. Αν και περιλήφθηκε 

στον (αρχικό) επιστημονικό κατάλογο των περιοχών προς ένταξη στο δίκτυο Natura 2000, 

παραλείφθηκε από τον τελικό επίσημο Εθνικό Κατάλογο για άγνωστους λόγους. Επομένως, 

στην παρούσα φάση δεν υπάρχει ειδικό καθεστώς προστασίας. Βέβαια ο υγρότοπος 

προστατεύεται από άλλες γενικές διατάξεις του Περιβαλλοντικού Δικαίου, από το διεθνές 

δίκαιο αλλά και από νομολογία του ΣτΕ.   

Το εντατικό κυνήγι πουλιών κατά τη δεκαετία του ’90 (όταν γινόταν η αξιολόγηση των  

περιοχών πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος) και η υποβαθμισμένη κατάστασή του βιότοπου  

δεν επέτρεψαν την ένταξή του στο δίκτυο των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της 

Ευρώπης (Important Bird Areas). 

Σύμφωνα με το Δασαρχείο Καπανδριτίου η περιοχή χαρακτηρίζεται ως περιοχή πεδινής 

βοσκής και το κυνήγι απαγορεύεται. Το Δασαρχείο Καπανδριτίου έχει εξετάσει στο παρελθόν 

το ενδεχόμενο να κηρύξει την περιοχή ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής σύμφωνα με τον νόμο 

998/78.   

Περισσότερες πληροφορίες για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την περιοχή μελέτης 

δίνονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας 
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2.4 Κοινωνικά και Οικονομικά χαρακτηριστικά  

Δημογραφία 

Ως γενικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης αναφέρονται η αυξημένη πυκνότητα 

πληθυσμού, η χρήση του λιμανιού της Σκάλας Ωρωπού για την σύνδεση με την Εύβοια, η 

γειτνίαση με το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας.  

Ο Δήμος Ωρωπίων αποτελείται από 5 Δημοτικά Διαμερίσματα ( Ωρωπού, Συκαμίνου, 

Σκάλας Ωρωπού, Νέων Παλατίων) με συνολικό πληθυσμό 9.563 κατοίκους (απογραφή 2001) 

και συνολική έκταση 48,533 km2. Πριν το σχέδιο «Καποδίστριας» αποτελούσαν ξεχωριστές 

Κοινότητες. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο πληθυσμός ανά κοινότητα. Η 

πυκνότητα του πληθυσμού αγγίζει τους 196,96 κατοίκους/km2 , ενώ ο αντίστοιχος αριθμός 

για την χώρα είναι 83,08 κάτοικοι/ km2(2001). Από τον παρακάτω πίνακα συνάγεται το 

συμπέρασμα ότι ο πληθυσμός της Περιοχής Μελέτης αυξάνεται διαχρονικά. Η αύξηση του 

πληθυσμού συνεπάγεται αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας, των υποδομών αλλά και 

αυξημένες ανάγκες για αναψυχή.   

Συγκεκριμένα η γεωγραφική ενότητα του Δήμου Ωρωπίων γνώρισε την πρώτη 

πληθυσμιακή έκρηξη, ειδικά στην περιοχή της Σκάλας και των Νέων Παλατίων, τις δεκαετίες 

του ΄70 και του ΄80, ενώ, όπως δείχνουν τα στοιχεία του πίνακα 1.2, η πληθυσμιακή αυτή 

αύξηση συνεχίζεται. Το γεγονός αυτό προκαλεί αναπόφευκτα πίεση στους φυσικούς πόρους 

της περιοχής, καθώς αυξάνεται η οικιστική δραστηριότητα. Η παραπάνω διαπίστωση 

επιβεβαιώνεται και με την μελέτη των αεροφωτογραφιών της Λ/Θ Ωρωπού την αντίστοιχη 

χρονική περίοδο. 

Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι η περιοχή του Δήμου Ωρωπίων χρησιμοποιείται και για 

δεύτερη (εξοχική ή παραθεριστική) κατοικία και συνεπώς ο πληθυσμός της κατά τα 

Σαββατοκύριακα και τους καλοκαιρινούς μήνες είναι αυξημένος σε σχέση με τον 

καταγεγραμμένο πληθυσμό. 
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 Πίνακας 2.2: Πληθυσμιακά μεγέθη περιοχής μελέτης και ποσοστιαία μεταβολή τους   

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Εθνικές Απογραφές, 1940,1951,1961,1971,1981,1991,2001 Επεξεργασία ερευνητή. 

Κοινότητες  Πληθυσμός Μεταβολές (%) 

 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 40-

51 

51-61 61-71 71-81 81-91 91-01 

Ν. Παλατίων 1.270 1.111 1.084 1.171 1.894 3.078 3.647 -

12,51

-2,43 8,02 61,74 62,51 18,48 

Σκάλας 

Ωρωπού  

756 719 909 1.055 2.693 3.142 3.775 -

4,89

26,42 16,06 155,26 16,67 20,14 

Συκαμίνου    500 505 464 501 589 1.045 1.522  

1,00

-8,11 7,97 17,56 77,41 45,64 

Ωρωπού 436 215 434 423 672 924 1.252 -

50,68

101,86 -2,53 58,86 37,50 35,49 

ΣΥΝΟΛΟ  2.962 2.550 2.891 3.150 5.848 8.189 9.563 -

13,90

13,37 8,95 85,65 40,03 16,77 
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Οικονομικές δραστηριότητες 

Η περιοχή δεν παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. 

Η αγροτική παραγωγή περιορίζεται σε μεσαίας κλίμακας καλλιέργειες λόγω του εδάφους και 

των φυσικών χαρακτηριστικών. Η κτηνοτροφία επίσης δεν παρουσιάζει αξιόλογα μεγέθη,  

ενώ παρατηρείται μικρή αλιευτική δραστηριότητα. Η βιομηχανική δραστηριότητα στα όρια 

του Δήμου κρίνεται  ασήμαντη.  

Ο τριτογενής τομέας είναι περισσότερο ανεπτυγμένος με κύριες δραστηριότητες το λιμάνι 

του Ωρωπού (σύνδεση με την Ερέτρια), τις εξυπηρετήσεις αναψυχής, τα καταστήματα και 

τους σταθμούς φιλοξενίας σκαφών (καρνάγια).  

Λόγω της γειτνίασης με το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας και το θαλάσσιο μέτωπο, 

ο Δήμος Ωρωπίων έχει μεγάλη σημασία ως περιοχή αναψυχής. Μια οικονομική 

δραστηριότητα που αξίζει να αναφέρουμε είναι η κατασκευή Α΄ ή Β΄ κατοικίας που 

συνδέεται άμεσα με την αύξηση του πληθυσμού και την επέκταση του Πολεοδομικού 

Συγκροτήματος της Αθήνας. 

2.5 Περιγραφή των οικοσυστημάτων και οικοτόπων στην περιοχή του υγροτόπου 

Αυτή η επίπεδη παράκτια περιοχή της ΒΑ Αττικής περιλαμβάνει μια ρηχή λιμνοθάλασσα 

που χωρίζεται από τη θάλασσα του νότιου Ευβοϊκού με μια στενή (λίγων μέτρων) και χαμηλή 

αμμοχαλικώδη λουρονησίδα με περιορισμένη αλόφιλη ή/και αμμονιτρόφιλη βλάστηση. Στο 

ΝΑ τμήμα εκτείνονται εποχιακά κατακλυζόμενοι αλμυρόβαλτοι. Τόσο στους αλμυρόβαλτους 

όσο και στα όρια και τις νησίδες της λιμνοθάλασσας αναπτύσσεται χαμηλή αλοφυτική 

βλάστηση (κυρίως Arthrocnemum spp. και Halocnemum strobilaceum) ενώ προς το 

εσωτερικό της στεριάς διαδέχεται λιβαδική ζώνη ψηλών αγρωστωδών (κυρίως Elymus spp.- 

Lolium spp) και περιορισμένοι καλαμώνες Phragmites australis.  Στο ΒΔ τμήμα εντοπίζεται 

και μια εκτενής και σχεδόν αμιγής κοινωνία χαμηλών Juncus sp. Στα εσωτερικά, προς την 

ξηρά, όρια του υγρότοπου έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες οικισμός που 

αποτελείται κυρίως από χαμηλές ισόγειες ή μονώροφες παραθεριστικές κατοικίες με κήπο. Η 

περιοχή όπως φαίνεται από τις αεροφωτογραφίες του 1945 όσο και από τα απομεινάρια της 

αλοφυτικής βλάστησης στα άκτιστα οικόπεδα  σχημάτιζε ενιαίο παράκτιο υγρότοπο έως την 

εκβολή του ποταμού Ασωπού  που βρίσκεται 2 χλμ δυτικότερα. 

Κατά τη διάρκεια των 14 ετών μελέτης, η λιμνοθάλασσα μετατράπηκε από εποχιακά 

κατακλυζόμενη κλειστή λιμνοθάλασσα (έτη 1994-1998 και έτος 2000) σε μόνιμα 

κατακλυσμένη, ανοιχτή προς τη θάλασσα, λιμνοθάλασσα (έτος 1999 και 2001-2007). 

Συγκεκριμένα, κατά τα έτη 1994-1998 καθώς και το έτος 2000 το σύνολο σχεδόν του νερού 

της λιμνοθάλασσας εξατμίστηκε περίπου από τα τέλη Ιουνίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η 

φυσική διάνοιξη διόδου νερού (μπούκας) προς τη θάλασσα η οποία οφείλεται σε έντονες 
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χειμερινές απορροές νερού σε συνδυασμό με την πιθανότατη καθίζηση της παράκτιας 

λουρονησίδας, είχε σαν αποτέλεσμα η λιμνοθάλασσα να επικοινωνεί και να εμπλουτίζεται 

όλο το χρόνο με θαλασσινό νερό (1999 και από το 2001 έως το 2007 τουλάχιστον). 

Αλλουβιακά και προσχωσιγενή εδάφη χαρακτηρίζουν τη γη της περιοχής. Λεπτόκοκκα 

υλικά (άμμος, ιλύς, άργιλος και συνδυασμοί τους) καθώς και βότσαλα μικρής διαμέτρου 

κυριαρχούν στο μεγαλύτερο μέρος του επιφανειακού εδάφους. 

Σε μικρή έκταση παρουσιάζεται μια συμπυκνωμένη μικρογραφία των τυπικών ελληνικών 

παράκτιων υγροτόπων.  

Πλεονεκτήματα του υγρότοπου είναι το ρηχό βάθος όλων των υδάτινων εκτάσεων ακόμη και 

της διπλανής θάλασσας, τουλάχιστον σε ένα πλάτος πολλών δεκάδων μέτρων, στοιχείο που 

συντελεί στην υψηλή παραγώγικότητά του. 

Είναι το καλύτερο σημείο της Αττικής, ο πυρήνας ουσιαστικά, για τη διάσωση και τη 

διατήρηση του σημαντικού είδους του παραρτήματος Ι της οδηγίας 79/409, του 

Θαλασσοσφυριχτή Charadrius alexandrinus. Ο πληθυσμός του Θαλασσοσφυριχτή 

πλαισιώνεται από ορισμένες ακόμη εστίες στην παραλιακή ζώνη του νότιου Ευβοϊκού γενικά 

μέχρι τη Χαλκίδα. Η μεγαλύτερη όμως και σημαντικότερη εστία του πληθυσμού στον νότιο 

Ευβοϊκό είναι αυτή της λιμνοθάλασσας Ωρωπού. 

Είναι επίσης από τα ελάχιστα σημεία από αναπαράγεται ο Καλαμοκανάς Himantopus 

himantopus. Τυπικός καλοκαιρινός επισκέπτης στη Ευρώπη που, κατά εντυπωσιακή 

εξαίρεση, έχει ξεχειμωνιάσει στην περιοχή. 

Αν και σε μικρότερους αριθμούς τα τελευταία χρόνια, εμφανίζεται ένα ακόμη σημαντικό 

είδος του παραρτήματος Ι της οδηγίας 79/409, η Μικρογαλιάντρα Calandralla brachydactyla.  

Άλλο σημαντικό είδος του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 79/409 που αναπαράγεται στην 

περιοχή είναι το Νανογλάρονο Sterna albifrons. Ενώ εμφανίζονται και άλλα γλαρόνια του 

ίδιου Παραρτήματος, όπως τα Ποταμογλάρονα Sterna hirundo (φωλιάζουν στην ευρύτερη 

περιοχή, κοντά στην Ερέτρια) και οι Καρατζάδες Sterna caspia. 

Με τη διάνοιξη της μπούκας τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται εντυπωσιακά είδη πουλιών 

που προσελκύουν και εξάπτουν το ενδιαφέρον του μέσου πολίτη ακόμη και αυτού που δεν 

ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την παρατήρηση πουλιών και τη φυσιολατρία γενικότερα, όπως τα 

μεγαλόσωμα είδη ερωδιών και φοινικόπτερων καθώς και υδρόβιων πουλιών, όπως οι 

Βαρβάρες Tadorna tadorna. 

Ο υγρότοπος είναι επίσης σημαντικός για μεγάλους αριθμούς Μελανοκέφαλων Γλάρων 

(Σκυλοκούταβων) Larus melanocephalus που εμφανίζονται ιδιαίτερα το χειμώνα στην 

περιοχή και στο νότιο Ευβοϊκό γενικότερα. 

Είναι σημαντικός σταθμός την άνοιξη όταν δέχεται και τις επισκέψεις πολλών σε αριθμό 

αλλά και σε ποικιλία, διαφορετικών ειδών παρυδάτιων πουλιών. 
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Στην περιοχή έχουν καταγραφεί πολλές «ορνιθολογικές εκπλήξεις» από αυτές που 

συναρπάζουν και προκαλούν το ενδιαφέρον του μέσου παρατηρητή πουλιών και 

οποιουδήποτε μάλλον φυσιολάτρη, όπως για παράδειγμα ο Ερημοσφυριχτής Charadrius 

leschenaultii, η Κιτροσουσουράδα Motacilla citreola και άλλα. 

Πολύ σημαντικό κίνητρο για να επισκεφθεί κάποιος την περιοχή είναι ότι η μικρή έκταση 

αναγκάζει τα πουλιά να βρίσκονται σε «ακτίνα παρατήρησης» για τους ανθρώπους, το οποίο 

παλιότερα ήταν μοιραίο για αυτά (όταν επιτρεπόταν το κυνήγι στην περιοχή) μιας και ο 

υγρότοπος γινόταν μια πραγματική παγίδα αφού η μικρή του έκταση δεν άφηνε πολλά 

περιθώρια να γλιτώσουν από τα βόλια των κυνηγών που βρίσκονταν σε κάθε περίπτωση 

πάντα κοντά τους. Το ίδιο χαρακτηριστικό όμως σήμερα είναι πλεονέκτημα για την περιοχή 

καθώς τα περισσότερα είδη μπορούν να παρατηρηθούν από κοντινή απόσταση αφού όλες οι 

υδάτινες επιφάνειες πλαισιώνονται από προσβάσιμες χερσαίες εκτάσεις. 

 

Διαχωρισμός τύπων οικοσυστημάτων. 

Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τον υγρότοπο σε μερικά βασικά επιμέρους ενδιαιτήματα. 

Αυτά περιλαμβάνουν τη λιμνοθάλασσα, τη θάλασσα, τους αλμυρόβαλτους, με την αλοφυτική 

βλάστηση με κυρίαρχα κάποια παχύφυτα αλόφυτα (Arthrocnemum, Sarcocornia, Salicornia, 

Halocnemum Halimione κ.λ.π.), έναν εκτενή λειμώνα χαμηλών βούρλων στα δυτικά με 

Juncus sp. καθώς επίσης και χορτολιβαδικές εκτάσεις τύπου «σαβάνας» στο εσωτερικό με 

ψηλά άγρωστώδη, ιδανικό καταφύγιο για τις Κιστικόλες Cisticola juncidis και ορισμένα 

ακόμη είδη,  ενώ κατά θέσεις υπάρχουν, αν και μειωμένες πλέον, μικρές συστάδες δέντρων, 

απομεινάρια άλλων εποχών μάλλον, με Πεδινές Φτελιές - Ulmus canescens (campestris). 

Το ήπιο μεσογειακό και περίφημο κλίμα της Αττικής χαρακτηρίζει την περιοχή και 

προσφέρει, ιδιαίτερα το χειμώνα, κατάλληλες συνθήκες για πολλά είδη πουλιών τόσο από 

υψηλότερα όσο και από βορειότερα μέρη. 

 

Τα βασικότερα στοιχεία του υγρότοπου είναι: 

• Θάλασσα: Η ρηχή (βάθους μέχρι 6 μ.) θάλασσα συνορεύει, όπως είναι 

φυσικό, με τη λιμνοθάλασσα και σύμφωνα με τον ορισμό των υγροτόπων (Συνθήκη 

Ράμσαρ) περιλαμβάνεται σε αυτούς. Ο ιλυοαμμώδης πυθμένας χαρακτηρίζεται από 

λιβάδια θαλάσσιων φανερόγαμων (Cymodocea nodosa) αλλά και  Χλωροφύκη (π.χ. 

Caulerpa prolifera) και φαιοφύκη.   

• Λιμνοθάλασσα: Το βόρειο τμήμα της Λιμνοθάλασσας Ωρωπού 

καταλαμβάνει μια ρηχή λιμνοθάλασσα. Χαμηλή αλοφυτική βλάστηση πλαισιώνει την 

ανοιχτή επιφάνεια νερού. 
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• Αλμυρόβαλτοι/ιλύπεδα/αλατούχες στέπες: Εποχιακά κατακλυζόμενοι 

αλμυρόβαλτοι και ιλύπεδα διασώζονται στο ΝΑ τμήμα. Συμπαγείς ή 

«προσκεφαλαιώδεις» χαμηλές λόχμες παχύφυτων αλοφύτων χαρακτηρίζουν τη 

βλάστηση. Τυπικά είδη είναι μονοετή και πολυετή παχύφυτα αλόφυτα, όπως και οι 

Θαλασσόγαμπροι Limonium spp., διάφορες αρμυρήθρες Arthrocnemum spp., 

Sarcocornia sp., Αλιμιώνες Halimione portulacoides κ.ά.    

• Αμμώδεις λουρονησίδες: Χαμηλές αμμώδεις λουρονησίδες που 

χαρακτηρίζονται από περιορισμένη νιτροαμμόφιλη βλάστηση Elymus farctus 

(Agropyron junceum) κ.ά. διαχωρίζουν τη θάλασσα από τον κυρίως υγρότοπο. 

 

Κυρίαρχοι διάδοχοι της βασικής αλοφυτικής βλάστησης προς τα ενδότερα είναι οι κοινωνίες 

ορισμένων μονοκοτυλήδονων κυρίως φυτών: 

• Υγρά λιβάδια και χορτολίβαδα: Στενή ζώνη «γλυκών» χαμηλών χόρτων 

(αγροστώδη/κυπερίδες-Graminae/Cyperaceae) που διαδέχεται στα ενδότερα την 

αλοφυτική βλάστηση. Εδώ ξεχωρίζουν νωρίς την άνοιξη οι ανθισμένες Μερεντέρες 

Merendera spp. 

• Λιβάδια ψηλών αγροστωδών: Λιβάδια ψηλών (μέχρι 1,5 μ.) και πυκνών 

αγροστωδών τύπου «σαβάνας» χαρακτηρίζουν το εσωτερικό μέρος του υγρότοπου. 

Όπως αναφέρθηκε, είναι ιδανικό καταφύγιο για τις Κιστικόλες Cisticola juncidis και 

άλλα πουλιά. 

• Λειμώνες βούρλων (Βουρλώνες/σκιρπώνες): Βούρλα και σκίρποι 

επικρατούν σε περιοδικά κατακλυζόμενες εκτάσεις με όμβρια ύδατα. Στα δυτικά 

επικρατεί μια εκτενής για την περιοχή κοινωνία χαμηλών βουρλών (ύψος μικρότερο 

του μισού μέτρου μαζί με το ανθοφόρο στέλεχος) που αναμειγνύονται με άλλα 

αλόφυτα, κυρίως Arthrocnemum. Είναι ο σημαντικότερος από τους βιότοπους της 

Κιτρινοσουσουράδας που φωλιάζει εκεί με λίγα ζευγάρια. Στην περιοχή βέβαια 

αναπαράγεται το πολύ όμορφο βαλκανικό υποείδος της Motacilla flava feldegg. Οι 

τυπικοί βουρλώνες με ψηλά Juncus spp. είναι περιορισμένο και απειλούμενο 

ενδιαίτημα της περιοχής. Κατακλύζονται με όμβρια ύδατα και οι νερόλακοι ανάμεσά 

τους φιλοξενούν κλαδοκεραιωτά, βραγχιόποδα αλλά και είδη πουλιών που δεν 

εμφανίζονται τυπικά στον υπόλοιπο υγρότοπο όπως μπεκατσίνια, δασότρυγγες, 

πουλάδες. Εμφανίζονται μονάχα σε πολύ λίγες θέσεις προς τα ενδότερα του 

υγρότοπου, ιδιαίτερα στα ΝΑ.  

• Καλαμώνες: Καλάμια Phragmites australis σχηματίζουν κατά θέσεις αμιγείς 

σχεδόν φυτοκοινωνίες. Εμφανίζονται στα ενδότερα του υγρότοπου τόσο στα 

βορειοδυτικά, στα νότια και στα νοτιοανατολικά. 
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• Διαταραγμένα εδάφη: Πρόσφατα μπαζωμένες εκτάσεις του υγρότοπου 

χαρακτηρίζονται από την υπερυψωμένη επιφάνειά τους και τη βλάστηση «ζιζανίων». 

Χαρακτηριστική ενότητα βλάστησης διαταραγμένων εδαφών εμφανίζεται στις 

μπαζωμένες εκτάσεις γύρω από τα πάρκιγνκ σκαφών στα ΝΔ και ΝΑ. Τυπικά είδη 

χλωρίδας περιλαμβάνουν ψηλά αγροστώδη, αλλά και την (Inula) Ditrichia viscosa, 

Reseda alba όπως βέβαια και αρκετά Σταυρανθή-Cruciferae. Αγκάθια Silybum sp και 

«γαϊδουράγκαθα» προσφέρουν προστασία και τροφή σε μικρά κυρίως σποροφάγα 

πουλιά,  όπως διάφορες σπίζες.    

• Συστάδες φτελιάς (καραγάτσια): Κατά θέσεις στα ΝΑ διασώζονται μικρές 

αλλά πυκνές συστάδες Πεδινών Φτελιών (Καραγάτσια) Ulmus canescens 

(campestris). Αηδόνια, διάφορες σπίζες και σύλβιες αναπαράγονται, τρέφονται ή 

κουρνιάζουν εδώ. 

• Λοιπή υψηλή βλάστηση: Αρμυρίκια Tamarix sp. έχουν φυτευτεί σε 

διάφορες θέσεις.  

• Κήποι/καλλιέργειες:  

Ο οικισμός «Αγίου Κωνσταντίνου» και «Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων 

Υπουργείου Γεωργίας» πλαισιώνει την ενδοχώρα με μικρά κτήματα, κήπους και 

κτίσματα κυρίως ισόγεια ή μονώροφα. Τυπικά για τους κήπους των ημερών μας αλλά 

και «παραδοσιακά» αγροτικά φυτά χαρακτηρίζουν την βλάστηση που, με μια μεγάλη 

ποικιλία, επιτρέπει σε πολλά είδη («δενρόβιων») πουλιών, που δεν σχετίζονται με τον 

υγγρότοπο, να βρίσκουν καταφύγιο ή τροφή. Σε πολλά άκτιστα οικόπεδα διακρίνεται 

ακόμη η βλάστηση αλοφύτων και καλαμώνων. Στα καλλιεργούμενα κτήματα 

επικρατούν οι καλλιέργειες ελιάς Olea europacea και αμπέλου Vitis vinifera. Στους 

κήπους καλλιεργούνται αυτόχθονοι και εξωτικοί θάμνοι και δέντρα.  

 

Στους φυτοφράκτες αναπτύσσονται κατά θέσεις πυκνά βάτα (βατομουριές) Rubus 

sanctus (ulmifolius) που είναι ένα ιδανικό καταφύγιο πολλών μικρόπουλων. Στους 

κήπους καλλιεργείται πληθώρα διαφορετικών ειδών δέντρων και θάμνων πολλά από 

τα οποία παράγουν σαρκώδεις καρπούς: Φοίνικες Καναρίων Phoenix canariensis, 

Ουασινγκτόνιες Washingtonia filifera και W. robusta, Λεύκες Populus 

canescens/P.nigra και άλλα υβρίδια, Μελίες Melia azedarach, Μουριές Morus alba, 

Μουσμουλιές Eriobotrya japonica, Πορτοκαλιές Citrus sinensis, Λεμονιές Citrus 

limon, Αμυγδαλιές Prunus dulcis, Βερυκοκιές Prunus armeniaca, Ακακίες Acacia 

sp., Ψευδακακίες Robinia pseudacacia, Γκορτσιές Pyrus amygdaliformis, 

Υβριδογενή Πλατάνια Platanus X hybrida, Συκιές Ficus carica, Πεύκη Καναρίων 

Pinus canariensis, Κουκουναριές Pinus pinea, Τραχεία Πεύκη Pinus brutia, 
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Κυπαρίσσια Cupressus sempervirens, Κέδροι Cedrus sp., Λέϋλαντ Cupressus Χ 

(xCupressocyparis) leylandii, Τούγιες Thuja spp.  

 

Αγγελικές Pittosporum tobira, Δάφνες Laurus nobilis, Πυράκανθοι Pyracantha 

coccinea, Λιγούστρα Ligustrum lucidum, Βιβούρνα Viburnum sp., Τριανταφυλλιές 

Rosa sp., Πικροδάφνες Nerium oleander , Κισσοί Hedera helix είναι από τα 

καρποφόρα φυτά που το φθινόπωρο/χειμώνα προσφέρουν τους καρπούς τους σε 

μικρά πουλιά της περιοχής 

 

Οι λεύκες Populus spp. στα πέριξ της περιοχής υποκαθιστούν την έλλειψη (ή τον 

περιορισμό στην περίπτωση του Ασωπού) του παραποτάμιου δάσους. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι εδώ φωλιάζουν οι Σακουλοπαπαδίτσες-Υφάντρες Remiz 

pendulinus, τυπικά πουλιά των παραποτάμιων συστάδων. 

 

• Παραποτάμια βλάστηση: Εμφανίζεται μόνο στον ποταμό Ασωπό. 

Περιλαμβάνει Ψαθιά Typha sp., Λυγαριές Vitex agnus castus, Ανατολικούς 

Πλάτανους Platanus orientalis. Όλα δημιουργούν ένα ενδιαίτημα που απουσιάζει 

από τη λιμνοθάλασσα Σκάλας Ωρωπού. Φιλοξενεί είδη που δεν συνηθίζεται να 

εμφανίζονται στη λιμνοθάλασσα ή δεν εμφανίζονται καθόλου, όπως είναι ο 

Μικροστσικνιάς, Πορφυροτσικνιάς, η Νεροκοτσέλα και η Νερόκοτα.  

 

Στην περιοχή διατηρούνται «Τύποι φυσικών Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος» των 

οποίων η διατήρηση απαιτεί το χαρακτηρισμό περιοχών ως ζωνών διατήρησης» (Παράρτημα 

Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΕ). Μεταξύ αυτών σημειώνονται παρακάτω με τρεις αστερίσκους, οι 

τέσσερις «τύποι οικοτόπων προτεραιότητας» που υπάρχουν στην περιοχή. 

 

1110 Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους. 

1130 Εκβολές ποταμών 

1140 Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη. 

1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες *** 

1160 Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι 

1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 

1420 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόγχμες (Sarcocornetea fruticosae) 

1430 Αλο-νιτρόφιλες λόγχμες (Pegano-Salsoletea) 

2210 Σταθερές θίνες των παραλίων με Crucianellion maritimae 

2230 Θίνες με λειμώνες με Malcolmietalia 
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3170 Μεσογειακά εποχικά τέλματα *** 

6120 Ξερικοί αμμώδεις ασβεστούχοι λειμώνες *** 

6220 Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea *** 

62Α0 Ξηρές χλοώδεις διαπάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae) 

6420 Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio-Holoschoenion 

6430 Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα 

ορεινά έως αλπικά 

92C0 Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) 

 

 

 

 

 

 



              ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ            

Προκαταρκτική μελέτη διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης υγροτόπου σκάλας Ωρωπού 16

Χάρτης 1: Χάρτης βλάστησης και χρήσεων γης στην περιοχή υγροτόπου Σκάλας Ωροπού 
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2.6  Περιγραφή Πανίδας 

2.6.1 Ορνιθοπανίδα 

Όπως προαναφέρθηκε, ο υγρότοπος μελετάται ανελλιπώς από το 1994 μέχρι και σήμερα. Η 

μελέτη αυτή γίνεται με την πραγματοποίηση δύο επισκέψεων το μήνα, κατά προτίμηση στα 

μέσα του 1ου και του 2ου δεκαπενθημέρου. Σε κάθε επίσκεψη γίνεται πεζή η περιμετρική 

διάσχιση του υγρότοπου σε διάστημα 1,5 έως 2 ωρών. Τα πουλιά αναζητούνται απευθείας 

στα γυμνά εδάφη και στα ρηχά νερά ή ανάμεσα στην αλοφυτική βλάστηση με κιάλια 12 Χ 

50. Η μέγιστη απόσταση κάθε σημείου του υγρότοπου από την γραμμή παρατήρησης είναι 

150 μέτρα και γι’αυτό εκτιμάμε ότι κάθε φορά παρατηρούνται τα περισσότερα άτομα του 

πληθυσμού που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στον υγρότοπο. Δεν αποκλείεται μικρός αριθμός 

πουλιών να περνάει απαρατήρητος, κρυμμένος στην αλοφυτική βλάστηση.  

 

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 180 διαφορετικά είδη πουλιών, 54 εκ των 

οποίων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΕ1. Τέσσερα (4) είδη του 

ίδιου Παραρτήματος αναπαράγονται στην περιοχή (Charadrius alexandrinus, Himantopus 

himantopus,Sterna albifrons, Calandrella brachydactyla). Ταυτόχρονα έχουν καταγραφεί 

σημαντικοί ευρωπαϊκοί οικότοποι προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΕ. 

 

Ο υγρότοπος είναι η σημαντικότερη περιοχή στην Αττική και στον νότιο Ευβοϊκό κόλπο 

γενικότερα για τη διατήρηση του Θαλασσοσφυριχτή Charadrius alexandrinus. 

 

Το χειμώνα η περιοχή φιλοξενεί σημαντικότατους, σε πανελλαδικό επίπεδο, αριθμούς 

Μελανοκέφαλων Γλάρων Larus melanocephalus (έως 3.500 πουλιά, όταν το όριο για περιοχή 

«πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» είναι τα 8.500 πουλιά). 

 

Την περιοχή χρησιμοποιούν κατά τις μεταναστευτικές τους μετακινήσεις αξιόλογοι αριθμοί 

ορισμένων ειδών του Παραρτήματος Ι 79/409/ΕΕ και ιδιαίτερα: Χαλκόκοτες Plecadis 

falcinellus, Μαχητές Philomachus pugnax. 

 

 

Τα 54 είδη πουλιών που εμφανίζοντα στην περιοχή είναι τα ακόλουθα: 

(Με δύο αστερίσκους (**) σημειώνονται τα τέσσερα είδη που αναπαράγονται στην περιοχή) 
 

1 είδη για τα οποία «προβλέπονται μέτρα ειδικής διατηρήσεως, που αφορούν τον οικότοπό τους, για 

να εξασφαλιστεί η επιβίωση και η αναπαραγωγή των ειδών αυτών στη ζώνη εξαπλώσεώς τους» 
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1. Gavia arctica-Λαμπροβούτι                                                                          
2. Puffinus puffinus (yelkouan)-Μύχος                                                                                                   
3. Phalacrocorax pygmeus-Λαγγόνα                                                                                                       
4. Ixobrychus minutus-Μικροτσικνιάς                               
5. Nycticorax nycticorax-Νυχτοκόρακας                               
6. Ardeola ralloides-Κρυπτοτσικνιάς                               
7. Egretta garzetta-Λευκοτσικνιάς                               
8. Egretta alba-Αργυροτσικνιάς                               
9. Ardea purpurea-Πορφυροτσικνιάς                               
10. Ciconia ciconia-Πελαργός   
11. Plegadis falcinellus-Χαλκόκοτα                               
12. Platalea leucorodia-Χουλιαρομύτα                               
13. Phoenicopterus ruber-Φοινικόπτερο                               
14. Cygnus cygnus-Αγριόκυκνος                               
15. Tadorna ferruginea-Καστανόχηνα                               
16. Circus aeruginosus-Καλαμόκιρκος                               
17. Circus cyaneus-Βαλτόκιρκος                               
18. Pandion haliaetus-Ψαραετός                               
19. Falco vespertinus-Μαυροκιρκίνεζο                               
20. Falco peregrinus-Πετρίτης                               
21. Porzana sp.-πουλάδα                               
22. Himantopus himantopus-Καλαμοκανάς  **                             
23. Recurvirostra avosetta-Αβοκέτα   
24. Burhinus oedicnemus-Πετροτριλίδα   
25. Glareola pratincola-Νεροχελίδονο                               
26. Charadrius dubius-Ποταμοσφυριχτής                               
27. Charadrius hiaticula-Αμμοσφυριχτής                               
28. Charadrius alexandrinus-Θαλασσοσφυριχτής **                              
29. Pluvialis apricaria-Βροχοπούλι                               
30. Philomachus pugnax-Μαχητής                               
31. Gallinago media-Διπλομπεκάτσινο  
32. Limosa lapponica-Ακτοτούρλι                               
33. Tringa glareola-Λασπότρυγγας                               
34. Larus melanocephalus-Μαυροκέφαλος Γλάρος                               
35. Larus minutus-Νανόγλαρος                               
36. Larus genei-Λεπτόραμφος Γλάρος                               
37. Larus audouinii-Αιγαιόγλαρος                               
38. Gelochelidon nilotica-Γελογλάρονο                               
39. Sterna caspia-Καρατζάς                               
40. Sterna sandvicensis-Χειμωνογλάρονο                               
41. Sterna hirundo-Ποταμόγλαρονο                               
42. Sterna albifrons-Νανογλάρονο **                               
43. Chlidonias hybridus-Μουστακογλάρονο                               
44. Chlidonias niger-Μαυρογλάρονο                               
45. Alcedo atthis-Αλκυόνα                               
46. Calandrella brachydactyla-Μικρογαλιάντρα **                              
47. Lullula arborea-Δενδροσταρήθρα                               
48. Anthus campestris-Χαμοκελάδα                               
49. Acrocephalus melanopogon-Μουστακοποταμίδα                                                 
50. Ficedula albicollis-Κρικομυγοχάφτης                                                                    
51. Lanius collurio-Αετομάχος                                                                                              
52. Lanius minor-Γαϊδουροκεφαλάς  
53. Emberiza caesia-Σκουρόβλαχος  
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54. Emberiza hortulana-Βλάχος                                                                          

2.6.2 Άλλα σημαντικά είδη πανίδας 

Για κάποιους τυχερούς η περιοχή μπορεί να είναι και το σημείο όπου θα δουν το Λιακόνι 

Chalkides occelatus ένα ασυνήθιστο είδος σαύρας με πολύ περιορισμένη εξάπλωση στην 

Ευρώπη.  

 

Κουνούπια και χειρόνομοι. 

Μία από τις βασικές «προσφορές» του υγρότοπου στους φτερωτούς επισκέπτες του είναι 

από τη μεριά των ασπόνδυλων, τα δίπτερα «χειρόνομοι» (Chironomidae) που εμφανίζονται 

σε μεγάλα σμήνη προσφέροντας τροφή σε πολλά είδη πουλιών, παρυδάτιων και μη αλλά και 

τρόμο σε περιοίκους που δεν διακρίνουν τη διαφορά τους από τα κουνούπια (Culicidae).  

 

Οι προνύμφες των χειρόνομων ζουν στον ιλυώδη πυθμένα αλμυρών υγροτόπων. Οι 

ακμαίες, πτερωτές, νύμφες μοιάζουν με κουνούπια (με χαρακτηριστικά φουντωτές κεραίες 

όμως). Η ομοιότητά τους με τα κουνούπια έχει προξενήσει την παρεξηγημένη άποψη ότι ο 

υγρότοπος είναι εστία κουνουπιών. Ωστόσο οι προνύμφες των τυπικών κουνουπιών δεν 

εμφανίζονται σε αλμυρά νερά όπως οι προνύμφες των χειρόνομων. Το πιο σημαντικό γεγονός 

όμως για τους περιοίκους είναι ότι τα αναρίθμητα σμήνη των φτερωτών χειρόνομων δεν 

τρέφονται καν. Ζουν με αυτή τη μορφή μόνο για να αναπαραχθούν. Όλη τους η ανάπτυξη 

στηρίζεται στην τροφή που λαμβάνουν ως προνύμφες στον πυθμένα των υγροτόπων. 

2.7 Περιβαλλοντικά προβλήματα /Απειλές 

Ένα βασικό πρόβλημα των υγροτόπων στη χώρα μας είναι ότι αντιμετωπίζονται ως 

άχρηστοι, ανοικτοί, δημόσιοι χώροι, χωρίς καμιά σημασία και έτσι καταλήγουν να 

φιλοξενούν χρήσεις μη συμβατές με την οικολογική διάσταση τους π.χ. χώροι απόθεσης 

απορριμμάτων και μπαζών, κίνηση τετρακίνητων οχημάτων. Επίσης μέχρι και σήμερα 

υπάρχει μια τάση δαιμονοποίησης τους ως χώροι που φιλοξενούν κουνούπια, ασθένειες και 

δεν αποτελούν κάτι άλλο παρά έναν βούρκο. Η περίπτωση του υγροτόπου της Σκάλας 

Ωρωπού έχει να επιδείξει μια εξαιρετική ποικιλία σε δραστηριότητες που υποβαθμίζουν τις 

λειτουργίες του.  

Ρύπανση 

Η ρύπανση από στερεά απορρίμματα είναι εμφανής σε όλη την έκταση του υγροτόπου. 

Πρόκειται, είτε για συστηματική απόθεση υλικών (οικιακά απορρίμματα, υλικά οικοδομών, 

χωματουργικά υλικά), είτε για περιστασιακή απόθεση κυρίως από επισκέπτες. Πολλά 
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μεταφέρονται από τα θαλάσσια ρεύματα και τους ανέμους στην παραλιακή ζώνη. Επίσης δεν 

είναι λίγες φορές όπου οι ακτές του Ωρωπού έχουν επηρεαστεί από θαλάσσια ρύπανση που 

δημιουργούν διερχόμενα πλοία στον Ευβοϊκό Κόλπο.  

Η παραπάνω κατάσταση προκαλεί και αισθητική ρύπανση. Επίσης από τις επιχωματώσεις 

μειώνεται η έκταση του υγροτόπου και επηρεάζεται καταλυτικά η λειτουργία του 

οικοσυστήματος. Επίσης η σύσταση των απορριπτόμενων υλικών είναι πολλές φορές 

άγνωστη, επομένως σε ανάλογες περιπτώσεις ίσως να υπάρχει και χημική μόλυνση των 

εδαφών και των υδάτων του υγροτόπου.  

Μετά από τις καταγγελίες των τελευταίων ετών έχει σταματήσει η συστηματική απόθεση 

μπαζών και φαίνεται ότι η κατάσταση ελέγχεται.  

Δεν έχει παρατηρηθεί άλλο είδος εμφανούς ρύπανσης (υγρή ή αέρια), χωρίς ωστόσο να 

έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες, γι’ αυτές τις περιπτώσεις, αναλύσεις. Δεν 

αποκλείεται να υπάρχει θέμα επηρεασμού των νερών του υγροτόπου από το γενικό πρόβλημα 

που υπάρχει στην περιοχή με το εξασθενές χρώμιο, αλλά και λόγω της γειτνίασης με 

κατοικημένη περιοχή. Βεβαίως τα παραπάνω, δεν ισχύουν για την περίπτωση των υδάτων της 

κοίτης του Ασωπού, που αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα από τη διοχέτευση υγρών 

βιομηχανικών αποβλήτων.  

Οικιστική ανάπτυξη   

Η νόμιμη ή παράνομη οικιστική δόμηση (πρώτης ή εξοχικής κατοικίας) αποτελεί σήμερα 

τον σημαντικότερο παράγοντα πίεσης του υγροτόπου, όπως και πολλών άλλων υγροτόπων σε 

παράκτιες περιοχές. Αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής είναι οι συνεχείς (παράνομες 

κάποιες φορές) διανοίξεις οδών, οι εκχερσώσεις βλάστησης, οι  συστηματικές επιχωματώσεις 

(μπαζώματα). Αυτό ενισχύεται και από το ασαφές θεσμικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς της 

περιοχής. Οι δρόμοι είναι ικανοί να κατατμήσουν τμήματα του υγροτόπου, αυξάνουν την 

προσβασιμότητα και συμβάλλουν στην διατάραξη της χλωρίδας και της πανίδας της 

περιοχής. Οι δρόμοι (και οι υποδομές που τους συνοδεύουν π.χ. ηλεκτροφωτισμός) ανοίγουν 

και για την πρόσβαση στη παραλιακή ζώνη κυρίως στην ανατολική πλευρά.  

Άλλες οικονομικές δραστηριότητες  

Μια ακόμη όχληση είναι οι οικονομικές δραστηριότητες όπως η λειτουργία σταθμών 

φιλοξενίας και επισκευής σκαφών, τα οποία μάλιστα κατασκευάστηκαν πάνω σε μπαζωμένες 

εκτάσεις. Οι εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιούν τμήματα του υγροτόπου για την 

μετακίνηση των σκαφών.  

Αναψυχή - Αθλητισμός  
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Τον τελευταίο καιρό έχουν παρατηρηθεί δύο δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν 

σημαντικό παράγοντα όχλησης της ορνιθοπανίδας του υγροτόπου. Οι εκπαιδευτικές πτήσεις 

ιδιωτικών ελικοπτέρων και το άθλημα του kite-surf (surf με χρήση πανιού). Οι 

δραστηριότητες αυτές αποτελούν σοβαρούς παράγοντες όχλησης της ορνιθοπανίδας καθώς 

φοβίζουν τα υδρόβια πτηνά, καταστρέφουν τις φωλιές και προκαλούν ηχητική ρύπανση.  

Για τις πτήσεις ελικοπτέρων έχει γίνει ήδη αναφορά στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 

και φαίνεται ότι η κατάσταση ελέγχεται.  

Για το kite-surf δεν μπορεί να γίνει συγκεντρωτικός έλεγχος, γιατί όλοι οι παρευρισκόμενοι 

δεν ανήκουν σε σύλλογο και δεν υπάρχει κάποια ομοσπονδία για το άθλημα.  

Κίνηση τροχοφόρων 

Στους κινδύνους υποβάθμισης της περιοχής περιλαμβάνεται οπωσδήποτε η ανεξέλεγκτη 

κίνηση οχημάτων στην παραλιακή ζώνη και ιδιαίτερα στην βόρεια λουρονησίδα. 

Αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης κίνησης των οχημάτων στην παραλιακή ζώνη και ιδιαίτερα 

των τετρακίνητων οχημάτων είναι η καταπάτηση και ο περιορισμός της παραλιακής 

βλάστησης με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται η διαδικασία καταστροφής και διάβρωσης της 

λουρονησίδας που είχε βέβαια ήδη σαν αποτέλεσμα να ανοίξει προς τη θάλασσα μεγάλη 

μπούκα στο βόρειο τμήμα και να μετατρέψει τον υγρότοπο σε λιμνοθάλασσα με μόνιμη 

παρουσία νερού. Πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι από την παραλιακή ζώνη έχει σχεδόν 

εξαφανιστεί η ζώνη της αμμονιτρόφιλης βλάστησης. Στα περισσότερα σημεία η μεσοπαράλια 

ζώνη δίνει τη θέση της κατευθείαν στη ζώνη των αλοφύτων χωρίς να μεσολαβήσει η τυπικά 

υπερυψωμένη υπερπαράλια αμμώδης ζώνη. Τα τετρακίνητα οχήματα κινούνται στην άμμο 

και στις πλημμυρισμένες περιοχές των αλιπέδων, όλες τις εποχές προκαλώντας μεγάλη ζημιά 

στην μορφολογία του εδάφους, στη χλωρίδα και στην ορνιθοπανίδα. 

Παράνομη σύλληψη μικρόπουλων 

Παράνομη σύλληψη μικρόπουλων διαπιστώνεται ιδιαίτερα τον Οκτώβριο στην ευρύτερη 

περιοχή και αποσκοπεί κυρίως στην αιχμαλωσία ζωντανών σπιζών (Carduelis spp.) για να 

χρησιμοποιηθούν ως «ζώα συντροφιάς». Χρησιμοποιούνται ιξόβεργες (κλαδιά αλειμμένα με 

κολλώδες ρευστό υλικό) και ζωντανά αιχμάλωτα πουλιά ως «κράχτες». 

 

Κυνήγι/λαθροκυνήγι 

Επί σειρά ετών (1994-2001) είχε διαπιστωθεί ότι το κυνήγι και λαθροκυνήγι στην περιοχή 

ασκούσε τεράστια πίεση στα πουλιά που επιχειρούσαν να διαχειμάσουν στον υγρότοπο. 
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Ουσιαστικά ο μικρός υγρότοπος ήταν μια «παγίδα» για όποιο υδρόβιο ή παρυδάτιο πουλί 

επιχειρούσε να ξαποστάσει σε αυτόν. Το πιο απομονωμένο σημείο του υγρότοπου απείχε το 

πολύ λίγες δεκάδες μέτρα από άλλο σημείο «βολής» που μπορούσε να φθάσει κάποιος πεζός. 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση του πληθυσμού των υδρόβιων (Anatidae), 

παρυδάτιων (Scolopacidae) και καλοβατικών (Ardeidae, Phoenicopteridae) πουλιών. Η 

περίοδος αύξησης ξεκινά ουσιαστικά μετά τον δριμύτατο χειμώνα του 2001-2002. Τη χρονιά 

αυτή το χιόνι έφθασε για λίγες μέρες έως την άκρη του αιγιαλού και «έσπρωξε» 

ασυνήθιστους αριθμούς αλλά και «νέα» για την περιοχή είδη υδρόβιων πουλιών στον 

υγρότοπο (αγριόχηνες, αγριόκυκνοι, βαρβάρες κ.ά) που αρχικά έπεσαν στο στόχαστρο 

λαθροκυνηγών. Τα εντατικά μέτρα για την απαγόρευση και την τήρηση της απαγόρευσης του 

κυνηγιού που λήφθηκαν από το Δασαρχείο Καπανδριτίου έδωσαν τέλος στο πολύχρονο 

πρόβλημα του κυνηγιού στον μικρό υγρότοπο. 

Φυσικοί κίνδυνοι 

Καθίζηση εδάφους: Τόσο η διάβρωση της παράκτιας λουρονησίδας κατά τα τελευταία 

χρόνια (που επιτείνεται βέβαια από την ανεξέλεγκτη κίνηση τροχοφόρων και την 

καταστροφή της προστατευτικής βλάστησης) όσο και η ύπαρξη βυθισμένων μέσα στη 

θάλασσα κτιρίων (βόρεια και ΒΑ της λιμνοθάλασσας) προδίδουν μια πιθανή καθίζηση της 

υπερπαράλιας ζώνης. Πιθανό αίτιο αυτής είναι η διάνοιξη γεωτρήσεων στην ευρύτερη 

περιοχή που είναι γνωστό ότι μπορεί να προκαλέσει πτώση του υδροφόρου ορίζοντα και στη 

συνέχεια καθίζηση του εδάφους. Ωστόσο αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο θα έπρεπε να γίνει 

ειδική γεωλογική μελέτη. 

 

Ακραία καιρικά φαινόμενα που μπορεί να επηρεάσουν τον υγρότοπο: Προς το παρόν είναι 

γνωστές ελάχιστες κακοκαιρίες. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ήταν αυτή το 2000 που είχε 

σαν αποτέλεσμα να εξαφανιστούν για μια σειρά ετών οι Κιστικόλες που ευτυχώς κατάφεραν 

να επαναποικίσουν την περιοχή λίγα χρόνια αργότερα. 

 

Έντονες βροχοπτώσεις, σαν ακραίο καιρικό φαινόμενο επίσης, είχαν σαν αποτέλεσμα να 

παρασυρθεί το μεγαλύτερο μέρος της παραποτάμιας δενδρώδους βλάστησης (κυρίως 

πλατάνια) εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού Ασωπού, λίγο πριν την εκβολή του 

αφαιρώντας αυτό το πολύτιμο ενδιαίτημα.  

Άλλες χρήσεις και απειλές   

Πολλές φορές ενέργειες που φαινομενικά δεν ανήκουν στις οχλούσες μπορούν να 

διαταράξουν τις φυσικές διεργασίες ενός οικοσυστύματος. Μια από αυτές είναι οι χωρίς 
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προγραμματισμό και σκοπιμότητα φυτεύσεις ειδών χλωρίδας όπως αλμυρίκια, που 

παρατηρούνται σε όλη της ανατολική πλευρά. 

Κατασκηνωτές χωρίς άδεια διανυκτερεύουν στην περιοχή κυρίως μέσα στα αμάξια τους 

είτε στήνοντας πρόσκαιρους καταυλισμούς (αθίγγανοι). 

Βόσκηση γίνεται περιστασιακά πλέον (λίγα πρόβατα). Παλαιότερα υπήρχε μόνιμα μια 

στάνη στα νοτιοδυτικά 
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3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

3.1 Γενικά συμπεράσματα 

O υγρότοπος Σκάλας Ωρωπού είναι μια περιοχή που έχει τα παρακάτω κύρια 

χαρακτηριστικά:  

� γειτνιάζει με  το πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών  

� έχει οικολογικό ενδιαφέρον  

� δέχεται πολλές και ποικίλες πιέσεις 

� μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα διαχείρισης, προστασίας και 

αξιοποίησης μιας υγροτοπικής έκτασης 

� προσφέρεται για περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση 

Με δεδομένη τη σημασία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Αττικής γης αλλά και 

την δυνητική προσφορά του στην οικονομία της περιοχής, μπορούν να διερευνηθούν και να 

μελετηθούν οι τρόποι ανάδειξης του φυσικού «κεφαλαίου» που διαθέτει.  

Επειδή λοιπόν πρόκειται για έναν υγρότοπο, ο οποίος δεν είναι «άγνωστος» ή 

απομακρυσμένος, φαίνεται ότι μόνο μέσω κάποιων παρεμβάσεων θα καταστεί δυνατόν να 

διατηρηθούν κάποια οικολογικά χαρακτηριστικά, να σταματήσει η πίεση στο σημερινό 

σημείο και παράλληλα να εκπαιδευτούν σχολεία ή άλλοι άνθρωποι σε θέματα υγροτόπων.  

Στόχος είναι η δημιουργία ενός πρότυπου χώρου, μοναδικού στην Αττική, όπου μαθητές, 

επιστήμονες, φοιτητές και άλλες κατηγόριες πολιτών θα μπορούν να παρατηρήσουν την 

ορνιθοπανίδα, να εκπαιδευτούν και να ψυχαγωγηθούν.  Η γειτνίαση με το Πολεοδομικό 

Συγκρότημα της Αθήνας, σε συνδυασμό με τα οικολογικά της χαρακτηριστικά δίνει ένα 

μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιοχή. Επίσης η παρούσα πρόταση και η υλοποίηση 

της μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλες περιοχές με αντίστοιχα προβλήματα και 

προοπτικές.  

3.2 Πλεονεκτήματα από την προστασία ανάδειξη του υγρότοπου 

Παρόλο που η περιοχή είναι προσφιλής προορισμός πολλών χιλιάδων παραθεριστών κατά 

τη διάρκεια του καλοκαιριού, τις υπόλοιπες εποχές η τοπική οικονομία παρουσιάζει κάμψη. 

Η ανάδειξη του υγρότοπου που, συμπτωματικά, παρουσιάζει για τον μέσο επισκέπτη 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον τις περιόδους αυτές θα μπορούσε να τονώσει και την τοπική 

οικονομία, αμβλύνοντας την άνιση κατανομή των δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης 

επισκεπτών. 

 

Η περιοχή ως «ορνιθολογικός» ή εκπαιδευτικός προορισμός» 
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Προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόταση ανάδειξης και προστασίας της περιοχής, γίνεται 

μια προσπάθεια να εκτεθούν επιγραμματικά τα θετικά ή αρνητικά στοιχεία που θα 

μπορούσαν να την αναδείξουν ή όχι σε προορισμό απλών επισκεπτών, φυσιολατρών ή 

μαθητικών ομάδων. 

  

Γιατί να επιλέξει κάποιος την περιοχή ως ορνιθολογικό προορισμό; 

Γιατί να επισκεφθεί τον υγρότοπο;  

Γιατί είναι μαζί με το Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα οι πιο σημαντικοί υγρότοποι της 

Αττικής. 

 

Έχει τη μεγαλύτερη έκταση υφάλμυρου νερού στον νομό και είναι εξαιρετικά ιδανικός για 

την παρατήρηση ιδιαίτερα παρυδάτιων πουλιών.  

 

Είναι μια μικρή έκταση με μεγάλη ποικιλία επιμέρους βιοτόπων που προσφέρει αντίστοιχες 

ευκαιρίες για παρατήρηση πουλιών που αναζητούν αντίστοιχα διαφορετικά ιδιαίτερα 

ενδιαιτήματα. Έτσι θα δει σε λίγη ώρα υδρόβια καλοβατικά, καλοβατικά, παρυδάτια καθώς 

επίσης και δασικά πουλιά που επισκέπτονται τα ενδότερα του υγρότοπου, τους κήπους και τις 

μικρές συστάδες δένδρων της περιοχής. 

 

Η συμπυκνωμένη δομή και μορφή του υγρότοπου και άλλων ενδιαιτημάτων δίνει τη 

δυνατότητα σε ένα παρατηρητή μέσα σε 1-2 ώρες να δει 50-60 διαφορετικά είδη πουλιών σε 

ένα τυπικό χειμωνιάτικο, ή ανοιξιάτικο πρωινό.  

 

Από το προσβάσιμο στο ευρύ κοινό νότιο τμήμα, η θέα προς τον υγρότοπο περιλαμβάνει σε 

δεύτερο επίπεδο το φυσικό τοπίο της θάλασσας του Ευβοϊκού και σε τρίτο επίπεδο τα 

αντικρινά βουνά της Εύβοιας. Ως εκ τούτου, η περιήγηση στην περιοχή προσφέρει σχετικό 

βλέμμα απόδρασης από το αστικό τοπίο.  Ο υγρότοπος πλέον δεν συνδέεται άμεσα με το 

δάσος της ευρύτερης περιοχής αφού παρεμβάλλεται μια οικιστική έκταση. Αυτή όμως έχει 

χαμηλό συντελεστή δόμησης με κήπους που φιλοξενούν δέντρα και ιδιαίτερα το αυτόχθονο 

κυρίαρχο κωνοφόρο δέντρο της ευρύτερης περιοχής (Χαλέπιος Πεύκη) αλλά και άλλα 

φυλλοβόλα δέντρα και θάμνους που προσφέρουν ποικίλες ευκαιρίες σε πουλιά να τα 

επισκεφτούν και ανθρώπους να τα παρατηρήσουν! 

 

Βρίσκεται πολύ κοντά στην Αθήνα και η πρόσβαση είναι εύκολη όχι μόνο με Ι.Χ. αλλά και 

με συγκοινωνία (υπεραστικό λεωφορείο με τακτικά δρομολόγια από το κέντρο της Αθήνας, 
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πλατεία Αιγύπτου, Πεδίον του Άρεως) ενώ βρίσκεται στο κομβικό σημείο του μικρού 

διπλανού λιμανιού που εξυπηρετεί με φερυ-μπωτ τη σύνδεση με την αντικρινή Εύβοια. 

 

Η περιοχή ακριβώς λόγω του χαρακτήρα της ως χώρος αναψυχής και κομβικό σημείο για 

το πέρασμα στην Εύβοια, διαθέτει ποικίλες υποδομές και υπηρεσίες εξυπηρέτησης 

επισκεπτών. Κάποιος μπορεί να συνδυάσει την επίσκεψή του με μια γενικότερα χαλαρωτική  

έξοδο.  

 

Δεν αξίζει να την επισκεφθεί κάποιος: 

Γιατί η εικόνα της μεταχείρισής του είναι απογοητευτική με πάρα πολλά σκουπίδια και 

μπάζα να χαρακτηρίζουν το τοπίο, κάτι που μπορεί όμως στο μέλλον να αναιρεθεί. 

 

Γιατί τα περισσότερα κτίρια που πλαισιώνουν τον υγρότοπο από ισόγεια έχουν αποκτήσει 

έναν επιπλέον όροφο, υψώνοντας το ανάστημά τους στο τοπίο περιορίζοντας την αίσθηση 

του φυσικού χαρακτήρα της περιοχής. Ακόμη και ψηλά διώροφα κτίρια με σοφίτα, σχεδόν 

τρίωροφα, όπως το νεόδμητο σχολείο που χτίστηκε στα όρια του υγρότοπου. Έτσι, σε 

ελάχιστα σημεία δίνεται η αίσθηση του απόλυτα φυσικού περιβάλλοντος, αποκομμένου από 

το ανθρωπογενές. 
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4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

4.1 Εισαγωγή 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν σαν στόχο την αποκατάσταση των υγροτοπικών 

λειτουργιών και την εξασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας του συστήματος. Ο υγρότοπος 

όμως μπορεί να λειτουργήσει και για εκπαιδευτικούς-ενημερωτικούς σκοπούς, καθώς και για 

αναψυχή. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές 

ερμηνείας του περιβάλλοντος και να δοθεί η δυνατότητα στους χρήστες του χώρου να 

κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τις λειτουργίες και αξίες του. Ταυτόχρονα μπορούν να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την πιο άνετη και λειτουργική χρήση του χώρου. 

Με αυτό το σκεπτικό πρέπει να επιδιώκεται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων περιήγησης, 

εκπαίδευσης και αναψυχής μέσω ήπιων παρεμβάσεων, συμβατών με τον χαρακτήρα της 

περιοχής και τη διατήρηση των υγροτοπικών λειτουργιών. Επιπλέον, η ανάπτυξη υποδομής 

ερμηνείας του περιβάλλοντος αναμένεται ότι θα δημιουργήσει δυνατότητες για την 

προώθηση του οικοτουρισμού. 

4.2 Θεωρητικές αρχές για τη διαχείριση (έλεγχο) επισκεπτών σε οικολογικά ευαίσθητες 

περιοχές 

Όταν επιδιώκεται η ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού και σχεδιάζονται 

δραστηριότητες αναψυχής και ενημέρωσης σε περιοχές με οικολογικές ιδιαιτερότητες, 

μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δίνεται στον τρόπο πρόσβασης και μετακίνησης των επισκεπτών, 

που θα πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η ενόχληση της άγριας 

ζωής, καθώς και η καταστροφή των οικοσυστημάτων. Αυτό μπορεί να γίνει με κατάλληλη 

ερμηνεία και σήμανση της περιοχής, ώστε να επιτυγχάνεται βαθύτερη κατανόηση της 

ιδιαιτερότητας του περιβάλλοντός της και της σημασίας της γενικότερα. Σε αυτό το πλαίσιο 

λοιπόν, θα πρέπει να δημιουργηθούν φυσικές διαδρομές, ή χώροι συγκέντρωσης των 

επισκεπτών, ώστε οι μετακινήσεις τους να γίνονται με ελεγχόμενο τρόπο.  

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού αναγκαία είναι η διαμόρφωση Σχεδίου 

Επικοινωνίας και Σχεδίου Διακίνησης επισκεπτών, αφού πρώτα γίνει εκτίμηση της αξίας της 

περιοχής (με βάση τις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντός της), εκτίμηση του αριθμού των 

επισκεπτών και προσδιορισμός των πιθανών ομάδων επισκεπτών στην περιοχή. 
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Σχέδιο Επικοινωνίας 

Με το Σχέδιο Επικοινωνίας επιδιώκεται η σύνδεση των μέσων επικοινωνίας 

(πινακίδες, φυλλάδια κλπ) με τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε μια περιοχή, καθώς 

και με την υπάρχουσα ή σχεδιαζόμενη υποδομή (Κέντρο Ενημέρωσης, παρατηρητήρια, κλπ),  

έτσι ώστε να μεταδίδονται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα επιθυμητά μηνύματα στους 

επισκέπτες. 

Για να μορφοποιηθεί ένα Σχέδιο Επικοινωνίας θα πρέπει: 

� να έχουν καθοριστεί τα μηνύματα που επιδιώκεται να μεταδοθούν στους επισκέπτες, 

� να έχουν αναγνωριστεί οι λόγοι που οι επισκέπτες έρχονται στην περιοχή, 

� να λαμβάνονται υπόψη τα σημαντικά στοιχεία σχετικά με την άγρια ζωή, την διατήρησή 

της καθώς και την ίδια την περιοχή και να γίνεται προσπάθεια, ώστε η απόλαυση αυτών 

των στοιχείων να δοθεί στους επισκέπτες, 

� να επιδιώκεται η δημιουργία θετικής εντύπωσης στους επισκέπτες,  

� να λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο της γνώσης και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών. 

Το Σχέδιο Διακίνησης επισκεπτών αναφέρεται στις επιθυμητές διαδρομές στο χώρο με 

βάση συγκεκριμένες παραμέτρους (ενδιαφέροντα σημεία, ευαίσθητες θέσεις, κλπ), 

επιτρέπει τον πλήρη προσδιορισμό των θέσεων εγκατάστασης πινακίδων, αλλά και το 

ακριβές περιεχόμενο των αναγραφόμενων πληροφοριών σε αυτές. 

Η διαδικασία εκτίμησης της αξίας της περιοχής περιλαμβάνει την εκτίμηση της 

περιοχής με βάση τις παραμέτρους: οικολογική - περιβαλλοντική αξία, την αισθητική 

αξία, την αξία από άποψη χλωρίδας-πανίδας, την εκπαιδευτική αξία, την τουριστική αξία. 

Εκτίμηση του αριθμού και προσδιορισμός των ομάδων επισκεπτών 

Κατά τη φάση σχεδιασμού ήπιων μορφών τουρισμού και δραστηριοτήτων αναψυχής 

για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, τόσο οι αριθμοί 

επισκεπτών που σημειώνονται στην παρούσα φάση, όσο και αυτοί που αναμένεται να 

παρουσιαστούν στο μέλλον.  

Τα σχέδια για το μέγεθος, ο τύπος και οι ανέσεις (πχ. καθίσματα) που θα 

περιλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, είτε αυτές κρίνονται 

απαραίτητες άμεσα είτε όχι.   

Τα βασικά σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την διαμόρφωση σχεδίου 

διαχείρισης επισκεπτών σε περιοχές με οικολογικές ιδιαιτερότητες, είναι: 
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- Να προωθείται η κατανόηση της αξίας του περιβάλλοντος, η σημασία διατήρησης και 

προστασίας του, καθώς επίσης και η απόλαυση της άγριας ζωής και της φυσικότητας της 

υπαίθρου. 

- Να εξασφαλίζεται ότι η διαχείριση των οικοτόπων και η χρήση της υποδομής για την 

εξυπηρέτηση των επισκεπτών, θα προάγουν τις φυσικές αξίες της περιοχής. 

- Να αποφεύγεται η κατασκευή κτιρίων, όταν οι ανάγκες των επισκεπτών μπορούν να 

καλυφθούν με άλλους τρόπους. 

- Να εξασφαλίζεται ότι τα έργα υποδομής για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, θα 

εναρμονίζονται με το φυσικό τοπίο, θα προσαρμόζονται στην  τοποθεσία και το ανάγλυφο. 

και θα εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί. 

- Να εξασφαλίζεται ότι τα έργα υποδομής θα έχουν την ελάχιστη δυνατή αρνητική 

επίπτωση στο τοπίο. 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις να ενσωματώνονται πλήρως στην υπόλοιπη υπάρχουσα ή 

σχεδιαζόμενη υποδομή για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών,  με ενημερωτικές πινακίδες ή 

άλλα μέσα ερμηνείας. 

- Να εξασφαλίζεται η ελάχιστη αρνητική επίπτωση στα ενδιαιτήματα και στην άγρια ζωή, 

η μέγιστη απόλαυση των επισκεπτών και η αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική ενημέρωση 

και ευαισθητοποίησή τους. 

4.3 Υποδομή 

4.3.1 Κέντρο Πληροφόρησης  

 

Σε μία από τις εισόδους 

του χώρου θα πρέπει να 

δημιουργηθεί Κέντρο 

Υποδοχής - Πληροφόρησης 

προτείνεται να γίνει στο δυτικό 

κομμάτι της λιμνοθάλασσας 

στον χώρο που προς το παρόν 

βρίσκεται το καρνάγιο (βλέπε 

Παράρτημα, Χάρτη 2&3). 

Πρόκειται για ένα κτίριο με 

ικανοποιητικό μέγεθος για την 

περιοχή τα 150-200 τ.μ., όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το 
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διαμορφωμένο χώρο (καφέ-

αναψυκτήριο).  

α στο Κέντρο θα υπάρχει χώρος στάθμευσης. 

ιστορικό, τη διαχείριση και προστασία του υγροτόπου, την οικολογική του σημασία και τις 

δραστηριότητες που υλοποιούνται στο χώρο ενημέρωσης και στον υγρότοπο (επισκεπτόμενοι 

τον εκθεσιακό χώρο, την αίθουσα παρουσιάσεων-προβολής και τη βιβλιοθήκη), να 

προμηθευτούν διάφορα προϊόντα που 

σχετίζονται με το θέμα της προστασίας της 

άγριας ζωής (επισκεπτόμενοι το κατάστημα) 

και, τέλος, θα έχουν τη δυνατότητα να 

ξεκουραστούν και να κολατσίσουν σε 

κατάλληλα 

 

Στο ίδιο κτίριο μπορεί να υπάρχει και η 

Υποδοχή, όπου κάθε επισκέπτης θα εφοδιάζεται 

με το εισιτήριο και το οπτικό υλικό (κιάλια) που 

επιθυμεί. Δίπλ

4.3.2 Παρατηρητήρια 

Προτείνεται η εγκατάσταση δύο παρατηρητηρίων, το ένα θα κατασκευαστεί νότια της 

λιμνοθάλλασας και το δεύτερο στην δυτική πλευρά του Δέλτα του Ασωπού, στο τέρμα του 

μονοπατιού (βλέπε Παράρτημα, 

Χάρτη 2&3) Η απόφαση για την 

εγκατάσταση ενός παρατηρητήριου 

θα πρέπει να στηρίζεται σε λεπτομερή 

και πλήρη αξιολόγηση της περιοχής 

και σε σωστό σχεδιασμό  της χρήσης 

της από τους επισκέπτες. Τα 

παρατηρητήρια σχεδιάζονται με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να εναρμονίζονται 

με την τοπογραφική διαμόρφωση της 

ευρύτερης περιοχής και να έχουν την 

ελάχιστη δυνατή οπτική επίπτωση στο τοπίο.  
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 σε μια δασική συστάδα. 

λπ.). 

Το μέγεθός του παρατηρητηρίου θα 

πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να εξυπηρετεί τον 

προβλεπόμενο αριθμό επισκεπτών, σε κανονικές 

συνθήκες. Επίσης, ένα παρατηρητήριο θα πρέπει 

να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να 

μπορεί εύκολα να επεκταθεί εφόσον 

δημιουργηθεί τέτοια ανάγκη στο μέλλον. Τα 

παρατηρητήρια θα πρέπει να τοποθετούνται σε 

θέσεις, όπου υπάρχει η δυνατότητα 

παρατήρησης της άγριας ζωής. Οι κατάλληλες θέσεις είναι αυτές που είναι 

προσανατολισμένες και βρίσκονται κοντά σε μια όαση άγριας ζωής, όπως μια λίμνη ένα 

παράκτιο υγρότοπο, ή μια αποικία πουλιών

Ο καλύτερος προσανατολισμός είναι 

προς το βορά, ώστε να αποφεύγεται το 

άμεσο ηλιακό φως κατά τη διάρκεια της 

ημέρας. Παρατηρητήρια προσανατολισμένα 

προς την ανατολή ή τη δύση,  είναι 

περισσότερο κατάλληλα για παρατηρήσεις 

κατά τη διάρκεια του απογεύματος ή του 

πρωινού αντίστοιχα.  

Τα παρατηρητήρια ποτέ δεν πρέπει 

να είναι απομονωμένα από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις στην περιοχή, αλλά να συνδέονται 

με αυτές (κέντρο ενημέρωσης, χώρος στάθμευσης, κλπ). Επίσης η πρόσβαση σε αυτά να 

γίνεται με ασφαλή και εύκολο τρόπο κατάλληλα δίκτυα μονοπατιών. Τέλος, η ύπαρξή τους 

και ο τρόπος πρόσβασης σε αυτά, θα πρέπει να ορίζεται σαφώς από τα διαθέσιμα μέσα 

ερμηνείας περιβάλλοντος στην περιοχή (κέντρο ενημέρωσης, πινακίδες, κλπ.) ή από άλλα 

μέσα επικοινωνίας με τους επισκέπτες (φυλλάδια, χάρτες, κ
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ς, κλπ.) 

 

 Μέσα στο παρατηρητήριο θα 

πρέπει να υπάρχει ενημερωτικό 

υλικό σχετικό με την περιοχή και τα 

ενδιαφέροντα από οικολογική άποψη 

σε αυτήν στοιχεία (χάρτες, αφίσες, 

είδη άγριας ζωής, κλπ.). Επίσης, θα 

πρέπει να δίνονται μέσω 

κατάλληλων μέσων (πχ. πινακίδες) 

οδηγίες συμπεριφοράς (για ησυχία, 

αποφυγή ενόχλησης της άγριας ζωής, αποφυγή πρόκλησης ζημιάς ή καταστροφή

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 

δίνεται ώστε κατά την διάρκεια των 

εργασιών κατασκευής να 

ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες 

πρόκλησης ενόχλησης στην άγρια ζωή ή 

καταστροφής των οικοτόπων. Η 

πιθανότητα αυτή, είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με την πολυπλοκότητα του 

σχεδίου κατασκευής, καθώς επίσης και 

με την ευαισθησία της περιοχής. Έτσι, 

θα πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά ο τρόπος και ο χρόνος πρόσβασης των συνεργείων και 

των κατασκευαστικών εργασιών. 

 Αν πρόκειται να γίνουν επιπλέον εργασίες όπως η δημιουργία προστατευτικών πρανών ή 

έργα ανάπλασης του χώρου, είναι προτιμότερο να γίνουν βάσει ενός ενιαίου σχεδίου 

κατασκευών, που ως αποτέλεσμα θα έχει την ελαχιστοποίηση του αριθμού μετακινήσεων των 

οχημάτων αλλά και του χρόνου παραμονής τους στην περιοχή. 

 Προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τη διάρκεια των εργασιών ώστε να μην καταστρέφεται η 

βλάστηση, η οποία σταδιακά θα αποτελέσει μέσο απόκρυψης του παρατηρητηρίου. 

 Κατασκευαστικές εργασίες δεν θα πρέπει να γίνονται κατά την αναπαραγωγική περίοδο 

των πουλιών (την Άνοιξη και νωρίς το Καλοκαίρι). Στις περισσότερες περιπτώσεις το 

διάστημα Αύγουστος-Οκτώβριος, είναι το πιο κατάλληλο, πριν δηλαδή την προσέλευση των 

πληθυσμών των πουλιών που διαχειμάζουν στους υγρότοπους της χώρας μας. 

Μερικές βασικές αρχές για την ελαχιστοποίηση της αρνητικής οπτικής επίπτωσης από 

την κατασκευή ενός παρατηρητηρίου είναι: 
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τιών.  

 ν

ένου τοπίου. 

• να είναι όσο το δυνατόν διακριτική κατασκευή,  

• ο σχεδιασμός να επωφελείται της παρακείμενης βλάστησης και του αναγλύφου της 

περιοχής, ώστε η κατασκευή να αποκρύπτεται αποτελεσματικά. 

• να αποφεύγεται η απόκρυψη του παρατηρητηρίου με μέσα τα οποία αλλάζουν την 

φυσιογνωμία της περιοχής. 

• να γίνεται χρήση χρωμάτων και 

υλικών που δίνουν την αίσθηση 

της φυσικότητας και 

εναρμονίζονται με το τοπίο, πχ. 

χρήση ξύλου σε φυσικό χρώμα.  

Ένα προσεκτικά σχεδιασμένο 

και τοποθετημένο παρατηρητήριο, 

μπορεί πολύ εύκολα να αποτύχει στο 

ρόλο του, αν ο τρόπος πρόσβασης σε 

αυτό δεν είναι ο κατάλληλος για 

τους επισκέπτες. Ο κατάλληλος 

τρόπος πρόσβασης προϋποθέτει σωστό σχεδιασμό των μονοπα

Εφόσον είναι δυνατό, το παρατηρητήριο θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από ήδη 

υπάρχοντα μονοπάτια. Επειδή όμως σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν είναι εφικτό, τα 

μονοπάτια που θα οδηγούν στο παρατηρητήριο πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε 

να έχουν τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τοπίο. Επίσης, δεν θα πρέπει 

να προκαλούν ενόχληση στην άγρια ζωή γενικότερα. 

Για την κατασκευή ενός 

παρατηρητηρίου, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν πολλές σχεδιαστικές λύσεις, 

ανάλογα με την περιοχή και τις απαιτήσεις της. 

Υπάρχουν όμως κάποια στοιχεία που θα πρέπει 

να λαμβάνονται πάντα υπόψη, όπως: το σχέδιο 

θα πρέπει να περιλαμβά ει όσο το δυνατόν 

λιγότερα κομμάτια, για να είναι περισσότερο 

λειτουργικό και εύχρηστο. Το παρατηρητήριο 

θα πρέπει να είναι φωτεινό, να αερίζεται  και να διατηρείται δροσερό σε ζεστές περιόδους. 

Θα πρέπει να έχει την ελάχιστη αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον, δίνοντας όσο γίνεται την 

εντύπωση ότι αποτελεί συστατικό του συγκεκριμ
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0,5 εκ. 

Βασικές διαστάσεις κατά τον 

σχεδιασμό 

Ύψος καθισμάτων από το 

δάπεδο: 5

Ελάχιστο άνοιγμα θυρίδας 

παρατήρησης: 38 εκ. 

Απόσταση του πάγκου αγκώνων 

κάτω από την θυρίδα παρατήρησης: 

20 εκ. 

Ύψος θυρίδας παρατήρησης από 

το πάτωμα: 1.120 μ 

Κάθε θυρίδα παρατήρησης με μήκος 1.75μ. μπορεί να εξυπηρετήσει τέσσερις 

παρατηρητές. Το μήκος του παρατηρητηρίου μπορεί να είναι οποιοδήποτε πολλαπλάσιο 

αυτής της σταθερής διάστασης. 

Πολλές φορές, όταν πρόκειται για ένα πολυσύχναστο παρατηρητήριο, είναι πρακτικό να 

κατασκευάζεται ένας στενός πάγκος στον πίσω τοίχο του, ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα, 

στους επισκέπτες που περιμένουν να παρατηρήσουν από τις θυρίδες να κάθονται έχοντας 

μερική θέαση πάνω από τους ώμους αυτών που ήδη βρίσκονται μπροστά στις θυρίδες και 

παρατηρούν. 

Η απόσταση του πατώματος του παρατηρητηρίου από το επίπεδο του εδάφους, εξαρτάται 

κάθε φορά από την τοποθεσία, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο ύψος 76 εκατοστών με 

σκαλοπάτια ή ράμπα προς την είσοδο. 

Ιδιαίτερες σχεδιαστικές λύσεις πρέπει να ακολουθηθούν, αν το παρατηρητήριο αναμένεται 

να χρησιμοποιηθεί από άτομα με ειδικές ανάγκες. 
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4.3.3 Τοιχίο θέασης 

Προτείνονται πέντε πετάσματα ή τοιχία θέασης σε κατάλληλες θέσεις που θα 

υποδειχθούν σε μετέπειτα φάση Όπως και ένα παρατηρητήριο, έτσι και το τοιχίο θέασης 

παρέχει την δυνατότητα στους επισκέπτες, να παρατηρήσουν μια συγκεκριμένη θέση 

χωρίς να ενοχλούν την άγρια ζωή. Σίγουρα, είναι μια πιο απλή κατασκευή που δεν 

προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες με ένα πλήρως οργανωμένο παρατηρητήριο και γι` αυτό 

είναι συνήθως κατάλληλο για μια 

σύντομη στάση των επισκεπτών και 

όχι για μακρόχρονη παρατήρηση. 

Είναι όμως προτιμότερη λύση σε 

περιπτώσεις με μικρό αριθμό 

επισκεπτών. 

Το μπροστινό μέρος του 

τοιχίου, θα πρέπει να προσομοιάζει 

με το μπροστινό μέρος ενός κανονικού παρατηρητηρίου. Επίσης, πρέπει  να διαθέτει 

επιμήκεις θυρίδες παρατήρησης, και να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε ο παρατηρητής να 

βρίσκεται από τη μια πλευρά και να παρατηρεί την άγρια ζωή που βρίσκεται από την άλλη.  

Όπου είναι δυνατό, θα πρέπει να παρέχεται κάποιου είδους σκίασης και καθίσματα 

σε σημείο κοντά στην κατασκευή.  

Τα τοιχία θέασης συνήθως, τοποθετούνται δίπλα σε υπάρχοντα μονοπάτια, αφού 

σπάνια πρέπει να κατασκευάζονται καινούρια, ειδικά γι` αυτό το σκοπό. Ενημερωτικές 

πινακίδες για την πληροφόρηση του κοινού και την ερμηνεία του περιβάλλοντος, μπορούν να 

τοποθετηθούν σε επιλεγμένες θέσεις και να ενημερώνουν σχετικά με το τι μπορεί κάποιος να 

παρατηρήσει από τα συγκεκριμένα σημεία και πως μπορεί να φτάσει σε αυτά. Τα υλικά για 

τις κατασκευές είναι προτιμότερο να είναι από φυσικά, τοπικά υλικά, πχ. καλάμια, καφασωτά 

από ξύλο, σανίδες κλπ. 
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4.3.4 Μονοπάτια 

Προτείνεται η διαμόρφωση περιμετρικών και εσωτερικών μονοπατιών 

περιβαλλοντικής ενημέρωσης συνολικού 

μήκους περίπου 9 χλμ, χωροθετημένα 

όπως φαίνεται στο Σχέδιο Γενικής 

Διάταξης των προτεινόμενων 

Παρεμβάσεων.  

Πολλές φορές ένα απλό μονοπάτι 

που ακολουθεί μια φυσική διαδρομή, 

μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των 

επισκεπτών. Σε μια τέτοια περίπτωση 

υπάρχει μεγάλο εύρος δυνατοτήτων, 

αλλά πάντα πρέπει να επιδιώκεται η ελάχιστη ενόχληση στην άγρια ζωή. Για παράδειγμα, ένα 

απλό μονοπάτι παραπλεύρως μιας λίμνης, προσφέρει την δυνατότητα παρατήρησης, αλλά δεν 

παύει να περικλείει την πιθανότητα ενόχλησης της άγριας ζωής.  

Για να μειωθεί αυτή η πιθανότητα, το 

μονοπάτι δεν πρέπει να εκτείνεται σε 

μεγάλο μήκος στην περίμετρο της λίμνης, 

αλλά σε ένα μικρό μόνο μέρος αυτής, ώστε 

οι επισκέπτες να μένουν συγκεντρωμένοι 

και να μην διασκορπίζονται σε όλη την 

περιοχή γύρω από τη λίμνη.  Έτσι, 100 

μέτρα μονοπατιού πλάι σε μια λίμνη 

μερικών εκταρίων, είναι πιθανό να μην 

δημιουργεί ενόχληση σε ολόκληρη τη λίμνη.   

Το μονοπάτι θα πρέπει να προσφέρει θέα μόνο από την πλευρά της λίμνης, ενώ από 

την άλλη πλευρά θα πρέπει να εξασφαλίζεται με κάποιο τρόπο η κάλυψη των επισκεπτών. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί απλά, με κατάλληλη χρήση του ανάγλυφου της περιοχής, όπου 

υπάρχει αυτή τη δυνατότητα, ή με πυκνή βλάστηση. Πάντα αυτά τα στοιχεία (ανάγλυφο, 

βλάστηση) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό και να χρησιμοποιούνται με 

αποτελεσματικό τρόπο.  

Ανάλογα λοιπόν με το μέγεθος της περιοχής ενδιαφέροντος, καθορίζεται και το 

μέγεθος του μονοπατιού που θα χρησιμοποιούν οι επισκέπτες. Έτσι, ένα σύντομο 

μονοπάτι 100 μόνο μέτρων, μπορεί να καλύπτει τις απαιτήσεις μιας περιοχής, ενώ σε 
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κάποια άλλη περιοχή μπορεί να δίνεται ή δυνατότητα να χρησιμοποιούνται πολύ 

μεγαλύτερες διαδρομές.  

Σε μεγάλες διαδρομές είναι απαραίτητο να παρέχονται, ανά διαστήματα, παγκάκια 

για τους περιηγητές, καθώς και κατάλληλα μέσα ενημέρωσης και ερμηνείας του 

περιβάλλοντος,  σε επιλεγμένες θέσεις.  

Για την κατασκευή είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται φυσικά υλικά (ξύλο, 

πέτρα, κλπ.), γιατί εναρμονίζονται καλύτερα με το περιβάλλον και δίνουν την αίσθηση της 

φυσικότητας. Όπου είναι εφικτό, προτιμάται απλή διάνοιξη με απομάκρυνση βλάστησης. 

Επίσης, αποφεύγονται αυστηρές γραμμές και αυστηρά όρια, εκτός από τις περιπτώσεις 

υπερυψωμένων μονοπατιών (πχ. υγρές θέσεις).  

Τα μονοπάτια πρέπει να έχουν καλή εμφάνιση, να παρέχουν ασφάλεια στους 

χρήστες, να είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να αντέχουν στον χρόνο, στον καιρό και τη 

χρήση. Θέματα χάραξης, επίστρωσης, στράγγισης ή βαθμίδων πρέπει να μελετώνται σωστά 

από την αρχή και να κατασκευάζονται προσεκτικά. 

4.3.5 Σήμανση – Πινακίδες 

Οι πινακίδες είναι μια από τις τυπικές μορφές επικοινωνίας, και  μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε διάφορες περιπτώσεις. Τα βασικά σημεία που πρέπει να λαμβάνουμε 

υπόψη όταν εγκαθιστούμε πινακίδες είναι τα ακόλουθα: 

• να τοποθετείται ο μικρότερος δυνατός αριθμός πινακίδων, δηλαδή μόνο ο 

αναγκαίος, και να αναζητούνται και άλλοι εναλλακτικοί τρόποι μετάδοσης  

μηνυμάτων ή επίδρασης στη συμπεριφορά του επισκέπτη. Ο αριθμός των 

πινακίδων πρέπει να αποφασίζεται ανάλογα με το είδος και τις ανάγκες της 

περιοχής, το αντικείμενο του ενδιαφέροντος και τον αριθμό των επισκεπτών, 

• να είναι βεβαιωμένη η ανάγκη τοποθέτησης πινακίδων και να έχουν καθοριστεί 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους: ύψος, μέγεθος, υλικά, 

• το μήνυμα κάθε πινακίδας να είναι:  θετικό, σαφές, περιεκτικό, φιλικό προς τον 

επισκέπτη, 

• να γίνεται προσεκτική τοποθέτηση των πινακίδων, τόσο για να εξασφαλίζεται ότι 

το μήνυμα μπορεί να διαβαστεί, όσο και για μειώνεται η οπτική επίπτωση που 

μπορούν να έχουν οι πινακίδες στο τοπίο. Είναι καλύτερα οι πινακίδες να 

περιορίζονται στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και στις εισόδους της 
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περιοχής, εκτός αν υπάρχει ανάγκη τοποθέτησης πινακίδων ορίων, κατεύθυνσης 

ή ερμηνείας περιβάλλοντος.  

• να γίνεται τακτική συντήρηση των πινακίδων, ανάλογα με το υλικό κατασκευής. 

Τύποι πινακίδων 

 

Οι πινακίδες, ανάλογα με το νοηματικό τους περιεχόμενο, μπορούν να διακριθούν στις 

παρακάτω κατηγορίες : 

Πινακίδες υποδοχής 

Προτείνεται η κατασκευή δύο πινακίδων υποδοχής δίπλα από τους χώρους στάθμευσης 

– είσοδοι (βλέπε Παράρτημα, Χάρτη 2&3)  . Η πινακίδα υποδοχής είναι η πρώτη πινακίδα 

που βλέπει ο επισκέπτης κατά την είσοδό του 

στην περιοχή, και για αυτό θα πρέπει να 

παρέχει όλες τις βασικές πληροφορίες για την 

περιοχή. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται 

στο περιβάλλον της περιοχής, στην υπάρχουσα 

υποδομή για την εξυπηρέτηση των 

επισκε τών, και το τι επιτρέ εται αι 

τι απαγορεύεται στην περιοχ

π καθώς  σ π κ

ή. 

Στις αναγραφόμενες πληροφορίες μπορεί 

να περιλαμβάνεται χάρτης της περιοχής, ενδιαφέροντα στοιχεία (χλωρίδα, πανίδα, κλπ.), 

σήματα ή καθεστώς προστασίας (εφόσον υπάρχουν), υπάρχοντα μονοπάτια, άλλες υποδομές, 

επιτρεπόμενες δραστηριότητες, κλπ. 
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Είναι προτιμότερο, όλες οι 

παραπάνω πληροφορίες για την 

περιοχή, να υπάρχουν και σε 

σχετικό φυλλάδιο προς τους 

επισκέπτες.   

Οι διαστάσεις ποικίλλουν 

ανάλογα με το είδος της 

περιοχής και την ανάγκη 

αναγραφόμενης πληροφορίας. 

Δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 

1,7 - 2 μέτρα ύψος από το 

έδαφος και τα 1-1,5 μέτρα συνολικό πλάτος. 

Επίσης, είναι προτιμότερο να έχουν μικρό στέγαστρο (τριγωνικής διατομής, με βάση 

μέχρι 20 εκατοστά). Σε υγρότοπους, όπου κυριαρχούν ήπιες κλίσεις και χαμηλότερη 

βλάστηση, οι πινακίδες είναι προτιμότερο να είναι χαμηλότερες, μέχρι 1,5 μέτρο συνολικό 

ύψος από το έδαφος . 

Επίσης, πρέπει να τοποθετηθούν και πινακίδες που κατευθύνουν προς την περιοχή, από 

εθνικές οδούς και επαρχιακούς δρόμους (η πινακίδα αυτή ακολουθεί συγκεκριμένο τύπο και 

τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία καθορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, 

και για την εγκατάστασή της χρειάζεται σχετική έγκριση). 

Πινακίδες κατεύθυνσης 

Προτείνεται η τοποθέτηση δέκα πινακίδων κατεύθυνσης. Πρόκειται για τις 

πινακίδες που κατευθύνουν τον επισκέπτη μέσα στα όρια της περιοχής.  Του δίνουν 

δηλαδή οδηγίες για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει για να βρεθεί στο σημείο που 

θέλει.  

Οι αναγραφόμενες πληροφορίες μπορεί να 

περιλαμβάνουν τόξο κατεύθυνσης, τον τελικό 

προορισμό (λεκτικά πχ. τοπωνύμιο ή σχηματικά πχ. 

κυάλια, παγκάκι, κλπ.).  

Το συνολικό ύψος των πινακίδων 

κατεύθυνσης είναι προτιμότερο να κυμαίνεται από 1 

- 1,5 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα 
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με τον αριθμό των σανίδων που θα φέρει. Το πλάτος εξαρτάται από την αναγραφόμενη 

πληροφορία. Είναι προτιμότερο να είναι ξύλινες, με την πληροφορία είτε πάνω σε φύλλα 

αλουμινίου ηλεκτροστατικής είτε χαραγμένη. Οι πινακίδες κατεύθυνσης συνήθως 

τοποθετούνται σε σταυροδρόμια ή στο ξεκίνημα μονοπατιών. 

Πινακίδες ερμηνείας του περιβάλλοντος  

Προτείνεται η δημιουργία δεκαεπτά πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος. Είναι οι 

πινακίδες που ενημερώνουν τους επισκέπτες για περιβαλλοντικά θέματα καθώς και για είδη 

και οικοτόπους που συναντώνται στην περιοχή όπως και τις θέσεις που μπορεί κάποιος να δει 

και να μελετήσει τα παραπάνω. Μπορεί ακόμη να απεικονίζουν ένα τοπίο με πληροφορίες 

για το περιβάλλον του ή να δίνουν πληροφορίες για είδη (δείκτες ειδών).  Σε ότι αφορά στην 

τελευταία κατηγορία (δείκτες ειδών) προτείνεται η τοποθέτηση δέκα σχετικών πινακίδων. 

 

Οι διαστάσεις των 

πινακίδων ερμηνείας 

καθορίζονται από τις 

περιεχόμενες 

πληροφορίες (το 

συνολικό τους ύψος 

όμω  δε α πρέπει να 

υπερβαίνει τα 2 μέτρα 

από το έδαφος). Όπου 

υπάρχει η δυνατότητα προτείνεται να έχουν τη μορφή αναλογίου, με ύψος 0,8 - 1 μέτρο. 

ς θ  

Δείκτες ορίων 

Προτείνεται η τοποθέτηση περίπου 100 δεικτών ορίων μονοπατιού. Οι δείκτες 

αυτοί έχουν μορφή ορθοστατών και πληροφορούν για τα όρια της περιοχής, τα όρια των 

μονοπατιών, κλπ. Είναι συνήθως ξύλινοι, χαμηλοί σε ύψος, 0,5 – 1,0 μ. από το έδαφος, και 

τοποθετούνται κατά διαστήματα στα όρια της περιοχής κατά μήκος, σε μονοπάτια, κλπ. 

Για όλους τους παραπάνω τύπους, σημειώνονται τα παρακάτω: πρέπει να 

τοποθετείται ο μικρότερος δυνατός αριθμός πινακίδων και όπου είναι εφικτό να γίνεται 

συνδυασμός των παραπάνω τύπων. Επίσης, πρέπει να κατασκευάζονται από ανθεκτικά υλικά 

και δεν θα χρησιμοποιούνται φωσφορίζοντα, στιλπνά, ανακλώντα χρώματα ή φωτεινές 

επιγραφές. Οι πληροφορίες που θα περιέχουν οι πινακίδες είναι προτιμότερο να δίνονται στην 

ελληνική και σε μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα διεθνούς εμβέλειας. Θα πρέπει όμως να 

καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες όπου είναι δυνατό να αντικαθίστανται με 
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σύμβολα πχ. επιτρεπόμενες, απαγορευμένες δραστηριότητες, ώστε να είναι δυνατή η 

ενημέρωση όλων των επισκεπτών. Τέλος, θα πρέπει να είναι ομοιόμορφες μεταξύ τους ώστε 

εκτός των άλλων να είναι εύληπτες και αναγνωρίσιμες απ’ όλους τους επισκέπτες, το 

χρωματικό υπόβαθρο των πινακίδων που θα περιέχουν πολλές πληροφορίες (κείμενο, χάρτες, 

χρώματα, όπως οι πινακίδες υποδοχής και ερμηνείας) είναι καλύτερα να είναι λευκό και τα 

γράμματα σκούρου χρώματος. 
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5. ΣΤΟΧΟΙ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

5.1 Ιστορικό της περιοχής και η διαχρονική της εξέλιξη  

Πριν από την αναλυτική στοχοθέτηση της διαχείρισης, είναι σκόπιμο να συνοψιστούν οι 

κύριες αιτίες επιδείνωσης της κατάστασης διατήρησης του προστατευτέου αντικειμένου της  

περιοχής μελέτης. 

Ο υγρότοπος Σκάλας Ωρωπού ( ~650 στρέμματα) είναι μια σχεδόν επίπεδη παράκτια 

έκταση στην ΒΑ Αττική.  Μαζί με τον υγρότοπο εκβολών Ασωπού (~330 στρέμματα) που 

βρίσκεται ~2 χλμ δυτικότερα, είναι ένας από τους τελευταίους παράκτιους υγρότοπους της 

Αττικής, η οποία έχει απωλέσει πολλά παρόμοια συστήματα κατά τον 20ο αιώνα. Όπως 

εξάλλου φαίνεται και από τους χάρτες και  επισυναπτόμενες αεροφωτογραφίες, οι δύο 

σημερινοί υγρότοποι είναι απομεινάρια ενός ενιαίου ευρύτερου υγροτοπικού συστήματος που 

κατά ένα μεγάλο μέρος αποδόθηκε στην οικιστική ανάπτυξη (ιδιαίτερα μέσω του 

οικοδομικού συνεταιρισμού υπαλλήλων Υπουργείου Γεωργίας).  

Η περιοχή φιλοξενεί σημαντικά είδη πανίδας (ιδιαίτερα πουλιά αλλά και ερπετά). Μαζί με 

το «Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα» και τον υγρότοπο Βραυρώνας, είναι οι εκτενέστεροι 

και σημαντικότεροι παράκτιοι υγρότοποι του νομού Αττικής αλλά και του νότιου Ευβοϊκού 

γενικότερα. Θεωρείται σημαντικός για πολλά παρυδάτια και υδρόβια είδη, μεταξύ των 

οποίων 54  απειλούμενα, που προστατεύονται από την Οδηγία 79/409. Τα τέσσερα από αυτά, 

ο Θαλασσοσφυριχτής, ο Καλαμοκανάς, το Νανογλάρονο και η Μικρογαλιάντρα 

αναπαράγονται στην περιοχή.  

Η έκταση του υγροτόπου ανήκει στον Δήμο Ωρωπίων σύμφωνα με τις διανομές του 

Υπουργείου Γεωργίας και έχει χαρακτήρα λιβαδιού και περιοχής ελώδους βοσκής. Υπάρχουν 

όμως και ιδιοκτησίες στην περιοχή, εκτός και εντός σχεδίου. 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 15ετίας, η λιμνοθάλασσα μετατράπηκε από εποχιακά 

κατακλυζόμενη κλειστή λιμνοθάλασσα (έτη 1994-1998 και έτος 2000) σε μόνιμα 

κατακλυσμένη, ανοιχτή προς τη θάλασσα, λιμνοθάλασσα (έτος 1999 και 2001-2007). 

Συγκεκριμένα, κατά τα έτη 1994-1998 καθώς και το έτος 2000 το σύνολο σχεδόν του νερού 

της λιμνοθάλασσας εξατμίστηκε περίπου από τα τέλη Ιουνίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η 

φυσική διάνοιξη διόδου νερού (μπούκας) προς τη θάλασσα η οποία οφείλεται σε έντονες 

χειμερινές απορροές νερού σε συνδυασμό με την πιθανότατη καθίζηση της παράκτιας 

λουρονησίδας, είχε σαν αποτέλεσμα η λιμνοθάλασσα να επικοινωνεί και να εμπλουτίζεται 

όλο το χρόνο με θαλασσινό νερό (1999 και από το 2001 έως το 2007 τουλάχιστον). 

Ο υγρότοπος χαρακτηρίζεται από αξιόλογη δομική ποικιλότητα, διαθέτει αρκετούς τύπους 

ενδιαιτημάτων και λόγω της γεωγραφικής του θέσης και διαμόρφωσης θεωρείται μία από τις 
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σημαντικότερες παράκτιες εκτάσεις της Αττικής για την ορνιθοπανίδα. Η σχετικά μικρή 

έκτασή του σε συνδυασμό με την ευκολία παρατήρησης των πουλιών από διάφορα σημεία 

της περιμέτρου του, τον καθιστούν ιδανικό τόπο για παρατήρηση και καταγραφή πουλιών 

όλες τις εποχές του έτους. Ιδιαίτερη σημασία έχει η εγγύτητά του στο πολεοδομικό 

συγκρότημα της πρωτεύουσας, κατάσταση που δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες ήπιας 

ανάδειξης του χώρου για ορνιθοπαρατήρηση, οικοτουρισμό, αναψυχή και περιβαλλοντική 

εκπαίδευση. 

Οι σημαντικότερες απειλές που έχουν καταγραφεί στην περιοχή, κυρίως μέσα από την 

πολύχρονη και συστηματική έρευνα στελεχών της ΕΟΕ και του WWF, περιλαμβάνουν ως 

βασικό πρόβλημα την «οικιστική ανάπτυξη – αξιοποίηση», η οποία τα τελευταία 40 χρόνια 

έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση της υγροτοπικής έκτασης και υποβάθμισης τμήματος της 

περιφερειακής της ζώνης, επιδρώντας και στην υδρολογική ισορροπία του υγροτόπου. Η 

ρύπανση από στερεά απορρίμματα και αδρανή υλικά που παράνομα έχουν αποτεθεί στο χώρο 

είναι ένα ακόμη σοβαρό θέμα που επηρεάζει τη λειτουργία του οικοσυστήματος και 

ταυτόχρονα υποβαθμίζει το δυναμικό του ως χώρου ήπιας αναψυχής και περιβαλλοντικής 

ενημέρωσης. Η εγκατάσταση σε τμήμα του βιοτόπου ασύμβατων χρήσεων όπως ο χώρος 

στάθμευσης σκαφών αναψυχής είναι ένα ακόμη πρόβλημα. Υποβάθμιση προκαλούν και οι 

ανεξέλεγκτες αθλητικές δραστηριότητες, όπως το kite surf και οι εκπαιδευτικές πτήσεις 

ελικοπτέρων, αφού αυξάνουν το επίπεδο όχλησης της ορνιθοπανίδας, ενώ ταυτόχρονα 

συντελούν στη μετακίνηση τροχοφόρων εντός του υγροτόπου, κυρίως στο ανατολικό του 

τμήμα, το οποίο για το λόγο αυτό έχει υποβαθμισθεί σε σοβαρό βαθμό. Η λαθροθηρία, μαζί 

με την παράνομη παγίδευση ωδικών πτηνών (δηλαδή στρουθιόμορφων), αποτελούν 

παράγοντες σημαντικής όχλησης της ορνιθοπανίδας. 

Γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο υγρότοπος, σχετίζονται με την αλλοίωση του 

υδρολογικού του καθεστώτος, κάτι που προφανώς σχετίζεται τόσο με την αποκοπή του από 

το δέλτα του Ασωπού, και τις ενδεχόμενες αλλαγές στους ρυθμούς και θέσεις αποθέσεις των 

φερτών που το ποτάμι  μεταφέρει στη θάλασσα και αποτίθενται στη συνέχεια στην παράκτια 

ζώνη, όσο και με καθίζηση του επιφανειακού ορίζοντα του υγροτόπου ιδιαίτερα στην 

παράκτια λουρονησίδα που τον οριοθετεί από τη θάλασσα. Μελλοντικά, η πιθανή άνοδος της 

στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής, αναμένεται ότι θα επηρεάσει την 

παράκτια ζώνη του υγροτόπου μειώνοντας την συνολική του έκταση.  

Η επιδείνωση της κατάστασης του υγροτόπου τις τελευταίες δεκαετίες σχετίζεται άμεσα με 

αλλαγές στο υδρολογικό καθεστώς της περιοχής, δηλαδή στην εποχικότητα και διάρκεια της 

κατάκλυσης των διάφορων τμημάτων του, καθώς και στη διαβάθμιση της αλατότητας στα 

νερά του. Αυτές οι αλλαγές έχουν επίδραση στην κατανομή και σύνθεση των φυτικών 

διαπλάσεων και επακόλουθα στα ενδιαιτήματα της πανίδας και της ορνιθοπανίδας.  
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Πέραν δηλαδή της πίεσης που ασκείται από την πλευρά της χέρσου, μέσω τις οικιστικής 

ανάπτυξης, ο υγρότοπος θα αντιμετωπίσει μελλοντικά πίεση και από την πλευρά της 

θάλασσα, λόγω της ανόδου της στάθμης της.  

Στον Χάρτη 3 απεικονίζεται η αλλαγή και η συρρίκνωση των ορίων του υγροτόπου, 

συγκρίνοντας ενδεικτικά αεροφωτογραφίες από το 1962 με μια πρόσφατη  δορυφορική 

εικόνα του 2003 από την εφαρμογή Google Earth.  
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Χάρτης 4: Συγκριτική απεικόνιση  των ορίων  του υγροτόπου Ωρωπού  
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Η ξεχωριστή βιολογική σημασία της περιοχής είναι γνωστή στις ελληνικές περιβαλλοντικές 

ΜΚΟ τουλάχιστον από την δεκαετία του ‘80. Η ορνιθοπανίδα του βιότοπου όπως και η 

εποχική διακύμανση της ελεύθερης επιφάνειας νερού καταγράφεται συστηματικά και 

ανελλιπώς από το 1994 έως σήμερα.  

Λόγω της αύξησης του πληθυσμού και της οικιστικής ανάπτυξης που ακολούθησε,  η μισή 

και παραπάνω έκταση του υγροτόπου επιχωματώθηκε και οικοδομήθηκε μέσα στα τελευταία 

20 χρόνια. Από τις παρακάτω αεροφωτογραφίες φαίνεται καθαρά η σταδιακή μείωση της 

έκτασης του υγροτόπου και συγχρόνως η ανάπτυξη μεγάλης οικιστικής δραστηριότητας με 

διάνοιξη νέου οδικού δικτύου, χάραξη ιδιοκτησιών και σταδιακές επιχωματώσεις που 

οδήγησαν στην σημερινή κατάσταση.  

Τα τελευταία 15 χρόνια το WWF Ελλάς και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία έχουν 

ενημερώσει κατά καιρούς τις τοπικές αρχές για τη σημασία της περιοχής αλλά και για τις 

αυθαίρετες παρεμβάσεις σε αυτή, με στοιχεία που ενίσχυσαν τις προσπάθειες τοπικών 

φορέων που έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους για τη διατήρηση του υγρότοπου. Από το 2003 

υπήρξαν καταγγελίες για μεγάλης έκτασης επιχωματώσεις στην ΒΑ πλευρά του υγροτόπου. 

Χρησιμοποιήθηκαν όλα τα διαθέσιμα διοικητικά, νομικά και πολιτικά εργαλεία προκειμένου 

να σταματήσουν οι παράνομες ενέργειες. Μετά από ένα εξάμηνο εντατικών ενεργειών, τον 

Σεπτέμβριο του 2004 οι επιχωματώσεις σταμάτησαν. Από την χρονική περίοδο αυτή και μετά 

εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις αξιοποίησης και προστασίας του υγροτόπου. 

Σήμερα ο υγρότοπος (χωρίς να συνυπολογίζονται οι εκβολές του Ασωπού) αποτελείται 

όπως φαίνεται και παρακάτω στον Χάρτη 3, από 2 κυρίως τμήματα. Το ένα τμήμα 

(ανατολικά)  αποτελείται από εποχικά πλημμυριζόμενα αλίπεδα καθώς και λειμώνες 

βούρλων, αγροστωδών, καλαμιώνων, ενώ το πιο εμφανές τμήμα αποτελεί η λιμνοθάλασσα 

(βόρεια). Η λιμνοθάλασσα μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν «κλειστού τύπου», χωρίς άμεση 

επικοινωνία με τη θάλασσα. Η συνεχιζόμενη υποβάθμιση της παράκτιας λουρονησίδας που 

έχει οδηγήσει στον περιορισμό τόσο του πλάτους της όσο και του ύψους της, σε συνδυασμό 

με την πιθανή καθίζηση (όπως καταδεικνύουν δύο τουλάχιστον βυθισμένα εντός της 

υποπαράλιας ζώνης παράκτια κτίσματα) ήταν η αιτία για την διάνοιξη φυσικής διόδου 

(«θαλασσαγωγού»-«μπούκα») προς τη θάλασσα μετά από καταιγίδες και σε συνδυασμό με το 

χειμέριο κύμα. Τα τελευταία χρόνια η επαφή της λιμνοθάλασσας με τη θάλασσα γίνεται 

απρόσκοπτα κατά τη διάρκεια όλου του έτους. 
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Χάρτης 5: Διαχρονική μεταβολή των ορίων του υγροτόπου Ωρωπού 
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Πίνακας 5.1: Ποσοστιαία μεταβολή της έκτασης του υγροτόπου από το 1962 (σαν κατάσταση 

αναφοράς) έως το2003. 

Έτος Έκταση σε 

τετραγωνικά μέτρα 

Έκταση σε εκτάρια  Μεταβολή (%) ως προς 

την κατάσταση αναφοράς 

(1962) 

1962 2,204,502.175 220.450218  100 

     

1974 2,118,468.311 211.846831  96 

     

2003 290,917.9106 29.091791 Δ. Ασωπού  

 670,319.9553 67.031996 Σκάλα  

  96.123787 Σύνολο 43,6 

5.2 Προτάσεις / Μελλοντικές Κινήσεις  

Προκειμένου να διαφυλαχτούν τα πολυτιμότερα βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία του 

υγρότοπου θα πρέπει: 

 

-Να αποτραπεί με φυσικά εμπόδια (μπάρες, τάφροι) η ανεξέλεγκτη κίνηση οχημάτων στην 

περιοχή της λουρονησίδας της λιμνοθάλασσας. Η αποτροπή θα έπρεπε να συνοδεύεται και 

από σχετικές απαγορευτικές διατάξεις. Κύριος σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η προστασία 

της νιτροαμμόφιλης βλάστησης αλλά και των θέσεων αναπαραγωγής Θαλασσοσφυριχτών. 

 

 -Να αποτραπεί με φυσικά εμπόδια (μπάρες, τάφροι) η ανεξέλεγκτη κίνηση οχημάτων στα 

αλίπεδα που είναι βασικός χώρος αναπαραγωγής Θαλασσοσφυριχτών και Μικρογαλιάντρων. 

Το πρόβλημα είναι έντονο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, οπότε και 

αποξηραίνονται τα εδάφη αυτά κάνοντας εύκολη την πρόσβαση ακόμη και σε συμβατικά ΙΧ 

οχήματα. Η αποτροπή θα έπρεπε να συνοδεύεται και από σχετικές απαγορευτικές διατάξεις 

καθώς τα φυσικά εμπόδια μπορεί να ξεπεραστούν από ειδικά οχήματα (4Χ4) που ασκούν την 

σχετική σύγχρονη ασχολία ελεύθερου χρόνου, γνωστή ως «Jeeping». 

 

-Να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη κίνηση οχημάτων γενικότερα στην περιοχή ώστε να 

περιοριστεί η άσκοπη ενόχληση της πανίδας, να περιοριστεί η αυθαίρετη απόθεση μπαζών 

και υπολλειμμάτων κήπων κλπ. 
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-Μετά από σχετική μελέτη, είναι πιθανό να αποδειχθεί χρήσιμη η κατά θέσεις ενίσχυση της 

παράκτιας λουρονησίδας προκειμένου να περιοριστεί η περαιτέρω διάβρωσή της. Εάν γίνει, 

για την ενίσχυση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμμώδες ή χαλικώδες υλικό (υλικό 

βυθοκόρου;) που από τη μια θα διατηρήσει τον φυσικό χαρακτήρα του αβιοτικού 

περιβάλλοντος και από την  άλλη θα ανατρέψει την απώλεια κατάλληλου υποστρώματος 

αναπαραγωγής Θαλασσοσφυριχτών. Τα αμμοχαλικώδη, χωρίς βλάστηση ή με ελάχιστη 

βλάστηση εδάφη της λουρονησίδας, που έχει συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια, ήταν πάντα 

ένα από τα πλέον κατάλληλα αναπαραγωγικά πεδία των πουλιών αυτών. 

 

-Έμφαση πρέπει να δοθεί στην προστασία των ειδών πουλιών του Παραρτήματος Ι της 

Οδηγίας 79/409. 

 

-Έμφαση πρέπει να δοθεί στους οικότοπους προτεραιότητας (Παράρτημα Ι της Οδηγίας 

92/43/ΕΕ) και ιδιαίτερα των πλέον συρικνωμένων και απειλούμενων στην περιοχή: 

 

• Νιτροαμμόφιλη βλάστηση ακτής 

• Μικροί νερόλακοι με υπερυδατική βλάστηση βούρλων (Juncus sp.) και 

κύπερων. 

• Λειμώνας χαμηλών βούρλων (Juncus sp.) (στο ΒΔ τμήμα)  

• Αλίπεδα Halocnemum strobilaceum (στο ΒΑ τμήμα)  

• Συστάδες Φτελιάς.2  

Οι συκεκριμένες προτάσεις που περιγράφονται παρακάτω έχουν ως σκοπό να διατηρήσουν 

τις οικολογικές αξίες του υγροτόπου, να σταματήσουν τις πιέσεις, να δώσουν στη περιοχή 

ένα σημαντικό και πρωτότυπο πλεονέκτημα  που θα ωφελήσει τον τοπικό πληθυσμό (ώστε να 

εκλείψουν και οι ποικίλες αντιδράσεις). Αποτέλεσμα θα είναι η κατασκευή των απαραίτητων 

υποδομών και η διεξαγωγή των απαραίτητων μελετών.  Βασικά κριτήρια πρέπει να είναι η 

μικρότερη δυνατόν όχληση της άγριας πανίδας και χλωρίδας, και η εναρμόνιση των 

παρεμβάσεων με το τοπίο.  

 

Παρεμβάσεις  

Τα μέτρα αυτά δεν απαιτούν ιδιαίτερη προεργασία με δεδομένη την αναγνώριση των 

ιδιαίτερων αξιών του υγρότοπου, όπως αυτές διατυπώθηκαν παραπάνω. Αντίθετα, αποτελούν 

 

• 2 Μετά από ειδικότερη φυτοκοινωνιολογική μελέτη της περιοχής, υπάρχει 

πιθανότητα να αναδειχθούν και άλλες απειλούμενες φυτικές κοινότητες.   
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απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάδειξη του ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας και 

αυτοδιοίκησης για την αειφορική διαχείρισή του. Επίσης θα διορθώσουν και τις αλλοιώσεις 

που προκάλεσαν αυθαίρετες παρεμβάσεις στο παρελθόν. Η σειρά που παρουσιάζονται δεν 

έχει σχέση με τον χρόνο εκτέλεσης τους.  

Οι πρώτες παρεμβάσεις έχουν να κάνουν με απομάκρυνση επιχωματώσεων από το ΝΑ 

τμήμα των αλίπεδων και το δυτικό τμήμα της Λιμνοθάλασσας. Συγκεκριμένα οι 

επιχωματώσεις που βρίσκονται κοντά στο κέντρο «Ατλαντίς» και αυτές που προκλήθηκαν το 

καλοκαίρι του 2004 νότια του καρνάγιου στην οδό Σημύδας. Επίσης είναι απαραίτητη η 

άμεση απομάκρυνση όλων των περιφράξεων στις παράνομα διεκδικούμενες εκτάσεις και η 

ρύθμιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.  

Προτείνεται η κατεδάφιση των εξής κτισμάτων: α) της παλιάς ντίσκο που βρίσκεται στα 

ΝΑ του υγροτόπου, β) των θερμοκηπίων δίπλα από το σχολικό συγκρότημα, γ) του παλιού 

μαντριού επί της οδού Σημύδας.  

Μια σημαντική παρέμβαση είναι η απομάκρυνση της ασφάλτου από την προέκταση της 

οδού Αγ. Παρασκευής και των γειτονικών της οδών, προς την παραλία και των στύλων 

ηλεκτροφωτισμού. Το παρόν δίκτυο κατασκευάστηκε παρανόμως το 2004. Η δράση αυτη 

μπορεί να συνδυαστεί και με την απομάκρυνση διάφορων φυτών που τοποθετήθηκαν χωρίς 

σχεδιασμό.  

Τέλος κρίνεται σημαντικός  ο καθαρισμός αγωγών όμβριων υδάτων  που καταλήγουν στον 

υγρότοπο ώστε να αποφεύγονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.  

Αυτές οι παρεμβάσεις θα εδραιώσουν το αίσθημα περιφρούρησης και φροντίδας του 

υγροτόπου, θα αποκαταστήσουν αισθητικά και λειτουργικά τμήμα του και θα ελευθερώσουν 

χώρο για την κατασκευή υποδομών. Οι παραπάνω εργασίες πρέπει να γίνουν με κριτήρια την 

μικρότερη δυνατή όχληση στην ορνιθοπανίδα και την χλωρίδα, με τα μικρότερα δυνατόν 

οχήματα.  

Υποδομές φύλαξης, εξυπηρέτησης, παρατήρησης και αναψυχής 

Ο σχεδιασμός δράσεων ενημέρωσης σε μια οικολογικά σημαντική περιοχή πρέπει να 

γίνονται με σοβαρό σχεδιασμό στις υποδομές πρόσβασης, μετακίνησης και αναψυχής των 

επισκεπτών.  

Υποδομές φύλαξης  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω μια από τις σημαντικότερες πιέσεις στην περιοχή είναι η 

ανεξέλεγκτη κίνηση τετρακίνητων οχημάτων σε εκτάσεις του υγροτόπου. Για την αποφυγή 
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της πίεσης αυτής προτείνεται κατασκευή ξύλινων (ή μεταλλικών) μπαρών, εγκατάσταση με 

ειδικά κολωνάκια ή η απόθεση μεσαίου μεγέθους βράχων στα εξής σημεία:  

• Στο τέλος των υποδομών πρόσβασης στα ΝΑ του υγροτόπου, δίπλα στο 

καρνάγιο «Marine Center».  

• Στην αρχή του χωματόδρομου-προέκταση της οδού Ηλέκτρας 

• Στην αρχή του παράνομου ασφαλτόδρομου-προέκταση της οδού Αγ. 

Παρασκευής και σε παρακείμενο δρόμο χωρίς όνομα.  

• Στο τέλος της οδού Σημίδας, δίπλα στη τωρινή είσοδο του καρνάγιου. Στο 

συγκεκριμένο σημείο προτείνεται ανάλογη υποδομή στη παραλία ώστε να 

εμποδίζεται κίνηση τετρακίνητων τροχοφόρων.  

Παράλληλα προτείνονται τάφροι αποκλεισμού οχημάτων σε όλη την έκταση των αλίπεδων 

(με σκοπό να αποκλείονται, τόσο οι επιπτώσεις στην βλάστηση και στα φωλεάζοντα στο 

έδαφος πτηνά, όσο και η πρόσβαση σε οχήματα που μεταφέρουν και αποθέτουν αυθαίρετα 

απορρίμματα και μπάζα. Μπορεί να διευθετηθεί μονάχα η ελεγχόμενη πρόσβαση λουόμενων. 

Μια άλλη υποδομή που θα συμβάλλει στην οριοθέτηση του υγροτόπου είναι η κατασκευή 

περιμετρικού ξύλινου φράκτη. Ο φράκτης προτείνεται να μπει σε σημεία που δεν θα υπάρχει 

υπερυψωμένος ξύλινος διάδρομος-μονοπάτι. Το μονοπάτι από μόνο του θα οριοθετεί την 

περιοχή. Η περίφραξη προτείνεται να ξεκινά από τις υποδομές υποδοχής ΝΑ του υγροτόπου, 

δίπλα στο καρνάγιο « Marine Center», να περνά κάθετα με το τέλος των οδών Παπαφλέσσα, 

Αθ. Διάκου, Καραϊσκάκη, Κανάρη και Κολοκοτρώνη, θα συνεχίζει παράλληλα με την οδό 

Κολοκοτρώνη και μετά με την οδό Αυγής. Στην οδό Αγ. Παρασκευής θα σταματά καθώς από 

εκεί θα ξεκινά το μονοπάτι παρατήρησης. Ο φράκτης μπορεί να ξεκινήσει ξανά στο τέλος της 

προέκτασης της οδού Ολυμπίας, να κινηθεί παράλληλα με τις οδούς Ολυμπίας, Αγ. 

Παρασκευής και Σημίδας ως το παραλιακό μέτωπο. Με την περίφαξη θα καταστεί σαφής ο 

δημόσιος χαρακτήρας της περιοχής καθώς και τα όρια του υγροτόπου. 

Υποδομές εξυπηρέτησης 

Οι υποδομές εξυπηρέτησης αφορούν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις συγκέντρωσης των 

επισκεπτών. Προτείνεται να χρησιμοποιηθούν περιοχές οι οποίες έχουν ήδη υποστεί 

αλλοίωση σε 2 κύρια σημεία εισόδου. Στα ΝΑ δίπλα στο εστιατόριο Gavas και στα ΒΔ στο 

χώρο του καρνάγιου. Πρόκειται για 2 πάρκινγκ οχημάτων που εξυπηρετούν λουόμενους και 

επισκέπτες. Στα NA μπορούν να υπάρξουν υποδομές εξυπηρέτησης λουομένων.   

Υποδομές παρατήρησης και αναψυχής 
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Για την εύκολη, απρόσκοπτη και ασφαλή παρατήρηση της ορνιθοπανίδας, που θα είναι η 

σημαντικότερη δραστηριότητα, προτείνονται τα εξής:  

• Κατασκευή παρατηρητηρίου που θα λειτουργεί και ως χώρος υποδοχής. Ως 

θέση εγκατάστασης προτείνεται η περιοχή στο καρνάγιο στα ΒΔ του υγροτόπου, το 

οποίο πρόκειται να κλείσει. Για την κάλυψη του παρατηρητηρίου αλλά την αισθητική 

βελτίωση του χώρου προτείνεται η φύτευση κατάλληλων φυτών. Η είσοδος του θα 

βρίσκεται από την οδό Σημύδας. Ο χώρος θα λειτουργεί και ως κέντρο ενημέρωσης 

για τον υγρότοπο.  

• Άλλο ένα παρατηρητήριο, σε κατάλληλη θέση περιμετρικά του υγροτόπου 

στη δυτική πλευρά της περιμέτρου του υγροτόπου  

• Κατασκευή υπερυψωμένου ξύλινου μονοπατιού περιμετρικά του υγροτόπου 

και τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης στις διαδρομές περιπάτου. Όπου υπάρχει 

χωματόδρομος, υπάρχον μονοπάτι  ή μπορεί να φτιαχτεί φυσικό μονοπάτι 

προτείνεται να μην κατασκευαστεί ξύλινος διάδρομος. Η οδός Αυγής μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως διαδρομή παρατήρησης με κατάλληλη διαμόρφωση επί του 

οδοστρώματος μέχρι την οδό Αγ. Παρασκευής. Από την οδό Αγ. Παρασκευής και 

περιμετρικά του υγροτόπου προτείνεται η κατασκευή του ξύλινου διαδρόμου ο 

οποίος θα εκτείνεται παράλληλα με τις κατοικίες. Στην οδό Σάμου θα γίνει ότι και 

στην οδό Αυγής. Στην επόμενη στροφή της Σάμου θα αρχίζει πάλι ο ξύλινος 

διάδρομος κάθετα με τις οδούς Αγγέλου, Έβρου, Μ. Αλεξάνδρου, Χ.Ο. , Ολυμπίας 

και θα καταλήγει στο παρατηρητήριο.    

Γενικά  

Όλες οι παραπάνω υποδομές πρέπει να συνοδεύονται από ενημερωτικές πινακίδες. 

Προτείνεται να αναγράφουν: «ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, σημαντικός παράκτιος βιότοπος». 

Απαραίτητη είναι επίσης η ύπαρξη ειδικότερων ενημερωτικών πινακίδων που θα 

αναφέρονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του βιότοπου και σε κάθε υποδομή χωριστά. 

Για τις προδιαγραφές, τον τύπο και την μορφή των υποδομών προτείνεται να ακολουθηθεί 

πιστά ο Οδηγός για παρατηρητήρια άγριας ζωής που έχει εκδοθεί από την Ελληνική 

Ορνιθολογική Εταιρία.  

Οι πινακίδες μπορούν να εγκατασταθούν στα παρακάτω σημεία: 

-Λιμάνι Σκάλας Ωρωπού 

-Νοτιοανατοιλκή είσοδος είσοδος (απέναντι από το ATLANTIS) 

-Είσοδοι οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου 

-Στον ασφαλτόδρομο που οριοθετεί στα νότια την λιμνοθάλασσα. 
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Θεσμικά Μέτρα  

Παράλληλα με την κατασκευή υποδομών οικοτουριστικής ανάπτυξης που θα εδραιώσουν 

μια άλλη νοοτροπία για την διαχείριση της περιοχής πρέπει να υπάρξει και θερμική 

κατοχύρωση.  Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής προωθεί έκδοση Π.Δ. για 

καθορισμό χρήσεων γης και περιορισμών δόμησης στη ΖΟΕ της χωροταξικής υποενότητας 

Β. Αττικής, γεγονός που θα επιτρέψει την αλλαγή του καθεστώτος προστασίας του 

υγρότοπου.  Η μετατροπή της περιοχής από ζώνη Ζ (παραλιακή ζώνη) σε ζώνη Β (ζώνη 

προστασίας), με ρήτρες για συγκεκριμένες παρεμβάσεις και χρήσεις, θα συμβάλει στην 

προστασία της Λιμνοθάλασσας. Επομένως μπορούν να απαγορευτούν χρήσεις όπως το 

κυνήγι, οι αθλητικές δραστηριότητες με πτητικά μέσα (π.χ. cyte surf).  

Επίσης η κατάρτιση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου για τον Δήμο Ωρωπίων θα συμβάλει 

στην πλήρη καταγραφή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των χρήσεων γης στη περιοχή. 

Μπορεί να ενταχθεί στο ΓΠΣ ως ζώνη Β, «Βιότοποι, Τόποι και Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού 

Κάλους».  

 

Έρευνα 

Μια πολύ σημαντική παράμετρος η οποία πρέπει να μελετηθεί είναι η υδρολογία του 

υγροτόπου. Απαιτεί ειδική μελέτη και πρόκειται να επηρεάσει την όλη διαχείριση του 

υγροτόπου.  

5.3 Γενικές κατευθύνσεις και ειδικοί στόχοι της διαχείρισης 

Κύρια αιτία που οδήγησε στην κατάσταση που περιγράφηκε παραπάνω υπήρξε η 

παγιωμένη μέχρι πριν μια δεκαετία αντίληψη ότι οι υγρότοποι (βάλτοι, έλη κλπ) αποτελούν 

άχρηστες εκτάσεις που καταλαμβάνουν χρήσιμη γη για τη γεωργία αλλά και οποιαδήποτε 

άλλη μορφή αναπτυξιακής δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν εστίες μόλυνσης και 

συγκέντρωσης «επιβλαβών» οργανισμών (κουνούπια, βδέλλες κλπ).   

Επομένως, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η βασική αιτία της υποβάθμισης του 

υγροτόπου, πρέπει η προσπάθεια να εστιασθεί κυρίως στην αλλαγή της νοοτροπίας και 

στάσης της τοπικής κοινωνίας αλλά και των φορέων που αποφασίζουν για τη διαχείριση της 

περιοχής. Για να προκύψει μια τέτοια αλλαγή απαιτείται η παροχή κινήτρου τόσο στον 

οικονομικό όσο και στον κοινωνικό τομέα, κινήτρου που θα παράσχει τη δυνατότητα 

εκτίμησης των πολλαπλών αξιών του φυσικού περιβάλλοντος του υγροτόπου. Τέτοιου τύπου 

κίνητρο αποτελεί η ανάδειξη των αξιών και ιδιαιτεροτήτων της περιοχής στην κατεύθυνση 

της ήπιας αναψυχής και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης. Η δημιουργία 

αξιών που προέρχονται από την αποκατάσταση των υγροτοπικών λειτουργιών της περιοχής 

και την ανάδειξη της τοπικής βιοποικιλότητας, με τρόπο οπωσδήποτε συμβατό με την 
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διατήρηση, θα πρέπει να αποτελεί την κύρια προτεραιότητα της διαχείρισης, εάν απώτερος 

στόχος της διαχείρισης της περιοχής είναι η κοινωνικά αποδεκτή και οικονομικά βιώσιμη 

διασφάλιση της διατήρησης των αξιών και λειτουργιών της υπό προστασία περιοχής. 

Συνοψίζοντας λοιπόν, η κύρια αιτία επιδείνωσης της κατάστασης διατήρησης του 

προστατευτέου αντικειμένου στην περιοχή υπήρξε η μειωμένη αναγνώριση αξιών και 

λειτουργιών του υγροτοπικού οικοσυστήματος από την τοπική κοινωνία και το ευρύτερο 

κοινό της περιοχής της Αττικής, η οποία είχε ως συνέπειες: 

1. τις παρεμβάσεις που αλλοίωσαν την υδρολογία του υγροτόπου (αποκοπή από εκβολή 

Ασωπού, αλλοίωση επιφανειακών απορροών λόγω οικιστικής ανάπτυξης) και 

επακόλουθα τη σύνθεση και δομή της βιοκοινότητας και των ενδιαιτημάτων της 

περιοχής του υγροτόπου, 

2. τις καταπατήσεις και τις αλλαγές χρήσεων γης στη γύρω ζώνη με επέκταση της 

οικιστικής ανάπτυξης εντός της υγροτοπικής ζώνης, 

3. την ανεξέλεγκτη πρόσβαση επισκεπτών στο χώρο του υγροτόπου, ιδιαίτερα στους 

εποχιακά κατακλυζόμενους βιοτόπους του ανατολικού τμήματος, με μηχανοκίνητα 

μέσα, γεγονός που υποβαθμίζει την κατάσταση των οικοσυστημάτων και δημιουργεί 

σημαντική όχληση στη βιοποικιλότητα της περιοχής. 

Βασικοί άξονες της διαχείρισης που στοχεύει στη διατήρηση και αποκατάσταση των 

υγροτοπικών λειτουργιών και αξιών της περιοχής μελέτης θα πρέπει να είναι  

α) η αντιμετώπιση της κύριας αιτίας υποβάθμισης του υγροτόπου που είναι η σχεδόν 

ανύπαρκτη εκτίμηση της αξίας του από την τοπική και ευρύτερη κοινή γνώμη, μέσω του 

σχεδιασμού δράσεων για τη συμβατή με τη διατήρηση ήπια ανάδειξη του υγροτόπου ως 

χώρου φυσιολατρείας, αναψυχής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης και  

β) η λήψη μέτρων αποκατάστασης ενδιαιτημάτων και λειτουργιών, ώστε το οικοσύστημα 

να επανέλθει στην πρότερη των παρεμβάσεων κατάσταση, με τρόπο που θα διασφαλίζει τη 

βιώσιμη διατήρηση και φυσική αυτορρύθμισή του.  

ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ 

ΩΡΩΠΟΥ: 

Η κοινωνικά αποδεκτή και οικονομικά βιώσιμη διασφάλιση της διατήρησης των αξιών και 

λειτουργιών της υπό προστασία περιοχής. 

Ο γενικός επιχειρησιακός στόχος του προγράμματος διαχείρισης, θα πρέπει να είναι η 

βιώσιμη ανάδειξη και αποκατάσταση υγροτοπικών αξιών και λειτουργιών του  

οικοσυστήματος υγροτόπου Σκάλας Ωρωπού, μέσω συγκεκριμένων και αποτελεσματικών 

παρεμβάσεων διαχείρισης. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 

Η βιώσιμη ανάδειξη και αποκατάσταση των υγροτοπικών λειτουργιών και αξιών του 

υγροτόπου μέσω αποτελεσματικών και οικονομικά βιώσιμων παρεμβάσεων διαχείρισης. 

Ο παραπάνω στόχος εξειδικεύεται σε τρεις ειδικούς στόχους: 

1. Θεσμοθέτηση της προστασίας με κατάλληλη ζωνοποίηση της περιοχής για 

διατήρηση των ζωτικών για τη λειτουργία της περιοχών και ενδιαιτημάτων, με τρόπο 

συμβατό προς την τοπική ανάπτυξη. 

2. Ελαχιστοποίηση των ανθρωπογενών παρεμβάσεων εντός της περιοχής του 

υγροτόπου και άρση της υποβάθμισης των σημαντικών συνιστωσών της 

βιοποικιλότητας στο σύνολο της περιοχής. 

3. Ανάδειξη της περιοχής με τρόπο συμβατό προς τη διατήρηση των λειτουργιών και 

αξιών της. Μακροπρόθεσμη διασφάλιση της βιωσιμότητας των μέτρων διατήρησης, 

αποκατάστασης και ανάδειξης μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας Ορνιθολογικού 

Πάρκου που θα προωθεί την ανάπτυξη δραστηριοτήτων οικοτουρισμού και 

περιβαλλοντικής ενημέρωσης –εκπαίδευσης, καθώς και την πραγματοποίηση 

τοπικών και ευρύτερων συνεργασιών στην κατεύθυνση της διασφάλισης της 

συμβατής με τη διατήρηση τοπικής ανάπτυξης. 

Οι δύο πρώτοι στόχοι θεωρούνται άμεσης προτεραιότητας. Ο πρώτος στόχος αποτελεί 

την ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξη των υπόλοιπων, ενώ ο δεύτερος διασφαλίζει 

την ύπαρξη του αντικειμένου προστασίας για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να 

υλοποιηθούν και να επιφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα οι δράσεις που θα 

εξυπηρετήσουν τον τελευταίο στόχο.  

Η θεσμοθέτηση της προστασίας και η οριοθέτηση της περιοχής θα επιτρέψει τη 

χωροταξική οργάνωση των δραστηριοτήτων με τρόπο συμβατό με τη διατήρηση, ενώ 

ταυτόχρονα θα συμβάλλει αποφασιστικά την προστασία των κρίσιμων περιοχών για τα είδη 

και οικοτόπους προτεραιότητας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, απαιτείται η οριοθέτηση 

των κρίσιμων περιοχών, καθώς και η θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων που θα καθορίζουν τις 

επιτρεπόμενες δραστηριότητες και χρήσεις εντός των ζωνών προστασίας. Θα πρέπει φυσικά 

να συνοδευτεί από μηχανισμούς και διαδικασίες εφαρμογής των προστατευτικών διατάξεων 

και ρυθμίσεων. 

Ο περιορισμός των ανθρωπογενών παρεμβάσεων εντός της περιοχής σε συνδυασμό 

με την άρση των επιπτώσεων των κυριότερων από αυτές (διαταραχή υδρολογικής 

ισορροπίας, επιχωματώσεις, καταστροφή ενδιαιτημάτων ειδών προτεραιότητας) θα 

συμβάλλει αποφασιστικά στην αποκατάσταση της οικολογικής ακεραιότητας του υγροτόπου 
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και θα έχει σημαντικά αποτελέσματα στην αναβάθμιση του δυναμικού ανάδειξης και 

υποστήριξης δραστηριοτήτων αναψυχής, οικοτουρισμού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης –

ενημέρωσης. Πέραν των ευεργετικών αποτελεσμάτων που θα έχουν οι παρεμβάσεις 

αποκατάστασης για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων της περιοχής, αναμένεται ότι θα 

αποτελέσουν έναν από τους κύριους πόλους ενδιαφέροντος για τους μελλοντικούς 

επισκέπτες.  

Ο τρίτος στόχος της ανάδειξης της περιοχής με τρόπο συμβατό με τη διατήρηση των 

λειτουργιών και αξιών της αποτελεί την ουσιώδη προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη 

διατήρηση της οικολογικής ακεραιότητας των οικοσυστημάτων και ειδών της περιοχής, αφού 

εντάσσει το θέμα της προστασίας και διαχείρισης μέσα στο κοινωνικό και οικονομικό 

γίγνεσθαι της ευρύτερης περιοχής.  Όπως είναι ευνόητο, για την επίτευξη ενός τέτοιου 

στόχου είναι απαραίτητη η ικανοποίηση σειράς συνθηκών, όπως η οικονομική και κοινωνική 

βιωσιμότητα του νέου μοντέλου που θα προταθεί, η κοινωνική αποδοχή του από τον τοπικό 

πληθυσμό, η πιλοτική εφαρμογή του για ορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να καταδειχθεί το 

κατά πόσον είναι εφικτό και τέλος η εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών και 

ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέψουν τη μετάβαση προς αυτόν.  

Στο πλαίσιο της διαχείρισης της περιοχής, μπορεί να υλοποιηθεί μετά από 

διαμόρφωση της απαραίτητης κοινωνικής συναίνεσης, ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

οικοτουριστικής ανάδειξης – και περιβαλλοντικής ενημέρωσης  - εκπαίδευσης (Ορνιθολογικό 

Πάρκο Ωρωπού), το οποίο θα εφαρμοσθεί πιλοτικά για ένα διάστημα και θα επεκταθεί 

μελλοντικά με τρόπο που θα διασφαλίζει την οικονομική του βιωσιμότητα και 

αποτελεσματικότητα.  

Όπως είναι ευνόητο, κάθε πρόγραμμα διαχείρισης θα πρέπει να συνοδεύεται από 

πρόγραμμα παρακολούθησης, το οποίο θα αξιολογεί και ανατροφοδοτεί περιοδικά τη 

διαχείριση, βελτιστοποιώντας έτσι την αποτελεσματικότητά της. 

 

5.4 Περιγραφή των προτεινόμενων διαχειριστικών δράσεων 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά οι διαχειριστικές δράσεις που 

προτείνονται προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω περιγραφέντες ειδικοί στόχοι του 

προγράμματος διαχείρισης. Οι δράσεις ομαδοποιούνται σε τέσσερις ενότητες: 

1. Θεσμικές και διοικητικές ρυθμίσεις,  

2. Μηχανισμοί εφαρμογής ρυθμίσεων, 

3. Διαχειριστικές παρεμβάσεις αποκατάστασης, 
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4. Δημιουργία και λειτουργία Ορνιθολογικού Πάρκου Ωρωπού 

Για κάθε δράση τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα, περιγράφεται η διαδικασία εφαρμογής, ο 

φορέας που προτείνεται να την αναλάβει, ο φορέας χρηματοδότησης, το εκτιμώμενο κόστος, 

το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή της.  
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1. Θεσμικές και διοικητικές ρυθμίσεις 

 

ΔΡΑΣΗ 1.1 : Οριοθέτηση κρίσιμων περιοχών 

Σκοπιμότητα: Η αναγνώριση και οριοθέτηση των κρίσιμων περιοχών 

για τη βιοποικιλότητα της περιοχής, αποτελεί τη 

βασική προϋπόθεση για τη χωροταξική οργάνωση των 

δραστηριοτήτων, με τρόπο συμβατό προς την προστασία 

και τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων διαχείρισης για 

τα αντικείμενα προστασίας.  

Τεχνική Περιγραφή: Πρόκειται για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την 

παρούσα μελέτη, η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί με 

προτεινόμενη οριοθέτηση, όρους προστασίας.  

Φορέας υλοποίησης: Για τη θεσμική κατοχύρωσή της πρότασης οριοθέτησης, 

απαιτείται σύμφωνα με το Ν.1650/86 η εκπόνηση 

Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ)  και η έγκριση 

της από τα αρμόδια Υπουργεία και υπηρεσίες. 

Εναλλακτικά μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία 

χαρακτηρισμού της περιοχής ως Καταφυγίου Άγριας Ζωής 

(ΚΑΖ), σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία 

Φορέας Χρηματοδότησης: Δεν απαιτείται ξεχωριστή χρηματοδότηση γα τη δράση 

πέραν αυτού της ΕΠΜ. Η διαδικασία θεσμοθέτησης ΚΑΖ 

δεν έχει ούτε αυτό το κόστος. 

Κόστος: Η δράση δεν έχει επιπλέον κόστος πέραν αυτού της 

ΕΠΜ. Το κόστος της ΕΠΜ εκτιμάται σε 30.000 € 

Χρονοδιάγραμμα: Η πρόταση οριοθέτησης προκύπτει από την παρούσα 

μελέτη. 

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα: 

Θεσμική κατοχύρωση της προστασίας, δημιουργία 

προϋποθέσεων αποτελεσματικής διαχείρισης της 

περιοχής για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

 

ΔΡΑΣΗ 1.2 : Χωροθέτηση δραστηριοτήτων συμβατών με τη διατήρηση και θέσπιση 

ρυθμίσεων για τη διεξαγωγή τους. 

Σκοπιμότητα: Για κάθε ζώνη της δράσης 1.1 καθορίζονται οι 

επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες και 



          ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΤΟΧΟΙ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ             

Προκαταρκτική μελέτη διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης υγροτόπου σκάλας Ωρωπού 59

ρυθμίζεται η διεξαγωγή τους, ώστε να καταστούν 

συμβατές με τη διατήρηση του αντικειμένου 

προστασίας. 

Τεχνική Περιγραφή: Ο καθορισμός των ζωνών και όρων προστασίας αποτελεί 

αντικείμενο της ΕΠΜ.  Ειδικότερες ρυθμίσεις που 

αφορούν τη διακίνηση των επισκεπτών θα πρέπει να 

καθορισθούν από τον Κανονισμό Λειτουργίας της 

περιοχής με βάση σχετικό σχέδιο διακίνησης 

επισκεπτών που θα πρέπει να εκπονηθεί 

Φορέας υλοποίησης: Η δράση αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης 

και της προαναφερθείσας ΕΠΜ 

Φορέας Χρηματοδότησης: Δεν απαιτείται επιπλέον χρηματοδότηση για τη δράση 

Κόστος: Δεν υπάρχει επιπλέον κόστος για τη δράση πέραν της 

Ε.Π.Μ. Για τις ειδικές ρυθμίσεις επισκεψιμότητας 

δεν προκύπτει επιπλέον κόστος πέραν της ΕΠΜ. 

Χρονοδιάγραμμα: Η δράση θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή του 

Προεδρικού Διατάγματος για την περιοχή που 

προβλέπεται από το Ν. 1650/86 

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα: 

Ρύθμιση των χρήσεων και δραστηριοτήτων με τρόπο 

συμβατό προς τη διατήρηση.  

 

ΔΡΑΣΗ 1.3 : Θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών εφαρμογής   

Σκοπιμότητα: Θα πρέπει να ανατεθούν σε υφιστάμενες υπηρεσίες ή 

στην ειδική υπηρεσία που προβλέπεται από τον Ν. 

2742/99, οι αρμοδιότητες που αφορούν στην επιβολή 

και στον έλεγχο της εφαρμογής των προτεινόμενων 

ρυθμίσεων της δράσης 1.2.  

Τεχνική Περιγραφή: Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) για την περιοχή. 

Η ανάθεση των αρμοδιοτήτων θα γίνει είτε από το Π.Δ. 

είτε από Υπουργική Απόφαση που θα πρέπει να 

υπογραφεί για την περιοχή, είτε με σύμβαση μεταξύ 

υφιστάμενων υπηρεσιών και φορέων και του ΥΠΕΧΩΔΕ 

Γεωργίας. Εναλλακτικά προτείνεται η σύσταση 

Επιτροπής Διαχείρισης του Υγροτόπου, με βάση 

«Σύμφωνο Διαχείρισης» που θα υπογραφεί από τους 

εμπλεκόμενους φορείς και η ανάληψη των αρμοδιοτήτων 
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διαχείρισης για την περιοχή, με σύναψη σχετικής 

σύμβασης με το ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως προβλέπει ο 2742/99. 

Φορέας υλοποίησης: ΥΠΕΧΩΔΕ, Δήμος Ωρωπού, Ελληνική Ορνιθολογική 

Εταιρεία, WWF 

Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιφέρεια Αττικής, Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κόστος: Η ανάθεση αρμοδιοτήτων δεν έχει κόστος. Το κόστος 

λειτουργίας του Φ.Δ.ή της Επιτροπής Διαχείρισης 

επιμερίζεται μεταξύ των δράσεων που ακολουθούν 

Χρονοδιάγραμμα: Η δημιουργία του Φ.Δ. στην οιαδήποτε μορφή του θα 

πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. 

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα: 

Δημιουργία αντικειμενικών προϋποθέσεων για τη 

διατήρηση των πολύτιμων χαρακτηριστικών της περιοχής 

μελέτης και τη βιώσιμη κοινωνικο-οικονομική της 

ανάπτυξη. 

 

ΔΡΑΣΗ 1.4 : Συντονισμός αρμόδιων υπηρεσιών  

Σκοπιμότητα: Ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών για τις 

διάφορες αναπτυξιακές δραστηριότητες και 

παρεμβάσεις, αποτελεί προϋπόθεση για τη συμβατή με 

την προστασία τοπική ανάπτυξη.  

Τεχνική Περιγραφή: Η αρμόδια για τη διαχείριση της περιοχής υπηρεσία, 

θα πρέπει να συντονίζει τις εμπλεκόμενες τοπικές, 

νομαρχιακές υπηρεσίες και περιφερειακές υπηρεσίες 

για τα θέματα που αφορούν στην περιοχή.  

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ωρωπού και αρμόδιες υπηρεσίες: Φορέας 

Διαχείρισης ή Επιτροπή Διαχείρισης . 

Φορέας Χρηματοδότησης: Η δράση δεν έχει κόστος  

Κόστος: Η δράση δεν έχει κόστος 

Χρονοδιάγραμμα: Ο συντονισμός των υπηρεσιών πρέπει να γίνει άμεσα.  

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα: 

Καλύτερος σχεδιασμός της τοπικής ανάπτυξης με τρόπο 

συμβατό με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

 



          ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΤΟΧΟΙ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ             

Προκαταρκτική μελέτη διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης υγροτόπου σκάλας Ωρωπού 61

2. Μηχανισμοί εφαρμογής των ρυθμίσεων  

 

ΔΡΑΣΗ 2.1 : Επόπτευση – φύλαξη   

Σκοπιμότητα: Η φύλαξη των σημαντικών για τη βιοποικιλότητα 

περιοχών αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία των 

διαχειριστικών μέτρων διατήρησης. Η εξάλειψη της 

λαθροθηρίας και ο περιορισμός των παράνομων 

δραστηριοτήτων συγκαταλέγονται στις άμεσες 

προτεραιότητες της φύλαξης της περιοχής. 

Τεχνική Περιγραφή: Εκτιμάται ότι σε πρώτη φάση θα απαιτηθεί η 

απασχόληση 2-3 φυλάκων, οι οποίοι θα περιπολούν στην 

περιοχή, η αγορά εξοπλισμού επικοινωνίας και 

επόπτευσης (CB, τηλεσκόπια, κυάλια κλπ). Το σύστημα 

φύλαξης θα πρέπει  να είναι συνδεδεμένο με τον Δήμο 

και τη  Δασική Υπηρεσία. Στη φύλαξη της περιοχής 

μπορούν να συνεισφέρουν οι ομοσπονδιακοί θηροφύλακες 

της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας, 

μειώνοντας έτσι το λειτουργικό κόστος της δράσης. 

Φορέας υλοποίησης: Ο Δήμος Ωρωπού και ο Φορέας Διαχείρισης της περιοχής 

ή η Επιτροπή Διαχείρισης 

Φορέας 

Χρηματοδότησης: 

ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Γεωργίας, Περιφέρεια Αττικής, Δήμος

Ωρωπού. 

Κόστος: Για αγορά εξοπλισμού εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 

5.000 €.  

Χρονοδιάγραμμα: Η επόπτευση φύλαξη αποτελεί άμεση προτεραιότητα και 

θα μπορούσε έστω και μερικώς να υλοποιηθεί άμεσα από 

τον φορέα που θα αναλάβει τη διαχείριση της περιοχής 

(Δήμος Ωρωπού).  

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα: 

Μείωση όχλησης για τα προστατευόμενα είδη, βελτίωση 

αναπαραγωγικού αποτελέσματος για τα είδη 

προτεραιότητας. Παγίωση της εφαρμογής του καθεστώτος 

προστασίας στην αντίληψη της τοπικής κοινωνίας. 

 

 

ΔΡΑΣΗ 2.2 : Μέτρα για ελαχιστοποίηση της διάβασης οχημάτων από την περιοχή 
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Σκοπιμότητα: Η διέλευση οχημάτων από τον υγρότοπο αποτελεί μία από 

τις αιτίες υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων του και 

αύξησης της όχλησης για την τοπική βιοποικιλότητα. Θα 

πρέπει να διευθετηθεί με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο το 

θέμα της διέλευσης από τον υγρότοπο αθλούμενων και 

λουόμενων,  κατά την προσέγγισή τους στην ακτή.  

Τεχνική Περιγραφή: Η δράση συνδέεται με τη λειτουργία του συστήματος 

επόπτευσης - φύλαξης και διακίνησης επισκεπτών ης 

περιοχής.  Θα πρέπει να κλείσουν οι χωματόδρομοι που 

διασχίζουν τον υγρότοπο και να διατηρηθεί η πρόσβαση 

από την παράκτια ζώνη. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ωρωπού και Φορέας Διαχείρισης ή Επιτροπή 

Διαχείρισης (μέσω της υπηρεσίας φύλαξης –επόπτευσης 

της περιοχής) 

Φορέας 

Χρηματοδότησης: 

Το κόστος της δράσης συμπεριλαμβάνεται σε αυτό της 

δράσης  2.1 

Κόστος: Το κόστος της δράσης συμπεριλαμβάνεται σε αυτό της 

δράσης  2.1 

Χρονοδιάγραμμα: Η δράση πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα 

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα: 

Μείωση των προβλημάτων όχλησης και των παράνομων 

δραστηριοτήτων στις σημαντικές περιοχές, με τα 

επακόλουθα θετικά για τη βιοποικιλότητα αποτελέσματα. 

3. Διαχειριστικές παρεμβάσεις 

 

ΔΡΑΣΗ  3.1: Παρεμβάσεις αποκατάστασης της υδρολογικής ισορροπίας  

Σκοπιμότητα: Η αποκατάσταση της υδρολογικής ισορροπίας αποτελεί 

το πλέον κομβικό ζήτημα για τη διασφάλιση των 

υγροτοπικών λειτουργιών και αξιών της περιοχής. Από 

την υδρολογία εξαρτάται η κατανομή, έκταση και δομή 

των υγροτοπικών ενδιαιτημάτων και επακόλουθα η ίδια 

η βιοποικιλότητα της περιοχής.  

Τεχνική Περιγραφή: Οι επιπτώσεις των διαταραχών της υδρολογίας που 

έλαβαν χώρα στην περιοχή τις προηγούμενες δεκαετίες, 

πρέπει να αρθούν με κατάλληλη διαχείριση (τοποθέτηση 

θυροφρακτών, δημιουργία μικρών αναχωμάτων, 
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εκχωματώσεις, εκβαθύνσεις κλπ), ώστε να 

αποκατασταθούν τα υγροτοπικά ενδιαιτήματα και οι 

λειτουργίες της περιοχής. Η αποκατάσταση αυτή, αφορά 

κυρίως στα ενδιαιτήματα που εξαρτώνται από το γλυκό 

νερό ή από τη διαβάθμιση αλατότητας. Οι παρεμβάσεις 

αποκατάστασης θα πρέπει να προέλθουν μετά από 

κατάλληλο σχεδιασμό που θα συνεκτιμήσει όλες τις 

παραμέτρους της υδρολογίας της περιοχής 

(επιφανειακές απορροές, υπόγειος υδροφορέας, 

ποιότητα νερών, αλατότητα), πριν καταλήξει στα 

προτεινόμενα μέτρα. Το πρώτο βήμα του σχεδιασμού 

αυτού θα πρπεπει να είναι η εκπόνηση υδρογεωλογικής 

μελέτης. Το δεύτερο η εκπόνηση σχεδίου αποκατάστασης 

-διαχείρισης του υγροτόπου. 

Φορέας υλοποίησης: Φορέας διαχείρισης, Δήμος Ωρωπού 

Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιφέρεια Αττικής 

Κόστος: Οι μελέτες και οι παρεμβάσεις αποκατάστασης της 

υδρολογικής ισορροπίας εκτιμάται ότι θα κοστίσουν 

περίπου 300.000€.  

Χρονοδιάγραμμα: Οι παρεμβάσεις αποκατάστασης της υδρολογικής 

ισορροπίας θα λάβουν χώρα κατά την πρώτη τριετία της 

διαχείρισης 

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα: 

Εκπόνηση Υδρογεωλογικής Μελέτης και Σχεδίου 

Αποκατάστασης  - Διαχείρισης του υγροτόπου, που θα 

περιγράφουν με επιστημονική και τεχνική επάρκεια τις 

αναγκαίες παρεμβάσεις. Αποκατάσταση της υδρολογικής 

ισορροπίας και των συνδεόμενων με αυτή υγροτοπικών 

λειτουργιών και αξιών. Αποκατάσταση της 

περιβαλλοντικής ετερογένειας, μέσω της διασφάλισης 

της διαβάθμισης αλατότητας στα υγροτοπικά 

ενδιαιτήματα. Αποκατάσταση του δυναμικού στήριξης 

της υγροτοπικής βιοποικιλότητας από μέρους του 

υγροτοπικού οικοσυστήματος. Αύξηση της 

ελκυστικότητας της περιοχής στο θέμα των 

δραστηριοτήτων οικοτουρισμού και περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης – ενημέρωσης και επιμήκυνση της περιόδου 

επισκεψιμότητας. 
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ΔΡΑΣΗ  3.2 : Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και καταφυγίου για τη 

βιοποικιλότητα του υγροτόπου  

Σκοπιμότητα: Η φέρουσα ικανότητα (η δυνατότητα δηλαδή φιλοξενίας 

πληθυσμών ζώων και φυτών) του υγροτόπου έχει 

υποβαθμισθεί τις τελευταίες δεκαετίες, εξαιτίας της 

διαταραχής της υδρολογικής ισορροπίας αλλά και λόγω 

άμεσων παρεμβάσεων στον υγρότοπο (επιχωματώσεις), 

αλλά και λόγω της ανθρώπινης όχλησης. Για την 

αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας, ιδιαίτερα σε 

ότι αφορά στην ορνιθοπανίδα, που αποτελεί και τη 

σημαντικότερη αξία της περιοχής, είναι απαραίτητη η 

δημιουργία κατάλληλων ενδιαιτημάτων καταφυγίου και 

αναπαραγωγής, προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες 

που θα επιτρέψουν αφενός την αύξηση των πληθυσμών 

των ειδών προτεραιότητας και αφετέρου θα αυξήσουν 

τις πιθανότητες φωλεοποίησης άλλων ειδών που σήμερα 

απαντώνται στην περιοχή κατά τη μετανάστευση.  

Τεχνική Περιγραφή: Μετά από κατάλληλη μελέτη θα υλοποιηθούν επιλεγμένες 

παρεμβάσεις αποκατάστασης ενδιαιτημάτων. Απαιτείται 

η κατασκευή νησίδων και πλωτών σχεδίων εντός της 

μόνιμα πλημμυρισμένης περιοχής. Η δράση θα βελτιώσει 

σημαντικά τις δυνατότητες παρατήρησης των πουλιών 

από πλευράς επισκεπτών και μάλιστα με τρόπο που θα 

ελαχιστοποιεί τα προβλήματα όχλησης, αφού οι 

παρεμβάσεις θα συνδεθούν με τις υποδομές παρατήρησης 

και ερμηνείας περιβάλλοντος. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ωρωπού και Φορέας Διαχείρισης ή Επιτροπή 

Διαχείρισης 

Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιφέρεια Αττικής 

Κόστος: Το συνολικό κόστος της δράσης δεν αναμένεται να 

ξεπεράσει τα 40.000€ .  

Χρονοδιάγραμμα: Η διάρκειά υλοποίησης της δράσης θα φθάσει τα δύο 

έτη. 

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα: 

Αύξηση της φέρουσας ικανότητας του υγροτόπου για 

τους πληθυσμούς των ειδών προτεραιότητας της 

ορνιθοπανίδας. Διασφάλιση της συμβατής με τη 
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διατήρηση παρατήρησης της ορνιθοπανίδας του 

υγροτόπου. Επιμήκυνση της περιόδου κατά την οποία ο 

υγρότοπος διαθέτει αυξημένο ορνιθολογικό ενδιαφέρον. 

 

ΔΡΑΣΗ 3.3  : Διαχείριση της βλάστησης επιλεγμένων υγροτοπικών ενδιαιτημάτων 

Σκοπιμότητα: Προκειμένου να αποκατασταθούν σε εύλογο χρονικό 

διάστημα σημαντικά ενδιαιτήματα του υγροτόπου (π.χ. 

υγρά λιβάδια, καλαμώνες, αμμοθίνες) είναι απαραίτητη 

η υλοποίηση διαχειριστικών παρεμβάσεων οι οποίες 

είτε θα επιταχύνουν την εγκατάσταση των διαπλάσεων 

αυτών, είτε θα αυξήσουν τις περιοχές εξάπλωσής τους. 

Ταυτόχρονα, μέσω παρεμβάσεων διαχείρισης της 

βλάστησης θα γίνουν πιο συμβατές με το περιβάλλον οι 

παρεμβάσεις ανάδειξης και περιβαλλοντικής ενημέρωσης 

(μέσω της απόκρυψης ή της ενσωμάτωσης στο τοπίο). 

Τεχνική Περιγραφή: Θα γίνουν φυτεύσεις ή μεταφυτεύσεις υγροτοπικών 

ειδών σε επιλεγμένες θέσεις, σε συνδυασμό με μέτρα 

προστασίας και διαχείρισης της υφιστάμενης 

βλάστησης. Οι παρεμβάσεις αυτές θα σχεδιασθούν από 

σχετική φυτοτεχνική μελέτη, που θα συνυπολογίσει τις 

ανάγκες συγκεκριμένων υγροτοπικών ειδών και 

ενδιαιτημάτων, καθώς και το σχεδιασμό του συστήματος 

επισκεψιμότητας (διαδρομές, παρατηρητήρια, μονοπάτια 

περιβαλλοντικής ενημέρωσης). Στη διαχείριση της 

βλάστησης θα εξετασθεί η δυνατότητα χρήσης 

κτηνοτροφικών ζώων για διαχείριση ενδιαιτημάτων μέσω 

βόσκησης. 

Φορέας υλοποίησης: Φορέας Διαχείρισης ή Επιτροπή Διαχείρισης, Δασαρχείο 

Καπανδριτίου, Δήμος Ωρωπού. 

Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιφέρεια Αττικής, Υπ. Γεωργίας 

(αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα), Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(προγράμματα LIFE) 

Κόστος: Το κόστος εγκατάστασης φυτικών διαπλάσεων και 

διαχείρισης της βλάστησης εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 

60.000€ για την επόμενη τριετία. 

Χρονοδιάγραμμα: Οι παρεμβάσεις εγκατάστασης βλάστησης θα λάβουν χώρα 

κατά την πρώτη τριετία του προγράμματος διαχείρισης. 
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Η διαχείριση της βλάστησης θα συνεχισθεί σε όλη τη 

διάρκεια του προγράμματος. 

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα: 

Αύξηση της ετερογένειας των υγροτοπικών 

ενδιαιτημάτων, αποκατάσταση φυτικών διαπλάσεων, 

βελτίωση των συνθηκών επισκεψιμότητας της περιοχής 

με τρόπο συμβατό προς τη διατήρηση. 

 

ΔΡΑΣΗ 3.4  : Προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων και αποτελεσματικός έλεγχος της 

πρόσβασης στον υγρότοπο 

Σκοπιμότητα: Τα ενδιαιτήματα του υγροτόπου, ιδίως τα εποχιακά 

κατακλυζόμενα, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα 

λόγω της συμπίεσης του εδάφους από τα οχήματα τω 

επισκεπτών. Απαιτείται η προστασία και αποκατάστασή 

τους με κατάλληλα μέτρα διαχείρισης. Επιπλέον είναι 

απαραίτητη η περίφραξη της περιμέτρου του υγροτόπου, 

ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση οχημάτων και να γίνει 

πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος των επισκεπτών και 

διερχομένων. Τα σημεία δημιουργίας των μηχανισμών 

ελέγχου της πρόσβασης, όπως και ο τύπος της 

περίφραξης, περιγράφονται σε άλλο σημείο της 

μελέτης. Επιπλέον θα πρέπει να ληφθούν μέτρα 

ενίσχυσης της παράκτιας λουρονησίδας σε θέσεις που 

παρουσιάζονται προβλήματα διάβρωσης. 

Τεχνική Περιγραφή: Μετά από σχετική μελέτη θα τοποθετηθεί περίφραξη 

στην περίμετρο του υγροτόπου (εξαιρούμενου προφανώς 

του παράκτιου τμήματος), θα  τοποθετηθούν μπάρες 

ελέγχου πρόσβασης, και θα κατασκευαστούν τάφροι για 

αποκλεισμό της εισόδου οχημάτων. Θα τοποθετηθούν 

υλικά ενίσχυσης της λουρονησίδας (αμμοχάλικο ή υλικό 

βυθοκόρησης) μετά από σχετικό σχεδιασμό. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ωρωπού 

Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΕΧΩΔΕ,  Ευρωπαϊκή Ένωση (προγράμματα εθελοντών, 

πρόγραμμα LIFE) 

Κόστος: Το κόστος της δράσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 

70.000€ . 

Χρονοδιάγραμμα: Η δράση μπορεί να υλοποιηθεί εντός μιας διετίας  
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Αναμενόμενα 

αποτελέσματα: 

Βελτίωση της δυνατότητας φύλαξης – επιτήρησης της 

περιοχής και περιορισμός παράνομων δραστηριοτήτων. 

 

ΔΡΑΣΗ 3.5 : Πρόγραμμα συστηματικής επιστημονικής παρακολούθησης για 

ανατροφοδότηση και περιοδική αναπροσαρμογή της διαχείρισης 

Σκοπιμότητα: Η συστηματική επιστημονική παρακολούθηση του 

αντικειμένου προστασίας αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για την αποτελεσματική διαχείριση τόσο της περιοχής 

όσο και των ειδών προτεραιότητας, δεδομένου ότι 

παρέχει τα δεδομένα για την έγκαιρη αναπροσαρμογή 

των μέτρων διαχείρισης για μεγιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητάς τους. 

Τεχνική Περιγραφή: Το πρόγραμμα παρακολούθησης περιλαμβάνει την 

παρακολούθηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας των ειδών 

προτεραιότητας, καθώς και των πληθυσμών 

αναπαραγόμενων και μεταναστευτικών ειδών . Για τους 

οικοτόπους και ενδιαιτήματα προτεραιότητας 

παρακολούθηση της έκτασης και της κατάστασής τους. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ωρωπού σε συνεργασία με ΕΟΕ και WWF 

Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε.Ε. (προγράμματα LIFE)  

Κόστος: Το κόστος σχεδιασμού και εφαρμογής ολοκληρωμένου 

συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης της περιοχής 

εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 60.000 € για την πρώτη 

τριετία. 

Χρονοδιάγραμμα: Το πρόγραμμα επιστημονικής παρακολούθησης θα πρέπει 

να υλοποιηθεί μέσα στην επόμενη τριετία. στο ετήσιο 

λειτουργικό κόστος της διαχείρισης.   

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα: 

Η παρακολούθηση αποτελεί προϋπόθεση για τη 

διαχείριση και προστασία οποιασδήποτε περιοχής. Η 

συστηματική επιστημονική παρακολούθηση της περιοχής 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος 

διαχείρισης, η αποτελεσματικότητα του οποίου 

εξαρτάται απόλυτα από τα ευρήματα και τις προβλέψεις 

του προγράμματος παρακολούθησης. Ωφελούνται όλα τα 

είδη προτεραιότητας όπως και οι σημαντικοί οικότοποι 

της περιοχής. 
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ΔΡΑΣΗ 3.6 : Πρόγραμμα επαναλαμβανόμενης διαχείρισης 

Σκοπιμότητα: Πέραν της αρχικής τριετούς περιόδου στην οποία 

προβλέπεται η δημιουργία υποδομών και υλοποίηση των 

απαραίτητων διαχειριστικών παρεμβάσεων που 

περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο, είναι απαραίτητη η 

ετήσια διεξαγωγή δράσεων διαχείρισης στο χώρο του 

υγροτόπου για τη διασφάλιση της διατήρησης του 

προστατευτέου αντικειμένου 

Τεχνική Περιγραφή: Η επαναλαμβανόμενη διαχείριση αφορά παρεμβάσεις 

ρύθμισης της υδροπεριόδου, συντήρηση των παρεμβάσεων 

βελτίωσης ενδιαιτημάτων (σχεδίες, νησίδες), 

διαχείριση βλάστησης κλπ, οι οποίες θα υλοποιούνται 

από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ωρωπού σε συνεργασία με ΕΟΕ και WWF 

Φορέας Χρηματοδότησης: Δήμος Ωρωπού  

Κόστος: Το ετήσιο κόστος της δράσης υπολογίζεται σε 20.000 €

(δεν συμπεριλαμβάνεται η μισθοδοσία του προσωπικού 

του Φορέα).  

Χρονοδιάγραμμα: Το ετήσιο πρόγραμμα επαναλαμβανόμενης διαχείρισης θα 

υλοποιηθεί μετά την πρώτη τριετία διαχείρισης της 

περιοχής.   

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα: 

Η επαναλαμβανόμενη διαχείριση αποτελεί το μόνο μέσο 

για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των 

διαχειριστικών παρεμβάσεων, μέσω της προσαρμογής των 

διαχειριστικών μέτρων με βάση τα αποτελέσματα του 

προγράμματος παρακολούθησης. Ωφελούνται όλα τα είδη 

προτεραιότητας όπως και οι σημαντικοί οικότοποι της 

περιοχής. 
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4. Δημιουργία  και λειτουργία Ορνιθολογικού Πάρκου  

 

ΔΡΑΣΗ 4.1 : Δημιουργία Παρατηρητηρίου - Κέντρου Ενημέρωσης Υγροτόπου Σκάλας 

Ωρωπού 

Σκοπιμότητα: Το Παρατηρητήριο - Κέντρο Ενημέρωσης αποτελεί 

κομβική παράμετρο για την προώθηση και υποστήριξη 

των δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης –

εκπαίδευσης και οικοτουρισμού σε μια περιοχή, αφού 

παρέχει το απαραίτητο για τον επισκέπτη πληροφοριακό 

υπόβαθρο που θα του επιτρέψει να κατανοήσει τις 

αξίες και ιδιαιτερότητες της περιοχής πριν από την 

είσοδό του σε αυτήν. 

Τεχνική Περιγραφή: Προτείνεται η κατασκευή Ξύλινου παρατηρητηρίου, το 

οποίο θα παίζει και ρόλο Κέντρου Ενημέρωσης 

συνολικού εμβαδού περίπου 80-100 τ.μ. με εκθεσιακό 

χώρο, αίθουσα εκδηλώσεων και προβολών. Απαιτείται 

αρχιτεκτονική μελέτη και κατάλληλη χωροθέτηση του 

κτιρίου (στην περιοχή του καρνάγιου, στο ΒΔ τμήμα 

του υγροτόπου, όπως φαίνεται στο Σχέδιο 

παρεμβάσεων). Στον περιβάλλοντα χώρο θα πρέπει να 

διαμορφωθεί χώρος στάθμευσης για τους επισκέπτες. Το 

παρατηρητήριο θα εξοπλισθεί με κατάλληλο εξοπλισμό 

παρατήρησης, παρουσιάσεων κλπ. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ωρωπού σε συνεργασία με ΕΟΕ και WWF 

Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιφέρεια Αττικής 

Κόστος: Το κόστος κατασκευής του Κέντρου Ενημέρωσης 

εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 250.000€. Το κόστος 

απόκτησης του απαραίτητου εξοπλισμού εκτιμάται ότι 

θα φθάσει τα 80.000 €. Συνολικά απαιτούνται 330.000€ 

Χρονοδιάγραμμα: Η δράση θα πρέπει να έχει υψηλή προτεραιότητα, αφού 

αποτελεί την κύρια προϋπόθεση για την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων ενημέρωσης.  

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα: 

Η δημιουργία του Κέντρου αναμένεται ότι θα βοηθήσει 

αποφασιστικά στην προσέλκυση επισκεπτών, στην 

ευαισθητοποίηση του κοινού και στην οικονομική 

βιωσιμότητα της διαχείρισης. 
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ΔΡΑΣΗ 4.2 : Δημιουργία εκθεσιακού και πληροφοριακού υλικού του Κέντρου Ενημέρωσης 

Σκοπιμότητα: Είναι αυτονόητο ότι η κατασκευή του κτιρίου και η 

διαμόρφωση του χώρου υποδοχής επισκεπτών δεν 

καλύπτουν από μόνες τους τις ανάγκες ενημέρωσης της 

περιοχής. Απαιτείται ο εξοπλισμός του Κέντρου με 

κατάλληλο εκθεσιακό υλικό (ταμπλό, μακέτες, 

διοράματα κλπ), καθώς και με υλικό ενημέρωσης –

ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Τεχνική Περιγραφή: Θα κατασκευασθεί το κατάλληλο εκθεσιακό υλικό, 

προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες και αξίες της 

περιοχής. Θα παραχθούν επίσης ενημερωτικά φυλλάδια, 

χάρτες και υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ωρωπού σε συνεργασία με ΕΟΕ και WWF 

Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιφέρεια Αττικής 

Κόστος: Το κόστος του εκθεσιακού χώρου και του υλικού 

ενημέρωσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 50.000€  

Χρονοδιάγραμμα: Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί παράλληλα με την 

τελική φάση κατασκευής του Κέντρου Ενημέρωσης 

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα: 

Ολοκληρωμένη ενημέρωση – ευαισθητοποίηση επισκεπτών 

του Κέντρου. Δημιουργία ευκαιριών περιβαλλοντικής 

ενημέρωσης - εκπαίδευσης για το ευρύτερο κοινό. 

Προσέλκυση επισκεπτών από διάφορες κοινωνικές 

ομάδες. 

 

 

 

ΔΡΑΣΗ 4.3 : Κατασκευή παρατηρητηρίου, μονοπατιών και διαδρομών περιβαλλοντικής 

ενημέρωσης 

Σκοπιμότητα: Πρόκειται για την κατεξοχήν υποδομή που εξασφαλίζει 

τη βιωματική προσέγγιση των αξιών του υγροτόπου από 

πλευράς επισκέπτη, με τρόπο μάλιστα συμβατό με την 

προστασία των αξιών αυτών. Η κύρια πηγή προσέλκυσης 

επισκεπτών στην περιοχή. 

Τεχνική Περιγραφή: Προτείνεται η διαμόρφωση περιβαλλοντικών διαδρομών 
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(κατά θέσεις με ξύλινους διαδρόμους και γέφυρες), ο 

εξοπλισμός και σήμανση των διαδρομών με κατάλληλο 

πληροφοριακό υλικό και η κατασκευή δεύτερου 

παρατηρητηρίου σε κατάλληλη θέση, κοντά στον δεύτερο 

χώρο στάθμευσης, στο ΝΑ τμήμα του υγροτόπου, για την 

παρατήρηση της άγριας ζωής της περιοχής (βλέπε και 

σχετικό κείμενο περιγραφής παρεμβάσεων) 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ωρωπού σε συνεργασία με ΕΟΕ και WWF 

Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιφέρεια Αττικής 

Κόστος: Το κόστος των μονοπατιών και διαδρομών 

περιβαλλοντικής ενημέρωσης εκτιμάται ότι θα φθάσει 

τα 60.000€. Το κόστος του παρατηρητηρίου θα φτάσει 

τις 20.000 €. Συνολικά λοιπόν θα απαιτηθούν 80.000€  

Χρονοδιάγραμμα: Η υλοποίηση της δράσης θα απαιτήσει 18 μήνες 

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα: 

Δημιουργία προϋποθέσεων βιωματικής προσέγγισης και 

παρατήρησης της άγριας ζωής από πλευράς επισκεπτών, 

με τρόπο συμβατό με τη διατήρηση των σπάνιων ειδών 

του υγροτόπου. Προσέλκυση επισκεπτών από διάφορες 

κοινωνικές ομάδες. Ελαχιστοποίηση της όχλησης από 

πλευράς επισκεπτών και διοχέτευσή τους στα λιγότερο 

ευαίσθητα σημεία της περιοχής. 

 

ΔΡΑΣΗ 4.5 : Πρόγραμμα προβολής του Ορνιθολογικού Πάρκου Ωρωπού 

Σκοπιμότητα: Η επιτυχής λειτουργία του Ορνιθολογικού Πάρκου 

προϋποθέτει μεταξύ άλλων την προσέλκυση ικανού 

αριθμού επισκεπτών για την εξασφάλιση εσόδων που θα 

επιτρέψουν τη μελλοντική αυτοχρηματοδότηση της 

πρωτοβουλίας. Για να συμβεί κάτι τέτοιο είναι 

απαραίτητη η ενημέρωση των ομάδων στόχων τόσο για 

την ύπαρξη, όσο και για τις αξίες και δυνατότητες 

του Πάρκου. 

Τεχνική Περιγραφή: Θα πρέπει να εκπονηθεί και υλοποιηθεί πρόγραμμα 

προβολής της περιοχής στο Ν. Αττικής. Αυτό μπορεί να 

γίνει με παραγωγή υλικού προώθησης, επαφές με 

τουριστικούς πράκτορες, συμμετοχή σε θεματικές 

εκθέσεις, δημιουργία υλικού και δραστηριοτήτων 

Περιβαλλοντικής Εκπάιδευσης, δημιουργία ιστοσελίδας 
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και άλλες σχετικές δράσεις. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ωρωπού σε συνεργασία με WWF, ΕΟΕ και τους 

διεθνείς εταίρους της (BirdLife International, RSPB) 

Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Τουρισμού, Περιφέρεια Αττικής 

Κόστος: Εκτιμάται ότι για την πρώτη τριετία το κόστος θα 

φθάσει τα 60.000 € 

Χρονοδιάγραμμα: Θα απαιτηθούν τουλάχιστον 3 έτη για να προβληθεί 

στον απαραίτητο βαθμό το Ορνιθολογικό Πάρκο. 

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα: 

Το πρόγραμμα προβολής αναμένεται ότι θα ενημερώσει 

τις ομάδες στόχους του Πάρκου εξασφαλίζοντας ροή 

επισκεπτών ικανή να διασφαλίσει την 

αυτοχρηματοδότηση της όλης παρέμβασης μετά την πρώτη 

τριετία.  
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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6.1 Χάρτες 
Χάρτες Παρεμβάσεων 2&3: 

Χάρτης 2: με υπόβαθρό ΓΥΣ 

Χάρτης 3: με υπόβαθρο από Google Earth 
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Φωτογραφίες: 

To φωτογραφικό υλικό είναι ευγενική παραχώρηση του κου Φυτά Σάββα (κατοίκου 

Ωρωπού και του κου Γαρυφάλλου Γεωργίου (εκδότη της εφημερίδας «Ανατροπή»).  

 

Φωτογραφία 1: Παράνομες επιχωματώσεις στη Λ/Θ Ωρωπού 

 
 

 

 

Φωτογραφία 2: Πτήσεις ελικοπτέρων στην Λ/Θ Ωρωπού  
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Φωτογραφία 3: Χλωρίδα,  Λιβάδια.....  

 

 
 

 

 

 

Φωτογραφία 4: Πανίδα,  
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Φωτογραφία 5: Πανοραμική άποψη της Β. πλευράς 

 

 
 

 

 

 

Φωτογραφία 6: Πανοραμική άποψη της ΝΑ πλευράς 
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6.2 Θεσμικό πλαίσιο 

 

Θεσμικό πλαίσιο. Ρυθμίσεις και περιορισμοί για το σχεδιασμό των παρεμβάσεων 

στην περιοχή μελέτης 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται καταγραφή της νομοθεσίας που έχει θεσπίσει η Ελληνική 

Πολιτεία για την προστασία σημαντικών φυσικών περιοχών, των ειδών και των 

ενδιαιτημάτων τους, των  κειμένων του διεθνούς δικαίου για την προστασία της άγριας ζωής 

που έχει κυρώσει η χώρα μας και το ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την 

προστασία της φύσης και την αειφορική χρήση των φυσικών πόρων, όπως υλοποιείται μέσα 

από σχετικές κοινοτικές οδηγίες και αποφάσεις για την εφαρμογή τους. Η καταγραφή 

επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα που αφορούν άμεσα την περιοχή μελέτης. 

Ελληνική Νομοθεσία 

Σύνταγμα της Ελλάδας – άρθρο 24 

«Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του 

Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να 

παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της 

αειφορίας….» 

 

Π.Δ. 67/1981 : “Για τη προστασία της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας 

και καθορισμού διαδικασίας  συντονισμού και ελέγχου της έρευνας αυτών.” (ΦΕΚ 

23,43/Α) 

Με το διάταγμα αυτό κηρύσσονται προστατευόμενα 775 είδη αυτοφυούς χλωρίδας και 

225 είδη άγριας πανίδας (εκτός από πουλιά), τα οποία αναγράφονται με την επιστημονική 

τους ονομασία σε συνοδευτικά παραρτήματα.  

Σύμφωνα με το εν λόγω Π.Δ, απαγορεύεται σε όλη τη χώρα και για όλο το έτος : 

• η συλλογή, η μεταφύτευση, η εκρίζωση, η κοπή, η μεταφορά, η πώληση και η αγορά, 

η εξαγωγή και η καταστροφή γενικά, των 775 ειδών αυτοφυούς χλωρίδας. 

• Ο φόνος, η απόπειρα φόνου, η κακοποίηση, ο τραυματισμός, η πρόκληση βλάβης, η 

κατοχή, η σύλληψη, η ταρίχευση, η αγορά, η πώληση, η μεταφορά και η εξαγωγή 

των 225 ειδών της άγριας πανίδας (εκτός από τα πουλιά). 

• Η έρευνα σχετικά με τα είδη επιτρέπεται αλλά με όρους. 

• Απαγορεύεται για την καταπολέμηση των εκάστοτε καθορισμένων επιβλαβών ειδών, 

η χρησιμοποίηση τοξικών ουσιών, και γενικότερα δηλητηριωδών ουσιών, εφ΄όσον 

αυτές θέτουν σε κίνδυνο τα προστατευόμενα είδη. 
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Αρμόδιος φορέας για την επιβολή των παραπάνω μέτρων ορίζεται από το Υπουργείο 

Γεωργίας. 

Ν. 1335/1983: Κύρωση διεθνούς σύμβασης (Βέρνη, 19.9.1979) για την 

διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης. (Σύμβαση 

Βέρνης, ΦΕΚ32/Α) 

Με την σύμβαση της Βέρνης προστατεύονται είδη της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς 

χλωρίδας που παρατίθενται στα συνοδευτικά παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Επίσης 

προστατεύονται οι περιοχές στις οποίες ζουν τα είδη αυτά, καθώς και οι φυσικοί βιότοποι που 

απειλούνται με εξαφάνιση. 

Σύμφωνα με την σύμβαση : 

Λαμβάνονται τα κατάλληλα και αναγκαία νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα για την  

προστασία των ενδιαιτημάτων των αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας, ιδιαιτέρως 

αυτών που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι & ΙΙ  και για τη διαφύλαξη των φυσικών 

ενδιαιτημάτων που απειλούνται με εξαφάνιση. 

Λαμβάνεται υπ΄ όψιν, κατά την χάραξη της χωροταξικής και αναπτυξιακής πολιτικής η 

ανάγκη της διατήρησης των προστατευόμενων φυσικών περιοχών. 

Αναλαμβάνεται η υποχρέωση να αποδοθεί περισσότερη προστασία στις περιοχές που 

έχουν σημασία για τα μεταναστευτικά είδη, τα οποία παρατίθενται στα παραρτήματα ΙΙ & ΙΙΙ. 

Απαγορεύεται  η ηθελημένη συγκομιδή καρπών, η περισυλλογή, η κοπή ή η εκρίζωση και 

εφ΄ όσον είναι ανάγκη, η κατοχή ή η εμπορία των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας που 

παρατίθενται στο παράρτημα Ι. 

Απαγορεύεται για τα είδη άγριας πανίδας που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, η σύλληψη, 

η κατοχή και η θανάτωσή τους, η βλάβη ή η καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή 

ανάπαυσής τους, η ενόχληση κατά τη περίοδο αναπαραγωγής, εξάρτησης και χειμερίας 

νάρκης, η καταστροφή, συλλογή ή κατοχή των αβγών τους και η  κατοχή ή το εμπόριο των 

ειδών αυτών ζωντανών η νεκρών. 

Για τα είδη της άγριας πανίδας που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ καθιερώνεται 

περίοδοι απαγόρευσης κυνηγιού, απαγορεύεται προσωρινά ή τοπικά η  εκμετάλλευση, αν 

χρειάζεται, ούτως να αυξηθούν σε ικανοποιητικό επίπεδο. Απαγορεύεται η χρήση των μέσων 

που παρατίθενται στο παράρτημα ΙV, όπως : δόκανα, μαγνητόφωνα, εκρηκτικές ύλες, 

δηλητήρια, πηγές τεχνητού φωτός, παγίδες, καθρέπτες, ημιαυτόματα ή αυτόματα όπλα  με 

γεμιστήρα που μπορεί να περιέχει πάνω από δύο φυσίγγια, κ.α. 
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Ν. 1650/1986: “Για τη προστασία του περιβάλλοντος” άρθρο 20, 22  (ΦΕΚ 160/Α) 

Τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας προστατεύονται και 

διατηρούνται (μαζί με την βιοκοινότητα και τον βιότοπο ή το ενδιαίτημά τους) ως 

βιογενετικά αποθέματα και ως συστατικά στοιχεία των οικοσυστημάτων. Ιδιαιτέρως 

προστατεύονται και διατηρούνται είδη που είναι σπάνια ή απειλούνται με εξαφάνιση. Ακόμη, 

προστατεύονται τα είδη των οποίων ο πληθυσμός χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο 

εξαφάνισης, εμφανίζει τάση μείωσης λόγω υποβάθμισης ή αλλοίωσης των βιοτόπων όπου 

διαμένουν τα είδη αυτά ή λόγω υπερεκμετάλλευσης του είδους.  Τέλος, προστατεύονται τα 

είδη που έχουν ιδιαίτερη οικολογική, επιστημονική, γενετική, παραδοσιακή ή οικονομική 

αξία. 

Τα άρθρα προβλέπουν σχετικά με τα μέτρα προστασίας τα εξής : 

• Η άσκηση της γεωργίας, της δασοπονίας, της θήρας και της αλιείας καθώς επίσης η 

φυτοπροστασία και η υγειονομική προστασία των ζώων εναρμονίζονται με τις ανάγκες 

προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας. Με Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Γεωργίας , ΠΕΧΩΔΕ και άλλου κατά περίπτωση αρμοδίου υπουργού, 

καθορίζονται οι αναγκαίοι προς τούτο όροι και προϋποθέσεις. 

• Για τις υλικές ζημιές που προκαλούνται σε γεωργικές, κτηνοτροφικές ή άλλες αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις ή εγκαταστάσεις ή αλιευτικά εργαλεία από είδη άγριας πανίδας  που 

έχουν χαρακτηριστεί ως σπάνια ή απειλούμενα με εξαφάνιση, μπορούν να χορηγούνται, 

με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, αποζημιώσεις, επιδοτήσεις ή άλλες κατά 

περίπτωσιν παροχές. Η εκτίμηση των ζημιών γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Γεωργίας και η καταβολή των αποζημιώσεων από το Κεντρικό Ταμείο 

Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών του ίδιου υπουργείου ή από άλλες πηγές 

χρηματοδότησης. 

Ν. 1650/1986 : “Για τη προστασία του περιβάλλοντος” άρθρο 18, 21  (ΦΕΚ 160/Α) 

Η φύση και το τοπίο προστατεύονται και διατηρούνται, ώστε να διασφαλίζονται οι 

φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η εξέλιξη των 

οικοσυστημάτων, καθώς και η ποικιλομορφία, η ιδιαιτερότητα ή η μοναδικότητα τους. 

Ο χαρακτηρισμός περιοχών, στοιχείων η συνόλων της φύσης και του τοπίου ως 

προστατευόμενων, καθώς και ο καθορισμός των ορίων και των τυχόν ζωνών προστασίας τους 

γίνονται με  Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, 

ΠΕΧΩΔΕ, Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας και του, κατά περίπτωσιν αρμόδιου 

υπουργού, μετά από γνώμη του αρμόδιου νομαρχιακού συμβούλου. 
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Σε κάθε περίπτωση η σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης είναι απαραίτητη για να 

τεκμηριωθεί η σημασία του προστατευμένου αντικειμένου και η σκοπιμότητα των 

προτεινόμενων μέτρων προστασίας. 

Τα σχέδια των Προεδρικών Διαταγμάτων ανακοινώνονται πριν την οριστική διατύπωση 

τους στους ενδιαφερόμενους. 

Το Προεδρικό Διάταγμα χαρακτηρισμού καθορίζει αναγκαίους για την προστασία του 

συγκεκριμένου αντικειμένου γενικούς όρους, τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς, 

ρυθμίζει τα σχετικά με την αρμοδιότητα και τη διαδικασία έκδοσης και το περιεχόμενο των 

κανονισμών ή ειδικών σχεδίων ανάπτυξης και διαχείρισης και, τέλος, καθορίζει τις, κατά 

περίπτωσιν, αρμόδιες για τη εφαρμογή τους υπηρεσίες. 

Ανάλογα με τον χαρακτηρισμό τους οι περιοχές προστατεύονται σε απόλυτο ή μικρότερο 

βαθμό ως εξής : 

• Στις περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα. 

• Στις περιοχές προστασίας της φύσης απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα  ή επέμβαση 

που είναι δυνατόν να μεταβάλλει ή να αλλοιώσει τη φυσική κατάσταση του χώρου, 

τη σύνθεση ή την εξέλιξη του. 

• Στα εθνικά πάρκα απαγορεύονται οι ανθρώπινες ενέργειες, οι επεμβάσεις και οι 

δραστηριότητες που υποβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον. Επιτρέπεται να 

εκτελούνται έργα, να γίνονται έρευνες και να ασκούνται δραστηριότητες, κυρίως 

παραδοσιακού χαρακτήρα, με τους όρους και τους περιορισμούς, που καθορίζονται 

ειδικότερα από τον οικείο κανονισμό λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου. 

• Ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να επιφέρουν καταστροφή, η φθορά ή 

αλλοίωση των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών, των προστατευόμενων 

τοπίων ή των στοιχείων του τοπίου απαγορεύονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

ρυθμίσεις των οικείων κανονισμών. 

• Στις περιοχές οικοανάπτυξης επιτρέπεται η άσκηση δραστηριοτήτων που 

εναρμονίζονται με τη προστασία και τη  βελτίωση των ιδιαίτερων φυσικών και 

πολιτιστικών γνωρισμάτων, με βάση ειδικά σχέδια ανάπτυξης και διαχείρισης. 

Αν για την προστασία των παραπάνω περιοχών, των στοιχείων ή των συνόλων, 

επιβάλλεται παράλληλα η εφαρμογή ειδικών μέτρων σε γειτονικές εκτάσεις, τα μέτρα 

προστασίας επεκτείνονται και σε αυτές. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο οι παραπάνω 

προστατευόμενες περιοχές αποτελούν το κεντρικό τμήμα μιας ευρύτερης περιοχής, στην 

οποία τα αναγκαία μέτρα προστασίας κλιμακώνονται κατά ζώνες. 
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Υπάρχει δυνατότητα να καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση απαγορεύσεις, όροι και 

περιορισμοί για επεμβάσεις και δραστηριότητες, οι οποίες είναι δυνατόν να έχουν βλαπτικά 

αποτελέσματα σε περιοχές, στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου, για το οποία έχει 

αρχίσει η διαδικασία χαρακτηρισμού τους ως προστατευόμενων. Η ισχύς της Υπουργικής 

Απόφασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. (Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, η 

προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται, με όμοια Υπουργική Απόφαση, για ένα ακόμη 

έτος). 

Τέλος, όποιος παραβιάζει τα μέτρα, τις απαγορεύσεις, τους όρους και τους περιορισμούς 

που επιβάλλονται με τα προαναφερθέντα Προεδρικά Διατάγματα ή Υπουργικές αποφάσεις 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός μήνα. Αν ο παραβάτης ενήργησε από αμέλεια 

τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών ή με χρηματική ποινή. 

Αν οι επιβαλλόμενοι από τις πράξεις χαρακτηρισμού όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις 

είναι εξαιρετικά επαχθείς, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται υπέρμετρα η άσκηση των 

εξουσιών που απορρέουν από το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, το δημόσιο, ύστερα από το 

αίτηση των θιγομένων, μπορεί, κατά το μέρος του δυνατού, να αποδεχθεί είτε την ανταλλαγή 

των ιδιωτικών εκτάσεων με εκτάσεις του Δημοσίου είτε την καταβολή εφ΄άπαξ ή περιοδικής 

αποζημίωσης, είτε τη μεταφορά συντελεστή δόμησης σε άλλη ιδιοκτησία. 

Είναι δυνατή επίσης η αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων υπέρ του 

Δημοσίου, εφ’όσον είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών της προστασίας, 

η οποία αναγνωρίζεται ως σκοπός δημόσιας ωφελείας. 

Ν. 2204/1994: Κύρωση σύμβασης για την βιολογική ποικιλότητα, που 

υπεγράφη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στις 5 Ιουνίου 1992 (ΦΕΚ 59/Α) και Απόφαση 

93/626/ΕOK του Συμβουλίου. Αριθ. L309, 13.12.1993 

Σκοπός της σύμβασης είναι, σύμφωνα με το άρθρο 1, η διατήρηση της Βιολογικής 

ποικιλότητας, η αειφορική χρήση των στοιχείων της και ο δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός 

των πλεονεκτημάτων που θα προκύψουν από τη χρήση των γενετικών πόρων. 

Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα κράτη  ταξινομούνται σε δύο 

ενότητες. Η πρώτη ενότητα (άρθρα 6 - 14) περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις εκείνες που 

αφορούν στη διατήρηση, την προστασία και την αειφορική χρήση της βιολογικής 

ποικιλότητας. Η δεύτερη ενότητα (άρθρα 15 - 20) αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις 

χρήσης της βιολογικής ποικιλότητας για τους βιοτεχνολογικούς σκοπούς. 

Ν.1650/1986 : Για την προστασία του περιβάλλοντος , άρθρα 3,4 & 5 (ΦΕΚ 

160/Α) : ΚΥΑ 69269/5387/1990 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, 

περιεχόμενο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)  (ΦΕΚ 678/Β) καθώς και οι 
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ρυθμίσεις του ν. 3010/2002 που προσαρμόζει το ν. 1650/1986 για την ενσωμάτωση της 

οδηγίας 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ 

Σκοπός του νόμου είναι, μεταξύ άλλων, η αποτελεσματική αποτροπή της ρύπανσης και 

της υποβάθμισης του περιβάλλοντος με την αξιολόγηση των άμεσων και έμμεσων 

επιπτώσεων των έργων και των δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και τη θέσπιση σχετικών 

κανόνων. 

Για  την πραγματοποίηση νέων δημοσίων  ή ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων καθώς 

και για την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό η την μετεγκατάσταση υφιστάμενων έργων και 

δραστηριοτήτων απαιτείται σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στη 

συνέχεια, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, και προέγκριση χωροθέτησης. Τα έργα και οι 

δραστηριότητες αυτές κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους 

(ρύπανση, υποβάθμιση, κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος ) στο περιβάλλον : 

• Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες τα οποία λόγω της φύσης, 

του μεγέθους ή της έκτασης τους είναι πιθανόν να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για 

το περιβάλλον. 

• Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που χωρίς να προκαλούν 

σοβαρούς κινδύνους ή οχλήσεις, πρέπει να υποβάλλονται για την προστασία του 

περιβάλλοντος σε γενικές προδιαγραφές όρους και περιορισμούς. 

• Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που προκαλούν ιδιαίτερα 

μικρό κίνδυνο, όχληση ή υποβάθμιση στο περιβάλλον. 

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 

Η έγκριση των όρων για τη προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για να χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης ή πραγματοποίησης του έργου ή της 

δραστηριότητας. 

Για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες της 

πρώτης ομάδας της κατηγορίας Α (βλ. παραπάνω) απαιτείται υποβολή Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και για τα έργα της δεύτερης ομάδας της ίδιας 

κατηγορίας απαιτείται η υποβολή ερωτηματολογίου ή ΜΠΕ, εφ΄όσον κριθεί, κατά το στάδιο 

της προέγκρισης χωροθέτησης, ότι πρέπει να συνταχθεί τέτοια μελέτη. 

Προέγκριση χωροθέτησης 

Η προέγκριση χωροθέτησης αποτελεί προϋπόθεση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

και στην πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων της Α΄ κατηγορίας. Αφορά επίσης 

στον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση υφιστάμενων,  εφ΄όσον επέρχονται ουσιώδεις διαφορές 

σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 



                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ                                                

Προκαταρκτική μελέτη διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης υγροτόπου σκάλας Ωρωπού 90

Η προέγκριση χωροθέτησης γίνεται με απόφαση του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ ή του Γενικού 

Γραμματέα Περιφερείας, κατά περίπτωση. 

Δεν απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης για να ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας 

υφιστάμενων βιομηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων καθώς επίσης για την εξόρυξη 

τύρφης, για γεωτρήσεις βάθους, για γεωθερμικές γεωτρήσεις, για την εξόρυξη ορυκτών, για 

την εξόρυξη ορυκτών, για την εξόρυξη λιθάνθρακα και λιγνίτη σε ορυχεία βάθους και σε 

ορυχεία επιφανείας, για άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, για εξόρυξη 

μεταλλευμάτων και ασβεστούχων σχιστολίθων και για την εξόρυξη ορυκτών σε ορυχεία 

επιφανείας. 

Δεν απαιτείται επίσης προέγκριση χωροθέτησης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 

χωροθέτηση προβλέπεται από συγκεκριμένο χωροταξικό, πολεοδομικό ή ρυθμιστικό σχέδιο ή 

από τις ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων καθώς και σε βιομηχανικές, 

μεταλλευτικές και λατομικές περιοχές που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα 

σχετική νομοθεσία.  

Ν. 2742/99: Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 

(ΦΕΚ 207/Α) 

Σκοπός του νόμου μεταξύ άλλων είναι η διευκρίνηση του καθεστώτος διοίκησης, 

λειτουργίας και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας. Περιγράφονται οι 

προϋποθέσεις και σύστασης και οι δυνατές μορφές των Φορέων Διαχείρισης των 

προστατευόμενων περιοχών (Άρθρο 15), και διευκρινίζεται ότι μπορούν να δημιουργούνται 

φορείς διαχείρισης για περισσότερες από μία προστατευόμενες περιοχές. Υπάρχει ειδική 

πρόβλεψη (παράγραφος 3), σε περιπτώσεις απουσίας ή καθυστέρησης λειτουργίας φορέα 

διαχείρισης του προστατευτέου αντικειμένου, για τη δυνατότητα ανάθεσης της ευθύνης 

σύνταξης, παρακολούθησης της εφαρμογής και αξιολόγησης των κανονισμών διοίκησης και 

λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης, σε υφιστάμενες δημόσιες υπηρεσίες, ή σε ειδικές 

υπηρεσίες που συνιστώνται για το σκοπό αυτό κατά τις κείμενες διατάξεις, σε ΟΤΑ και των 

δύο βαθμίδων, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και δημόσια ερευνητικά κέντρα ή άλλα 

νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, καθώς και σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που 

έχουν διακριθεί για το έργο τους στον τομέα προστασίας της φύσης ή γενικότερα της 

προστασίας του περιβάλλοντος και τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική και 

επιστημονική υποδομή, καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση ανάλογων έργων. 

Η ανάθεση στις περιπτώσεις φορέων του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα γίνεται 

με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στις παρ. 1 και 2 του ν. 1650/86, ενώ σε όλες τις 

άλλες περιπτώσεις με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και του 
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νομικού προσώπου που αναλαμβάνει τις παραπάνω αρμοδιότητες και η οποία καλείται 

σύμβαση διαχείρισης.  

Στην αρμοδιότητα των φορέων διαχείρισης υπάγονται μεταξύ άλλων η κατάρτιση των 

σχεδίων διαχείρισης, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονιστικών 

όρων, η συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων, η παροχή 

γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων  των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους, η επικουρία 

των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που ισχύουν 

ή επιβάλλονται αντιστοίχως για έργα ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις περιοχές 

ευθύνης τους, η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων 

έργων που περιλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράμματα 

δράσης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των 

προστατευόμενων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους, η ανάληψη 

εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή δράσεων, η ενημέρωση, 

εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα αναγόμενα στις αρμοδιότητες και 

σκοπούς των φορέων διαχείρισης καθώς και στην προστασία των περιοχών ευθύνης τους, η 

προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων, η 

χορήγηση σήματος ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

εντός των προστατευόμενων αντικειμένων, η διαχείριση δημόσιων εκτάσεων που 

παραχωρούνται ή μισθώνονται από το φορέα. 

Στο ίδιο Άρθρο περιγράφεται η στελέχωση, λειτουργία και χρηματοδότηση των φορέων 

διαχείρισης, ενώ στο Άρθρο 16 περιγράφονται οι σκοποί και οι διαδικασίες έγκρισης των 

πενταετών Σχεδίων Διαχείρισης των προστατευτέων αντικειμένων. Με τα Σχέδια Διαχείρισης 

προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την εφαρμογή των έργων, 

δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των 

προστατευτέων αντικειμένων. Τα Σχέδια Διαχείρισης συνοδεύονται από προγράμματα 

δράσης στα οποία εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα, δράσεις έργα και προγράμματα, οι 

φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηματοδότησής τους καθώς και το 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και οι φορείς εφαρμογής τους. Τα ίδια εφαρμόζονται και στις 

περιπτώσεις όπου αντικείμενα προστασίας είναι είδη που αναφέρονται στο άρθρο 20 του 

ν.1650/86 (δηλαδή κυρίως τα είδη προτεραιότητας των Οδηγιών 79/409 και 92/43), καθώς 

και για τους οικοτόπους που ορίζονται στην ΚΥΑ 33318/3028/28.12.98.  Ορίζεται επίσης στο 

ίδιο άρθρο (παρ. 2) ότι οι αναγκαίοι για την προστασία του συγκεκριμένου αντικειμένου 

γενικοί όροι, απαγορεύσεις και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στη δόμηση και στην 

κατάτμηση ακινήτων καθώς και στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και στην 
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εκτέλεση έργων, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, στο οποίο μπορεί να προβλέπεται η 

υποχρέωση σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για έργα ή δραστηριότητες 

που δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 3 

του ν. 1650/86.  

Κοινοτικές Οδηγίες  

Σύμβαση της Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην 

άγρια πανίδα και Οδηγία 79/409/ΕΟΚ : Για τη διατήρηση των άγριων ειδών πτηνών 

(Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Αριθ L 103/1975) 

Η οδηγία αφορά σε όλα τα είδη των πουλιών που ζουν σε άγρια κατάσταση στην 

επικράτεια των κρατών μελών, καθώς και τα αβγά, τις φωλιές και τα ενδιαιτήματά τους. 

Η οδηγία προβλέπει τα εξής : 

• Απαγορεύεται ο ηθελημένος φόνος ή η σύλληψη των πουλιών με οποιονδήποτε 

τρόπο, η ηθελημένη καταστροφή ή βλάβη των φωλιών και των αβγών, η αφαίρεση 

των φωλιών, η συλλογή των αβγών στη φύση και η κατοχή τους έστω και κενών, η 

ηθελημένη ενόχληση των πουλιών ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής, η 

κατοχή των ειδών των οποίων απαγορεύεται το κυνήγι και η σύλληψη. 

• Για τη διατήρηση, τη διαφύλαξη ή την αποκατάσταση, για όλα τα είδη των πουλιών 

σε άγρια κατάσταση, μίας επαρκούς ποικιλίας και έκτασης ενδιαιτημάτων. 

Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν δημιουργία προστατευόμενων ζωνών, 

συντήρηση και διευθέτηση (σύμφωνα με τις ανάγκες διατήρησης των φυσικών 

περιοχών) των ενδιαιτημάτων που βρίσκονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των 

προστατευόμενων ζωνών, αποκατάσταση των καταστραμμένων βιοτόπων, 

δημιουργία βιοτόπων εξαρχής. 

• Για τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα Ι λαμβάνονται ειδικά μέτρα 

προστασίας. Τα είδη του παραρτήματος Ι χαρακτηρίζονται ή τρωτά ή είδη που 

απειλούνται με εξαφάνιση ή σπάνια είδη που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής 

λόγω ιδιοτυπίας του ενδιαιτήματος τους. 

Τα ειδικά μέτρα προστασίας που λαμβάνουν τα κράτη μέλη συνίστανται στο : 

• να κατατάσσουν σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Special Protection Areas, SPAs) τις 

κατάλληλες περιοχές ώστε να διασφαλισθεί η διατήρηση των πουλιών αυτών, όπως 

επίσης και των μεταναστευτικών πουλιών που διαχειμάζουν σε αυτές τις περιοχές και 

ιδίως εκείνες που έχουν αναγνωριστεί ως περιοχές διεθνούς σημασίας, δηλαδή οι 

υγρότοποι που περιλαμβάνονται στο Κατάλογο Ramsar. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί 

ότι η περιοχή μελέτης έχει ήδη χαρακτηρισθεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας, λόγω 
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της σημασίας της για αρκετά είδη προτεραιότητας (βλέπε σχετικό κεφάλαιο 

προστατευόμενων ειδών ορνιθοπανίδας). 

• Να διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή ΄Ένωση τις αναγκαίες πληροφορίες οι οποίες θα 

της επιτρέψουν να δημιουργήσει ένα δίκτυο προστατευόμενων ζωνών. 

• Να υιοθετούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφευχθεί στις ζώνες αυτές η ρύπανση 

ή η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων, καθώς και οι επιζήμιες για τα πουλιά 

διαταράξεις. 

Υπουργική Απόφαση 414985 / 1985  

Με την απόφαση αυτή του Υπ. Γεωργίας, θεσπίζονται, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

79/409/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 81/854/ΕΟΚ, τα αναγκαία μέτρα για την 

διατήρηση όλων των ειδών της άγριας πτηνοπανίδας και ειδικότερα για τη προστασία, τη 

διαχείριση και τη ρύθμιση των πληθυσμών της.  

Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδονται μετά από πρόταση της αρμόδιας 

δασικής αρχής και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι 

περιοχές για τις οποίες απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα διαχείρισης και εκμετάλλευσης των 

φυσικών πόρων και ορίζονται τα μέτρα αυτά προκειμένου να προστατευθεί και να 

εξασφαλιστεί η διατήρηση των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση, είναι ευαίσθητα στις 

αλλοιώσεις των βιοτόπων τους, είναι σπάνια λόγω των μικρών πληθυσμών ή της 

περιορισμένης τοπικής εξάπλωσής τους ή απαιτούν ιδιαίτερη προστασία λόγω της 

ιδιομορφίας του βιοτόπου τους. 

 Με αποφάσεις του Νομάρχη, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της οικείας δασικής 

αρχής, μπορεί, για ορισμένους βιότοπους εξαιρετικής σημασίας για την διατήρηση της 

πτηνοπανίδας, να επιβάλλονται περιορισμοί βόσκησης κατά την περίοδο της αναπαραγωγής ή 

να απαγορεύεται η εκχέρσωση ή αποκλάδωση μεμονωμένων δένδρων, συστάδων ή 

δενδροστοιχιών, προκειμένου να διατηρηθούν οι κατάλληλες συνθήκες φωλεοποίησης και 

αναπαραγωγής των ειδών του Παραρτήματος Ι της απόφασης. 

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ : Για τη διατήρηση  των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας.  

(Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Αριθ. L. 206/7/1992) 

Ο κυριότερος σκοπός της οδηγίας είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας, μέσω της 

διατήρησης των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων), καθώς και της αυτοφυούς χλωρίδας 

και άγριας πανίδας στο έδαφος των κρατών-μελών της Ένωσης, λαμβάνοντας συγχρόνως υπ΄ 

όψιν τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιφερειακές απαιτήσεις. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, συνιστάται ένα ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών 

ζωνών, επονομαζόμενο NATURA 2000. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από τους τόπους στους 
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οποίους βρίσκονται τύποι φυσικών οικοτόπων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι και τους 

οικοτόπους των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, καθώς επίσης και από τις Ζώνες 

Ειδικής Προστασίας  που έχουν ταξινομηθεί από κράτη - μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. 

Κάθε κράτος - μέλος, βασιζόμενο στα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, καθώς 

και στις σχετικές επιστημονικές πληροφορίες, προτείνει έναν κατάλογο τόπων, με τον οποίο 

υποδεικνύεται ποιοι τύπων φυσικών οικοτόπων (από τους αναφερόμενους στο παράρτημα Ι) 

και ποια είδη (από τα αναφερόμενα στο παράρτημα ΙΙ) απαντώνται στους εν λόγω τόπους. Ο 

κατάλογος αυτός διαβιβάζεται στην Επιτροπή μέσα σε μία τριετία από τη γνωστοποίηση της 

οδηγίας, δηλαδή μέχρι το 1995. Η Επιτροπή καταρτίζει, σε συμφωνία με κάθε ένα από τα 

κράτη - μέλη και βάση τους καταλόγους των κρατών - μελών, σχέδιο καταλόγου τόπων 

κοινοτικής σημασίας μέχρι το 1998. 

Στην περίπτωση όπου δεν περιληφθεί από κάποιο κράτος - μέλος ένας τόπος, για την 

οποία υπάρχουν αξιόπιστες επιστημονικές πληροφορίες ότι είναι κοινοτικού ενδιαφέροντος, 

η Επιτροπή κινεί διαδικασία διμερούς συνεννόησης ώστε να αντιπαραβληθούν τα 

επιστημονικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν. 

Όταν ένας τόπος έχει επιλεγεί ως κοινοτικής σημασίας, το κράτος - μέλος, στη επικράτεια 

του οποίου βρίσκεται ο εν λόγω τόπος, την ορίζει ως ειδική ζώνη διατήρησης το ταχύτερο 

δυνατό και το αργότερο μέσα σε μία εξαετία , δηλαδή μέχρι το 2004. 

Για τις ειδικές ζώνες διατήρησης, τα κράτη - μέλη της καθορίζουν τα αναγκαία μέτρα 

διατήρησης: σχέδια διαχείρισης, κανονιστικά, διοικητικά ή συμβατικά μέτρα που 

ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις. 

Τέλος, είναι δυνατή η κοινοτική συγχρηματοδότηση, προκειμένου τα κράτη - μέλη να 

μπορέσουν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες απορρέουν από τις παραπάνω 

ρυθμίσεις. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 33318/3028/98, παρ. η, στις 

Ειδικές Ζώνες Διατήρησης είναι υποχρεωτική η σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων και για κάθε έργο η δραστηριότητα που δεν περιλαμβάνεται στην Α’ κατηγορία 

του άρθρου 3 του Ν. 1650/86 και δεν συνδέεται άμεσα ούτε είναι αναγκαίο για τη διατήρηση 

της συγκεκριμένης Ειδικής Ζώνης Διατήρησης, εφόσον προβλέπεται η δυνατότητα να 

επηρεάζει σημαντικά η πραγματοποίηση του εν λόγω έργου ή δραστηριότητας αφεαυτού ή 

από κοινού με άλλα έργα ή δραστηριότητες την Ειδική Ζώνη Διατήρησης.   

Να επισημανθεί επίσης ότι σύμφωνα με τα παραπάνω αλλά και με πρόσφατο ερμηνευτικό 

κείμενο του άρθρου 6. της Κ.Ο 92/43 “Managing Natura 2000 Sites the provisions of Article 

6 of the ‘Habitats’ Directive 92/43/EEC” που εξέδωσε η Ε.Ε., τα μέτρα προστασίας 

εφαρμόζονται άμεσα στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας που έχουν προκύψει από την εφαρμογή 



                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ                                                

Προκαταρκτική μελέτη διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης υγροτόπου σκάλας Ωρωπού 95

της Κ.Ο. 79/409, ακόμη και αν το κράτος μέλος δεν έχει εναρμονίσει την εθνική του 

νομοθεσία με τις κοινοτικές οδηγίες. 

Σε αντίθεση με τις περιοχές που έχουν επιλεγεί για ένταξη στο Δίκτυο Natura 2000 με 

βάση την Κ.Ο. 92/43, στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) έχουν άμεση εφαρμογή τα 

άρθρα 6(2),6(3) και 6(4) της Κ.Ο. 92/43, που αφορούν : 

 Τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων για να αποφεύγεται η υποβάθμισης των οικοτόπων 

και των ενδιαιτημάτων ειδών, και οι σημαντικές ενοχλήσεις στα είδη, για τα οποία οι 

ζώνες έχουν οριστεί. 

 Την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα αλλά και σχέδια 

(προγράμματα), που είναι δυνατό να επηρεάσουν σημαντικά την συγκεκριμένη ΖΕΠ.  

Μεγάλη σημασία κατά την εκτίμηση, δίνεται στους στόχους διατήρησης της (που 

καθόρισαν την ΖΕΠ) και στην ακεραιότητα των οικολογικών λειτουργιών της ζώνης. 

 Την εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων όταν κάποιο έργο θα πρέπει να γίνει παρά 

τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει για επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου 

συμφέροντος. 

Οδηγία πλαίσιο για το νερό – και ν. 3199/2003 και το Π.Δ 51/2007 Σχετικά με τα 

επιφανειακά ύδατα. 

 

Συνοψίζοντας, η περιοχή μελέτης, Λιμνοθάλασσα Ωρωπού : 

• φιλοξενεί αρκετά είδη φυτών και ζώων, τα οποία περιλαμβάνονται είτε στο Π.Δ.  

67/1981, είτε στη σύμβαση της Βέρνης (Ν. 1335/1983), 

• Η ιδιαίτερη αξία της περιοχής για τη βιοποικιλότητα, την καθιστά σημαντική με 

βάση τη σύμβαση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (Ν. 2204/1994). 

• Λόγω της ιδιαίτερης αξίας της για το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα 

έχουν σε αυτήν εφαρμογή οι διατάξεις των Ν. 1650/86 και η ΚΥΑ 69269/5787/1990, 

καθώς και ο Ν. 2742/99 που εξειδικεύει τις προδιαγραφές διαχείρισης 

προστατευόμενων περιοχών.  

Με τη χρήση του παραπάνω θεσμικού πλαισίου, το οποίο δημιουργεί σειρά δεσμεύσεων 

για την προστασία και διατήρηση της περιοχής, η παρούσα μελέτη θα προχωρήσει στην 

αξιολόγηση της περιοχής μελέτης, στην πρόταση θεσμοθέτησης ζωνών και όρων προστασίας, 

καθώς και σε προτάσεις διαχείρισης, λειτουργίας και διοίκησης της προστατευόμενης 

περιοχής, προκειμένου να προστατευθούν αποτελεσματικά ή και να αποκατασταθούν τα 

σημαντικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος (είδη, ενδιαιτήματα, πολιτιστικά και 
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κοινωνικά στοιχεία) που τη χαρακτήριζαν στο παρελθόν ή συνεχίζουν να τη χαρακτηρίζουν 

ακόμη. 
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