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Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η παρούσα μελέτη εκπονείται στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των 

παρακάτω συμβαλλομένων: του Δήμου Σερβίων και της Αναπτυξιακής Δυτικής 

Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ με σκοπό την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου του οικισμού Νεράιδας του Δήμου.  

Στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης συντάσσεται  φάκελος τροποποίησης του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Νεράιδας πλην του τμήματος  των 

ανατολικών επεκτάσεων αυτού, ο οποίος σύμφωνα με τη σύμβαση και το υφιστάμενο 

νομικό πλαίσιο, αποτελείται από  τις παρακάτω υπομελέτες: 

1. Φωτογραμμετρική αποτύπωση σε κλίμακα 1:1000, της περιοχής που καλύπτει ο 

οικισμός της Νεράιδας. Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει την 

αεροφωτογράφιση της περιοχής με απόδοση σε ψηφιακό έγχρωμο 

ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:1000 και φωτογραμμετρικά διαγράμματα κλίμακας 

1:1000. 

2. Μελέτη τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου σε κλίμακα 1:1000, της περιοχής 

που καλύπτει ο οικισμός της Νεράιδας (εκτός των ανατολικών επεκτάσεών του). 

Η μελέτη επιλέγεται να εκπονηθεί σε ένα στάδιο, το δεύτερο στάδιο, την 

Οριστική Πολεοδομική Πρόταση Τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και περιεχόμενα που αναφέρονται στην υπ’ 

αριθ. 5731/1146/2000 (ΦΕΚ 329Β’/15-3-2000) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ περί 

«Τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών και αμοιβών μηχανικών για την 

εκπόνηση αυτών» και ειδικότερα στα κεφάλαια 5 και 6 αυτής. 

3. Πριν την παράδοση της Οριστικής Πρότασης Τροποποίησης του ρυμοτομικού 

σχεδίου, παραδόθηκε συνοπτικός φάκελος Ανάλυσης – Αναγνώρισης της 

υφιστάμενης κατάστασης και πρότασης αναθεώρησης των χρήσεων του 

ρυμοτομικού σχεδίου και διεξήχθη σχετική διαβούλευση. 

4. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, για την εξέταση των γεωλογικών  

συνθηκών του οικισμού. Τα περιεχόμενα της μελέτης περιγράφονται στην 

Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 16374/98 ΠΕΧΩΔΕ περί «Έγκρισης προδιαγραφών 

για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση 

περιοχές» (ΦΕΚ 723Β’/15-7-98). 
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5. Μετά την έγκριση της Τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού θα 

εκπονηθεί Μελέτη Εφαρμογής της νέας Ρυμοτομίας.  

Η παρούσα τεχνική έκθεση συνοδεύεται από τα χαρτογραφικά διαγράμματα  της  

Μελέτης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου. 

Η μελέτη εκπονήθηκε από την ακόλουθη ομάδα επιστημόνων: 

- Καραδαλή Κατερίνα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό M.Sc 

- Ελευθεριάδη Αναστάσιο, Υδραυλικό Μηχανικό M.Sc 

- Τσαταλμπασίδη Ιωάννη, Γεωλόγο M.Sc 

- Σιτρά Βασίλη, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό ως συντονιστή. 

Α1.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ   

Η μελέτη τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της Νεράιδας, είναι αναγκαία γιατί 

κατά τη διάρκεια υλοποίησής του στο έδαφος, δηλαδή της διάνοιξης των δρόμων, 

ανοικοδόμησης των οικοπέδων και των κοινόχρηστων χώρων διαπιστώθηκε εκ της 

πραγματικής κατάστασης  ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί επακριβώς στο χώρο. 

Ο οικισμός της Νεράιδας διακρίνεται σε τρία κύρια τμήματα, το πυκνοδομημένο κυρίως 

πλάτωμα στην κορυφή της ράχης με ονομασία Πύργος, το βορειοδυτικό τμήμα  που 

είναι αραιοδομημένο καθώς σ’ αυτό δόθηκαν συμπληρωματικά οικόπεδα στους 

κατοίκους που είχαν εγκατασταθεί στην κορυφή της ράχης και το τρίτο τμήμα (οι 

ανατολικές επεκτάσεις) στο οποίο δεν έγινε διανομή των οικοπέδων και δεν έχουν γίνει 

έργα υποδομής.  

Η πλειοψηφία των ιδιωτικών κτισμάτων που ανοικοδομήθηκαν, ιδιαίτερα στο 

βορειοδυτικό τμήμα του οικισμού, εκατέρωθεν του κεντρικού δρόμου αλλά και οι 

τοπικοί  δρόμοι που διανοίχτηκαν, δεν συμπίπτουν με το διάγραμμα διανομής των 

οικοπεδικών χώρων με αποτέλεσμα μη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου στο 

έδαφος. 

Το έντονο ανάγλυφο σε ορισμένα σημεία είχε επίσης ως αποτέλεσμα την μετατόπιση 

οριζοντιογραφικά των δρόμων κατά τη διάνοιξή τους και τη δημιουργία πραγματικών 

καταστάσεων που δεν μπορούν να θεραπευτούν πολεοδομικά, παρά μόνο με συνολικό 

έλεγχο και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, ώστε να επιτυγχάνεται αρτιότερη 

πολεοδομική ρύθμιση.  
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Για αυτό το λόγο συντάσσονται οι απαραίτητες μελέτες που απαιτούνται για την 

τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Νεράιδας.  

Στην παρούσα προγραμματική σύμβαση δεν περιλαμβάνεται το τμήμα των ανατολικών 

επεκτάσεων του οικισμού στο οποίο δεν έγινε η διανομή των οικοπέδων και δεν έχουν 

γίνει έργα υποδομής. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Δήμο έχει γίνει η κλήρωση των 

οικοπέδων στο ανατολικό τμήμα και υπολείπεται η σύνταξη των απαραίτητων 

συμβολαιογραφικών εγγράφων.   
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Α2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Α2.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Σύμφωνα με τον παλιότερο νόμο Ν.2742/99 (ΦΕΚ-207/Α/7-10-99) δημιουργήθηκε το 

θεσμικό πλαίσιο για το χωροταξικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ορίζοντας τρία 

επίπεδα χωροταξικού σχεδιασμού:  

 το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης,  

 τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης  

 τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.  

Σκοπός ήταν η θέσπιση θεμελιωδών αρχών και η θεσμοθέτηση σύγχρονων οργάνων, 

διαδικασιών και μέσων άσκησης χωροταξικού σχεδιασμού που προωθούν την αειφόρο 

και ισόρροπη ανάπτυξη, κατοχυρώνουν την παραγωγική και κοινωνική συνοχή, 

διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο του εθνικού χώρου και 

στις επί μέρους ενότητές του και ενισχύουν τη θέση της χώρας στο διεθνές και 

ευρωπαϊκό πλαίσιο, ενώ προβλέπει μηχανισμούς εφαρμογής του χωροταξικού 

σχεδιασμού. 

Το νέο ισχύον νομικό πλαίσιο δεν ανατρέπει τους βασικούς γενικούς στόχους της 

αειφορίας των χωρικών πολιτικών  του παλιότερου νόμου. 

Σύμφωνα με το νέο Νόμο – Πλαίσιο για το χωρικό σχεδιασμό, Ν.4447/16 (ΦΕΚ 241 

Α'/23-12-16), ο χωρικός σχεδιασμός ασκείται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο  και διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, σε στρατηγικό ή ρυθμιστικό. 

Στην κατηγορία του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού υπάγονται η Εθνική Χωρική 

Στρατηγική, τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια. 

Τα επίπεδα στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού είναι τα εξής: 

 το ισχύον Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης που 

επέχει θέση Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής, 

 τα ισχύοντα ή προς αναθεώρηση ή τροποποίηση Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης που αποτελούν τα Ειδικά Χωροταξικά 

Πλαίσια και  

 τα ισχύοντα ή προς αναθεώρηση ή τροποποίηση Περιφερειακά Πλαίσια 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης που αποτελούν τα 

Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (Π.Χ.Π.). 
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Το ΥΠΕΝ είχε προχωρήσει από το 2012 στην εκπόνηση των μελετών για την 

«Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση των εγκεκριμένων Περιφερειακών 

Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» για το σύνολο των 

Περιφερειών της χώρας, σε εφαρμογή του παλιότερου νομικού πλαισίου του Ν. 

2742/1999. Την περίοδο 2012-16 εκπονήθηκαν οι μελέτες οι οποίες έχουν εγκριθεί και 

παραληφθεί από το Υπουργείο. 

Επίσης αυτό το χρονικό διάστημα εκπονείται η νέα μελέτη του Ειδικού Χωροταξικού 

Πλαισίου (Ε.Χ.Π.) για τον Τουρισμό, που θα περιγράφει την εθνική στρατηγική για τη 

χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του Τουρισμού, ενσωματώνοντας κατευθύνσεις για την 

τουριστική ανάπτυξη που θα λαμβάνουν υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τις 

ανάγκες των διαφορετικών περιοχών της χώρας. 

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την εκπόνηση Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο 

(Ε.Χ.Π.) για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες,  η αναθεώρηση του Ε.Χ.Π. στον τομέα των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και η αναθεώρηση των υπολοίπων Ε.Χ.Π., της 

Βιομηχανίας, των Υδατοκαλλιεργειών και των  Καταστημάτων Κράτησης. 

Η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Νεράιδας δεν έρχεται σε 

αντίθεση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για το χωροταξικό σχεδιασμό και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη. 

Α2.2. ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει εγκριθεί το αρχικό Περιφερειακό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού  και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) με την υπ’ αρ. 

26295/01-07-2003  απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1472Δ΄/9-10-2003) σε εφαρμογή του Ν. 

2742/1999. 

Στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ή 

Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια όπως ορίζονται στο νόμο 4447/2016 (όπως 

τροποποιήθηκε με το νόμο 4759/2020) παρέχονται κατευθύνσεις για τη χωρική 

ανάπτυξη και οργάνωση σε περιφερειακό επίπεδο και όπου απαιτείται και ρυθμίσεις. 

Το ΥΠΕΝ, το 2012, ανέθεσε την εκπόνηση των μελετών για την «Αξιολόγηση, 

Αναθεώρηση και Εξειδίκευση των εγκεκριμένων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» για το σύνολο των Περιφερειών της χώρας, σε 

εφαρμογή του Ν. 2742/1999. 
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Η μελέτη αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & 

Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) της Δυτικής Μακεδονίας έχει ως σκοπό την 

αναδιαμόρφωση του πλαισίου χωρικών ρυθμίσεων σε επίπεδο Περιφέρειας.  

Οι  στόχοι του αναθεωρημένου προτύπου χωρικής ανάπτυξης σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη του αναθεωρημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες οικονομικής, 

κοινωνικής και περιβαλλοντικής κρίσης, τους στόχους που έθετε το εγκεκριμένο 

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας, καθώς και τις αναπτυξιακές προτάσεις της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας για την 5η Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, και είναι οι ακόλουθοι: 

 Αειφόρος και ισόρροπη χωρική ανάπτυξη της Περιφέρειας με διαφοροποίηση 

της περιφερειακής οικονομίας και ανάπτυξη ενδογενών παραγωγικών κλάδων 

που αξιοποιούν τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, στο πλαίσιο της 

φέρουσας ικανότητάς τους, και συμβάλλουν στη διεύρυνση των δυνατοτήτων 

παραγωγής και στον εξαγωγικό προσανατολισμό της Περιφέρειας 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη σύνδεση με την αύξηση των θέσεων εργασίας 

και τη μείωση της φτώχειας. 

 Συγκρότηση ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού δικτύου αστικών κέντρων και 

υποστήριξη της ενδυνάμωσής τους στο εθνικό αστικό σύστημα. 

 Ενίσχυση της συμπληρωματικότητας και των συνεργασιών των αστικών κέντρων 

με την υποστήριξη των πολυ-πολικών συμπλεγμάτων ανάπτυξης. 

 Ενίσχυση των Καλλικράτειων Δήμων ή ομάδων τους ώστε να μεγιστοποιήσουν 

την ικανότητά τους ως βασικών αναπτυξιακών ενοτήτων. 

 Υποστήριξη των κέντρων των Καλλικράτειων Δήμων ώστε να ενδυναμώσουν το 

ρόλο τους ως κέντρα της ευρύτερης υπαίθρου στο πλαίσιο ενός βιώσιμου 

προτύπου ανάπτυξης της υπαίθρου.  

 Υποστήριξη της διαμόρφωσης τοπικών συμπλεγμάτων καινοτομίας που χτίζουν 

σε επιδεξιότητες και ειδικεύσεις από παλιότερους κλάδους και σε μεγάλες 

υποδομές-υπηρεσίες διαμορφώνοντας έτσι την παράδοση της περιοχής σε 

πλεονέκτημα ανάπτυξης καινοτομίας και εστιάζοντας σε συγκεκριμένους τομείς 

αιχμής. 

 Ολοκλήρωση των συστημάτων μεταφορών, επικοινωνιών και ενέργειας και 

ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας ως πύλη της Χώρας, καθώς και της 

διασύνδεσής της με τον διασυνοριακό χώρο. 
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 Διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Περιφέρειας με βιώσιμους 

τρόπους λαμβάνοντας υπόψη ότι ιστορικά η υλοποίηση έργων αξιοποίησής τους 

επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις των αποθεμάτων, συγκρούσεις χρήσεων, 

περιβαλλοντική υποβάθμιση και διατάραξη του τοπίου. 

 Διατήρηση της βιοποικιλότητας με την προστασία των πλούσιων φυσικών 

οικοσυστημάτων της Περιφέρειας. Προστασία της υψηλής ποιότητας του Τοπίου 

και σύνδεσή του με την τοπική ανάπτυξη με βιώσιμους τρόπους, 

αναγνωρίζοντας το ειδικότερο χαρακτηριστικό του ως η "άμεση ενδοχώρα" των 

τοπικών ανθρωπογενών συστημάτων. 

 Προώθηση μορφών χωρικής οργάνωσης και επιλογών παραγωγικής 

εξειδίκευσης στο χώρο που συμβάλλουν στην προσαρμογή στην- και τον 

μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στην εν γένει προστασία του 

φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ως παράγοντα διασφάλισης 

τρεχουσών και μελλοντικών ευκαιριών. 

Σύμφωνα με δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ καθώς το νέο Περιφερειακό 

Χωροταξικό Πλαίσιο (Π.Χ.Π.) δεν έχει εγκριθεί ακόμη, μετά τον νέο στόχο της πλήρους 

«απολιγνιτοποίησης» της περιοχής μέχρι το 2028, σύμφωνα με το νέο ΕΣΕΚ,  το  Π.Χ.Π. 

θα ενσωματώνει τη νέα πολιτική στόχευση σε όλες τις χωρικές κατευθύνσεις και τους 

στόχους και τα μέτρα για την υλοποίησή του. 

Α2.3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ 

Στα στοιχεία εξειδίκευσης περιλαμβάνονται αυτά που προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του Δήμου Σερβίων, καθώς και τον ευρύτερο ρόλο του στο χώρο της 

Περιφέρειας. Η εξειδίκευση αφορά τις ακόλουθες έξι παραμέτρους: 

 Η αναπτυξιακή φυσιογνωμία του Δήμου 

 Το οικιστικό δίκτυο, ο ρόλος των βασικών οικιστικών κέντρων και η σχέση πόλης-

υπαίθρου 

 Οι αστικές παρεμβάσεις, οι αναπτυξιακές και οι κοινωνικές υποδομές 

 Τα μεταφορικά δίκτυα και οι λοιπές τεχνικές υποδομές 

 Το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

 Ο υποκείμενος σχεδιασμός 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 

Ως προς την αναπτυξιακή φυσιογνωμία, αυτή συναρτάται με τη διατήρηση και 

ενδυνάμωση του αγροτικού χαρακτήρα του Δήμου, την ενίσχυση της εξορυκτικής 

δραστηριότητας και την ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού του 

περιβάλλοντος με σκοπό την τουριστική του ανάπτυξη. Ειδικότερα: 

 Κρίνεται απαραίτητη η στήριξη της αγροτικής δραστηριότητας και κυρίως της 

αμπελοκαλλιέργειας και της καλλιέργειας οπωρικών, και η ανάπτυξη και 

προώθηση παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων ποιότητας (οπωρικά, 

κηπευτικά, κρασί, κρέας αμνοεριφίων, τυροκομικά), καθώς και η παραγωγή και 

προώθηση νέων αγροτικών προϊόντων με σημαντική προοπτική (αρωματικά-

φαρμακευτικά φυτά, πολυδύναμα φυτά), με σκοπό την περαιτέρω αγροτική 

εξειδίκευση της περιοχής. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη της 

βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και την υποστήριξή τους από 

μεταποιητικές μονάδες. 

 Κρίνεται σημαντική η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της περιοχής, με 

παράλληλη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας και αποκατάστασης του 

περιβάλλοντος. 

 Είναι επιθυμητή η ανάπτυξη του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών όπου είναι 

εφικτό και  η διασύνδεση με τα τοπικά προϊόντα ποιότητας. 

 Είναι αναγκαία η προώθηση δράσεων προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης 

του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του Δήμου προς την κατεύθυνση 

της προώθησης και ανάπτυξης ήπιων μορφών τουρισμού και αναψυχής. 

 Είναι επιθυμητή η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής με κατεύθυνση τον 

αγροτουρισμό και με την παράλληλη αξιοποίηση του συστήματος Αλιάκμονα - 

Λίμνης Πολυφύτου - Λίμνης Ιλαρίωνα, στο πλαίσιο ευρύτερων τουριστικών 

διαδρομών, τόσο ενδοπεριφερειακά όσο και διαπεριφερειακά μεταξύ των 

Περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  

 Κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της συλλειτουργίας των Σερβίων με το 

Βελβεντό ώστε να αποτελέσουν ένα ισχυρό δίπολο αγροτικής ανάπτυξης, 

προώθησης τοπικών προϊόντων ποιότητας, ειδικότερα οπωροφόρων και 

κρασιού και τουριστικής ανάπτυξης της Ειδικής Χωρικής Ενότητας Πιερίων – 

Πολυφύτου. 
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 Κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της συλλειτουργίας του Λιβαδερού με την 

Ελάτη ώστε να αποτελέσουν ένα δυναμικό δίπολο κτηνοτροφικής ανάπτυξης. 

 Είναι αναγκαία η ενίσχυση του ρόλου του Τρανοβάλτου ως παραγωγικό κέντρο 

εξόρυξης μαρμάρου. 

 Απαιτείται ενίσχυση των Σερβίων από την άποψη υποδομών, μηχανισμών και 

άλλων επεμβάσεων, ώστε να αποτελέσουν διοικητικό, παραγωγικό και εμπορικό 

κέντρο της ευρύτερης περιοχής τους και να λειτουργήσουν ως δυναμικό κέντρο 

υποστήριξης της Αναπτυξιακής Ενότητας Σερβίων-Βελβεντού και εν τέλει ως 

πόλος συγκράτησης/έλξης πληθυσμού και οργάνωσης της τοπικής οικονομίας. 

 Είναι αναγκαία η προβολή και ενδυνάμωση των οικισμών Λιβαδερό και 

Τρανόβαλτο, η ενίσχυσή τους από την άποψη υποδομών και άλλων επεμβάσεων 

ώστε να λειτουργήσουν ως συμπληρωματικά κέντρα της Αναπτυξιακής Ενότητας 

Σερβίων-Βελβεντού. 

 Είναι αναγκαία η ενδυνάμωση της δικτύωσης των λοιπών οικισμών με τα Σέρβια 

για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες, διοικητικές-κοινωνικές 

υποδομές, επικοινωνία και γνώση με σκοπό την αντιμετώπιση της 

δημογραφικής συρρίκνωσης. 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 Απαιτείται η προώθηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που θα αναδεικνύουν 

τον αναπτυξιακό ρόλο και την ιδιαίτερη ταυτότητα των Σερβίων και θα 

διασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιότητα ζωής των κατοίκων και την παραμονή 

τους στην περιοχή. 

 Είναι δυνατή η δημιουργία ΠΟΑΠΔ, με εξειδίκευση στην εξόρυξη και 

επεξεργασία μαρμάρου, στην ευρύτερη περιοχή του Τρανοβάλτου. 

 Είναι αναγκαία η διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας 

Σερβίων για την επαρκή κάλυψη των αναγκών της Αναπτυξιακής Ενότητας 

Σερβίων- Βελβεντού ως προς την πρωτοβάθμια περίθαλψη. 

 Κρίνεται χρήσιμη η εξασφάλιση μονάδας ανοιχτής φροντίδας για άτομα με 

ειδικές ανάγκες στα Σέρβια, με επίπεδο εξυπηρέτησης την Αναπτυξιακή Ενότητα 

Σερβίων-Βελβεντού. 
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ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ – ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 Είναι αναγκαία η βελτίωση των μεταφορικών συνδέσεων του Δήμου, με 

προτεραιότητα στη σύνδεση των Σερβίων με τις λίμνες Πολυφύτου και 

Ιλαρίωνα, με σκοπό την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει η βελτίωση της σύνδεσης του Δήμου με το Δήμο 

Δεσκάτης και ειδικότερα του Λιβαδερού και της Ελάτης (που αποτελούν 

σημαντικά κέντρα κτηνοτροφίας) με τη Δεσκάτη, δίνοντας προτεραιότητα στους 

υφιστάμενους οδικούς άξονες. 

 Θεωρείται χρήσιμη η διερεύνηση και ενθάρρυνση της δυνατότητας λειτουργίας 

υδατοδρομίου στην Λίμνη Πολυφύτου, σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης, με 

σκοπό την αναβάθμιση των προσφερόμενων μεταφορικών υπηρεσιών. 

 Κρίνεται απαραίτητη η ολοκλήρωση των αναγκαίων τεχνικών υποδομών σε 

όλους τους οικισμούς του Δήμου. Ειδικότερα για τους μικρούς οικισμούς κάτω 

των 2.000 κατοίκων απαιτείται η εκπόνηση σχεδίου εναλλακτικών επιλογών 

ανάπτυξης υποδομών διαχείρισης αστικών λυμάτων στα πλαίσια συνολικού 

περιφερειακού σχεδιασμού. 

ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Απαιτείται η προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση της φυσικής-πολιτιστικής 

κληρονομιάς και του τοπίου (Λίμνες Πολυφύτου και Ιλαρίωνα, Μπουχάρια-

Νοχτάρια, Φαράγγι και Κάστρο Σερβίων) και η διατήρηση της ποιότητας των 

φυσικών και ανθρωπογενών πόρων του Δήμου με την προώθηση σχετικών 

προγραμμάτων και την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων προς την 

κατεύθυνση της έγκαιρης πρόληψης φαινομένων υποβάθμισής τους. 

 Βασική και διαρκής προτεραιότητα είναι η ανάδειξη, διατήρηση και διαχείριση 

των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων του Δήμου, με τη συγκρότησή τους σε 

πολυθεματικά δίκτυα διαπεριφερειακού και περιφερειακού επιπέδου. 

 Απαιτείται η προώθηση της δημιουργίας ενιαίων δικτύων φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος, με βασικούς κόμβους τις Λίμνες Πολυφύτου και 

Ιλαρίωνα και το Κάστρο Σερβίων, και εν γένει η ανάδειξη και αξιοποίησή τους, 

καθώς και η σύνδεσή τους με αντίστοιχα δίκτυα γειτονικών Δήμων. 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 Απαιτείται η ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στο 

σύνολο του Δήμου. 
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Α3. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Α3.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Ο Δήμος Σερβίων εκτείνεται στα νοτιο – ανατολικά του Νομού Κοζάνης και καλύπτεται 

στα νότια από τους ορεινούς όγκους των Πιερίων και των Καμβουνίων, ενώ ο ρους του 

Αλιάκμονα ποταμού στα βόρεια μετατράπηκε στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου, 

οριοθετεί το Δήμο από το Δήμο Κοζάνης.  Τμήμα του Δήμου Σερβίων εκτείνεται και 

βόρεια της λίμνης Πολυφύτου. Σ’ αυτό το τμήμα βρίσκεται ο οικισμός της Νεράιδας. 

Η Νεράιδα βρίσκεται στη βόρεια παραλίμνια ζώνη της λίμνης, καθώς 

μετεγκαταστάθηκε σ’ αυτή τη θέση μετά την κατάκλιση του παλιού οικισμού από τα 

νερά της λίμνης. Βρίσκεται κοντά στο βόρειο άκρο της υψηλής γέφυρας της λίμνης και 

απέχει από την Κοζάνη περίπου 20 km και από τα Σέρβια περίπου 6 Km.  

Ο Δήμος καλύπτει έκταση περίπου 600,2 km2 (ίση με το 17% περίπου της έκτασης του 

Νομού) και ο πληθυσμός σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 

ανέρχεται σε 11.382 μόνιμους κατοίκους (ίσος με το 7,6% περίπου του πληθυσμού του 

Νομού). 

Ο σημερινός Δήμος Σερβίων αποτελεί τμήμα του παλιού «Καλλικράτειου» Δήμου 

Σερβίων – Βελβεντού (σύμφωνα με το N.3852/2010) που προέκυψε από τη συνένωση 

τεσσάρων (4) πρωτοβάθμιων «Καποδιστριακών» ΟΤΑ: 

 των Σερβίων 

 του Βελβεντού 

 των Καμβουνίων 

 και του Λιβαδερού.  

Το 2019 με τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4600/8-3-2019 (ΦΕΚ 43 Α’/09-03-2019)  

ο ενιαίος Δήμος Σερβίων – Βελβεντού, διαιρέθηκε σε δύο Δήμους, των Σερβίων και του 

Βελβεντού. 

Ο σημερινός Δήμος Σερβίων συγκροτείται από τους τρεις πρωτοβάθμιους παλιούς ΟΤΑ 

(Σερβίων, Καμβουνίων και Λιβαδερού), που αποτελούν Δημοτικές Ενότητες ενώ ο 

Δήμος Βελβεντού από τον παλιό ομώνυμο πρωτοβάθμιο παλιό ΟΤΑ. 
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Έδρα του Δήμου Σερβίων είναι η κωμόπολη των Σερβίων, η οποία αποτελεί ένα 

σημαντικό ημιαστικό κέντρο του Νομού Κοζάνης και συγκεντρώνει υπηρεσίες και 

εξυπηρετήσεις που καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων του Δήμου. 

Διοικητικά ο Δήμος Σερβίων υπάγεται στην Π.Ε. Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας και στην Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ενώ 

εκκλησιαστικά υπάγεται στην Μητρόπολη Σερβίων – Κοζάνης. 

Η Κοινότητα Νεράιδας αποτελεί μία από τις 15 Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας 

Σερβίων στο Δήμο Σερβίων. Η Κοινότητα Νεράιδας αποτελείται από το ομώνυμο 

αυτοτελή οικισμό Νεράιδας (ένα από τους 21 απογεγραμμένους οικισμούς της 

Δημοτικής Ενότητας Σερβίων σύμφωνα με την απογραφή του 2011). 

Ο οικισμός εκτείνεται στην περιοχή του υψώματος «Πύργος» στην κορυφή του λόφου 

και στις δυτικές και βορειοδυτικές πλαγιές του λόφου. Τον οικισμό διατρέχει ο 

πρωτεύων οδικός άξονάς του που τον διασυνδέει με την Εθνική Οδό Κοζάνης – 

Σερβίων. 

Μέσω της Εθνικής Οδού διασυνδέεται με τους υπόλοιπους γειτονικούς οικισμούς 

(Βαθύλακκο, Μεσσιανή κ.α.) προς Βορρά  και με τα Σέρβια προς το Νότο ενώ υπάρχει 

κοινοτικός δρόμος στο βόρειο όριό του που τον διασυνδέει με τα Λεύκαρα. 
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Α3.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ  

Η σημερινή Νεράιδα είναι ο οικισμός που δημιουργήθηκε μετά την τρίτη 

μετεγκατάσταση των κατοίκων του χωριού. 

Οι πρώτοι κάτοικοι του οικισμού ήταν πρόσφυγες από την περιοχή της  Σεβάστειας 

στον Νοτιοανατολικό Πόντο της Μικράς Ασίας όπου με την ανταλλαγή του 1922 

άφησαν τις περιουσίες τους και ερχόμενοι στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν σε περιοχή 

κοντά στα Λεύκαρα Κοζάνης. 

Το άγονο και χωρίς νερό μέρος εγκατάστασής τους, οδήγησε τους κατοίκους του 

χωριού το 1929 να αφήσουν την αρχική περιοχή και να ιδρύσουν το χωριό τους από την 

αρχή κοντά στην κοίτη του ποταμού Αλιάκμονα. 

 

Εικόνα 1 : Ο οικισμός της Νεράιδας πριν την δημιουργία της λίμνης Πολυφύτου.                    
(Πηγή : https://neraidakozani.gr ) 

 
 
Το 1974, σαράντα πέντε χρόνια μετά, η ΔΕΗ τους εξαναγκάζει (λόγω της κατασκευής 

του υδροηλεκτρικού Σταθμού Πολυφύτου και της ομώνυμης λίμνης ) για τρίτη φορά να 

εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. 

Αυτή η τρίτη φορά ήταν και η πιο οδυνηρή από όλες, διότι πολλοί από τους οι 

κατοίκους του χωριού μη έχοντας πλέον σπίτι και αγροτική γη, και το σημαντικότερο μη 

βοηθούμενοι καθόλου από το κράτος, καθότι η μετεγκατάσταση του οικισμού δεν 
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προβλεπόταν από την αρχή, εγκαταστάθηκαν άλλοι στο σημερινό λόφο της Νεράιδας  

και άλλοι στο Πλατύ Ημαθίας, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και την Κοζάνη και λίγες 

οικογένειες στο εξωτερικό. 

Μερικοί από τους κατοίκους που έμειναν πίσω πήραν την πρωτοβουλία για κίνηση 

διαδικασίας παραχώρησης έκτασης μετεγκατάστασης του οικισμού. Πράγματι μετά την 

κινητοποίηση αυτή των κατοίκων το Υπουργείο Γεωργίας με βάση την υπ΄αρ. 

313636/5548/10.11.73 απόφασή του διαθέτει για την οικοπεδική αποκατάσταση των 

κατοίκων της Νεράιδας, κοινόχρηστες εκτάσεις των αγροκτημάτων «΄Ανω-Κάτω 

Λεύκαρα» και «Ροδίτης», συνολικής έκτασης περί τα 133 στρέμματα, η οποία 

διανεμήθηκε στους δικαιούχους υπό την μορφή οικοπέδων. 

Όσοι από τους κατοίκους έμειναν πίσω, μάζεψαν όλο τους το κουράγιο και κατάφεραν 

μέρα με τη μέρα, με οδηγό την αγάπη τους για τον τόπον να ξανακτίσουν το χωριό 

τους, στη δεκαετία του 1980 και να κάνουν τον λόφο της Νεράιδας αξιοθέατο για την 

γύρω περιοχή και για τους επισκέπτες που φτάνουν σ΄αυτήν. 

Αργότερα το 1988 οι κάτοικοι ζήτησαν επέκταση του οικισμού  προς την  ανατολική 

πλευρά ο οποία εγκρίθηκε αλλά δεν υλοποιήθηκαν τα έργα υποδομής μέχρι σήμερα.  
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Α4. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Α4.1. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

O οικισμός της Νεράιδας είναι ένας μικρός πληθυσμιακά οικισμός. 

Ο πληθυσμός της Κοινότητας Νεράιδας σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής 

του 2011 που δημοσίευσε η ΕΛ.ΣΤΑΤ., ανέρχεται σε 148 μόνιμους κατοίκους. 

Κατά τα διάρκεια της περιόδου 1981-2011, η Κοινότητα Νεράιδας παρουσιάζει 

διακύμανση, αλλά συνολικά παρουσιάζει θετικό πρόσημο στην πληθυσμιακή 

μεταβολή.  

Πίνακας 1 : Πληθυσμιακή μεταβολή δεκαετιών 1981-2011 (μόνιμος πληθυσμός) 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

 

ΠΛΗΘ. 
1981 

 

ΠΛΗΘ. 
1991 

 

ΠΛΗΘ. 
2001 

 

ΠΛΗΘ. 
2011 

 

ΠΛΗΘ. 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

81-91(%) 

 

ΠΛΗΘ. 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

91-01(%) 

 

ΠΛΗΘ. 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

01-11(%) 

Νεράιδα 99 126 117 148 27,3% -7,1% 26,5% 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2011), το 1981 η απογραφή πληθυσμού αναφέρεται στον πραγματικό 

πληθυσμό. 

 

Πίνακας 2 : Πληθυσμιακή μεταβολή περιόδου 1991-2011 (μόνιμος πληθυσμός) 

1991 2001 2011 1991-2001 2001-11

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.223.392 10.934.097 10.816.286 7,0 -1,1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 288.495 301.522 283.689 4,5 -5,9

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 150.051 155.324 150.196 3,5 -3,3

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 13.977 13.185 11.382 -5,7 -13,7

Δ.Ε. ΣΕΡΒΙΩΝ 9.752 9.512 8.611 -2,5 -9,5

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 126 117 148 -7,1 26,5

Παρατήρηση: Επεξεργασία στοιχείων απογραφής πληθυσμού ΕΛΣΤΑΤ 2011 από ΑΝΚΟ 2020

ΕΤΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
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Στον παραπάνω πίνακα και διάγραμμα παρουσιάζονται τα στοιχεία  της πληθυσμιακής 

μεταβολής σε σχέση και με τις ανώτερες διοικητικές  βαθμίδες (σε επίπεδο Δημοτικής 

Ενότητας, Δήμου, Νομού, Περιφέρειας και Χώρας). 

Σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας Σερβίων και Δήμου Σερβίων  που ανήκει η Νεράιδα, η 

πληθυσμιακή μεταβολή  και τις δύο εξεταζόμενες δεκαετίες είναι αρνητική. Σε επίπεδο 

Νομού, Περιφέρειας και Χώρας αρνητική πληθυσμιακή μεταβολή εμφανίζεται τη 

τελευταία δεκαετία. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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Α4.2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΕΣ 

Οι βασικές ηλικιακές ομάδες είναι τρεις: 

- Παιδικός πληθυσμός (ηλικίες 0-14). 

- Παραγωγικός πληθυσμός (ηλικίες 15-64). 

- Γεροντικός ή μη παραγωγικός πληθυσμός (ηλικίες 65 και άνω). 

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η κατανομή του πληθυσμού του οικισμού της 

Νεράιδας σύμφωνα με την απογραφή του 2011. 

 

Παρατηρούνται έντονες διακυμάνσεις ανά πενταετίες ηλικιών που δεν εμφανίζουν κάποια 

κανονικότητα. Στις τρεις πρώτες πενταετίες ηλικιών η βάση της πυραμίδας είναι πολύ 

μικρή. 

Επιπλέον, η ανάλυση της ηλικιακής διάρθρωσης του πληθυσμού επιτρέπει την εξαγωγή 

συμπερασμάτων αναφορικά με το ποσοστό γήρανσης του πληθυσμού και το δείκτη 

εξάρτησης και το δείκτη εξάρτησης των ηλικιωμένων. 
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Πίνακας 3 : Ηλικιακές Ομάδες και Δημογραφικοί δείκτες Κοινοτήτων 1991-2011  

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΧΩΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔHΜΟΣ 
ΣΕΡΒΙΩΝ

Δ.E. 
ΣΕΡΒΙΩΝ

KOINOTHTA 
NEΡΑΪΔΑΣ

Κάτω των 15 ετών 2.078.038 60.671 32.432 3.036 2.132 37
Από 15 έως 64 ετών 6.777.510 193.941 99.832 9.532 6.789 128

Άνω των 65 ετών 1.404.352 38.403 18.122 2.092 1.466 17
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 10.259.900 293.015 150.386 14.660 10.387 182

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 67,58 63,30 55,88 68,91 68,76 45,95
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 51,38 51,08 50,64 53,80 53,00 42,19

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 20,72 19,80 18,15 21,95 21,59 13,28

Ηλικίες / Έτος

1991

 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΧΩΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔHΜΟΣ 
ΣΕΡΒΙΩΝ

Δ.E. 
ΣΕΡΒΙΩΝ

KOINOTHTA 
NEΡΑΪΔΑΣ

Κάτω των 15 ετών 1.664.085 48.729 26.312 2.071 1.524 22
Από 15 έως 64 ετών 7.468.395 197.698 102.075 5.750 6.289 78

Άνω των 65 ετών 1.831.540 55.095 26.937 2.982 2.188 17
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 10.964.020 301.522 155.324 10.803 10.001 117

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 110,06 113,06 102,38 143,99 143,57 77,27
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 46,81 52,52 52,17 87,88 59,02 50,00

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 24,52 27,87 26,39 51,86 34,79 21,79

Ηλικίες / Έτος

2001

 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΧΩΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔHΜΟΣ 
ΣΕΡΒΙΩΝ

Δ.E. 
ΣΕΡΒΙΩΝ

KOINOTHTA 
NEΡΑΪΔΑΣ

Κάτω των 15 ετών 1.569.089 41.370 22.583 1.379 1.083 13
Από 15 έως 64 ετών 7.137.438 179.993 96.413 6.454 4.696 108

Άνω των 65 ετών 2.108.670 62.326 31.200 3.549 2.520 27
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 10.815.197 283.689 150.196 11.382 8.299 148

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 134,39 150,66 138,16 257,36 232,69 207,69
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 51,53 57,61 55,78 76,36 76,72 37,04

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 29,54 34,63 32,36 54,99 53,66 25,00

2011

Ηλικίες / Έτος

 

Πηγή:  Απογραφές πραγματικού πληθυσμού 1991 -2001, ΕΣΥΕ . Απογραφή μόνιμου πληθυσμού 2011, 

ΕΛΣΤΑΤ . Επεξεργασία στοιχείων από ΑΝΚΟ 2020. 

Από τη μελέτη των δημογραφικών δεδομένων και της ηλικιακής διάρθρωσης προκύπτει 

ότι η σύνθεση του πληθυσμού σε επίπεδο οικισμού, παρουσιάζει ταχεία αύξηση του 

ποσοστού γήρανσης που οφείλεται στην μείωση των νέων και παράλληλα οι δύο 

υπόλοιποι δείκτες (οι δείκτες εξάρτησης και δείκτες εξάρτησης των ηλικιωμένων)  

υποδεικνύουν την έλλειψη νεανικού πληθυσμού. 



ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 

[114/QS32A-11.doc] [28/03/2021} [ΒΣ/ΕΜ] ΑΝΚΟ  Σελ. 26 /86 

Α4.3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Η δημιουργία του φράγματος Πολυφύτου με την κατασκευή υδροηλεκτρικού εργοστασίου 

της Δ.Ε.Η., η κατάκλιση του παλιού οικισμού  και η μετεγκατάσταση του οικισμού στη νέα 

θέση, με ταυτόχρονη εξαφάνιση σχεδόν ολόκληρης της αγροτικής γης των κατοίκων της 

Νεράιδας, είχε σαν αποτέλεσμα να αλλάξει η «φυσιογνωμία» του οικισμού και από 

αγροτικός οικισμός που ήταν μέχρι πριν την μετεγκατάστασή του να στραφεί στον 

τουριστικό τομέα αξιοποιώντας την προνομιακή του νέα θέση που έχει θέα σε ολόκληρη 

τη λίμνη και τη γύρωθεν αυτής περιοχή και την υψηλή γέφυρα που έχει κατασκευαστεί για 

να συνδεθεί η Κοζάνη με τα Σέρβια. 

Ο αρχικός οικισμός της Νεράιδας ήταν ένας τυπικός αγροτικός οικισμός, με κυρίαρχη την 

αποκλειστική απασχόληση των κατοίκων στον αγροτικό τομέα. 

Η επιλογή της νέας θέσης του οικισμού, είχε καθοριστικές επιπτώσεις στον χαρακτήρα του 

οικισμού, αλλά και της ευρύτερης γενικότερα περιοχής. 

Οι γεωργικές εκτάσεις  στην διοικητική περιοχή του αγροκτήματος Νεράιδας είναι 

ελάχιστες. Πέριξ του οικισμού οι μεγάλες κλίσεις και το άγονο βραχώδες έδαφος 

αποκλείουν κατά κανόνα την ανάπτυξη γεωργικών χρήσεων. Εξαίρεση ίσως αποτελούν οι 

ελάχιστες γεωργικές χρήσεις στο βόρειο τμήμα του οικισμού, κύρια στα συμπληρωματικά 

οικόπεδα, που δόθηκαν στους κατοίκους. 

Σήμερα οι κάτοικοι του οικισμού ασχολούνται κύρια με τον τουρισμό. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του 

οικισμού ανέρχονταν σε 81 άτομα (55% των κατοίκων, ποσοστό αρκετά υψηλό σε σχέση 

με αυτό του Δήμου Σερβίων - 41% - και του Νομού Κοζάνης  -37%-). Ο αριθμός των 

ανέργων παράλληλα απογράφονταν ως πολύ υψηλός – 30 άτομα – και ως ποσοστό 

ανέρχονταν στο 37% (αντίστοιχα στο Δήμο Σερβίων και στο Νομό Κοζάνης ήταν  20% και 

23%). 
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Πίνακας 4 : Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός, απασχολούμενοι κατά τομέα 
οικονομικής δραστηριότητας, άνεργοι, 2011 

Σύνολο 
απασχο-
λούμενων

Πρωτογενής 
Τομέας

Δευτερογενής 
Τομέας

Τριτογενής 
Τομέας

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.816.286 4.586.636 3.727.633 372.209 654.377 2.701.047 859.003 6.229.650

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 283.689 108.094 83.530 11.792 21.697 50.041 24.564 175.595

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 150.196 56.353 43.496 3.833 13.372 26.291 12.857 93.843

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 11.382 4.679 3.732 982 904 1.846 947 6.703

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΒΙΩΝ 8.611 2.926 2.194 475 536 1.183 732 5.685

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 148 81 51 4 10 37 30 67

Οικονομικά 
μη ενεργοί

Απασχολούμενοι

Ανεργοι
Σύνολο 

οικονομικών 
ενεργών

Περιγραφή Σύνολο

 

Πηγή:  Απογραφή πληθυσμού 2011, ΕΛΣΤΑΤ . Επεξεργασία στοιχείων από ΑΝΚΟ 2020. 

 

Πίνακας 5 : Απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, άνεργοι, (ποσοστό) 
2011 

Σύνολο 
απασχο-
λούμενων

Πρωτογενής 
Τομέας

Δευτερογενής 
Τομέας

Τριτογενής 
Τομέας

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10,0 17,6 72,5 18,7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14,1 26,0 59,9 22,7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 8,8 30,7 60,4 22,8
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 26,3 24,2 49,5 20,2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΒΙΩΝ 21,6 24,4 53,9 25,0

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 7,8 19,6 72,5 37,0

Σύνολο 
οικονομικών 

ενεργών

Απασχολούμενοι

Ανεργοι

Οικονομικά ενεργοί (Ποσοστό %)

Περιγραφή

 

Πηγή:  Απογραφή πληθυσμού 2011, ΕΛΣΤΑΤ . Επεξεργασία στοιχείων από ΑΝΚΟ 2020. 

Η πλειοψηφία των απασχολουμένων ανήκει στον τριτογενή τομέα (73%). 

Σήμερα υπάρχουν στον οικισμό αρκετά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(ταβέρνες – πιτσαρίες - καφετέριες). 

Καταστήματα αναψυχής άρχισαν να λειτουργούν σταδιακά στα ισόγεια των κτιρίων του 

οικισμού, καλύπτοντας ανάγκες ψυχαγωγίας των γειτονικών οικισμών, αλλά και της πόλης 

της Κοζάνης.  

Επί πλέον στον οικισμό αναπτύχθηκαν μικρές ξενοδοχειακές τουριστικές μονάδες, ενώ 

παράλληλα υπάρχουν και τα ενοικιαζόμενα πλήρως εξοπλισμένα (από τουριστικής 

άποψης) δωμάτια, ικανά να  καλύψουν τις ανάγκες διαμονής των επισκεπτών της εν λόγω 

περιοχής. 
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Α5. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Α5.1. ΚΛΙΜΑ 

Το κλίμα της περιοχής θεωρείται ηπειρωτικό με ζεστό καλοκαίρι και ψυχρό ημίξερο 

χειμώνα. Στην ευρύτερη περιοχή γενικά στην περιοχή χαρακτηρίζεται από ψυχρό και υγρό 

χειμώνα και ζεστό και ξηρό καλοκαίρι.  

Από θερμομετρικής άποψης η περιοχή ανήκει στα ψυχρότερα τμήματα της Ελληνικής 

Χερσονήσου, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε βόρεια ψυχρά ρεύματα της Βαλκανικής. 

Το ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος είναι μεγάλο με θερμοκρασίες του χειμώνα που πέφτουν 

συχνά κάτω από τους 0 °C ενώ το καλοκαίρι μερικές φορές υπερβαίνουν τους 40 °C, 

χαρακτηριστικό του ηπειρωτικού κλίματος. 

Αναλυτικά στοιχεία αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της Μελέτης Γεωλογικής 

Καταλληλότητας που εκπονείται παράλληλα  στην παρούσα μελέτη. 

Με βάσει των στοιχείων της ΕΜΥ (του Μετεωρολογικού Σταθμού Κοζάνης ο οποίος 

βρίσκεται σε υψόμετρο 625 μ. και είναι εγκατεστημένος στο Αεροδρόμιο Κοζάνης σε 

απόσταση 12 χιλιομέτρων περίπου βορειοδυτικά της Νεράιδας) διαπιστώνεται ότι την 

δεκαετία 2010 - 2019 σε σχέση με το χρονικό διάστημα 1955 -1997 είναι αυξημένη τόσο η 

μέση ετήσια θερμοκρασία (14,1 °C,  έναντι 12,9 °C,) όσο και τα ετήσια κατακρημνίσματα 

(545,1 mm έναντι 507,6 mm). 

Πίνακας 6 : Μέσα μηνιαία ύψη υετού (mm) και μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες (οC) στον Μ.Σ. 
Κοζάνης (ΕΜΥ) για το χρονικό διάστημα 2010 - 2019 (Πηγή: ΕΜΥ) 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΜΥ (2010-2019) 
 P  (mm) T (oC) 
ΙΑΝ 32.4 2.4 
ΦΕΒΡ 42.7 5.3 
ΜΑΡΤ 41.3 8.9 
ΑΠΡ 39.4 13.5 
ΜΑΙ 64.7 17.7 
ΙΟΥΝ 43.3 22.5 
ΙΟΥΛ 30.6 25.8 
ΑΥΓ 39.0 25.4 
ΣΕΠΤ 59.5 20.5 
ΟΚΤ 56.9 14.0 
ΝΟΕ 56.0 9.1 
ΔΕΚ 39.3 4.1 
Σύνολο 545.1  

Μ.Ο.  14.1 
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Η ποιότητα του αέρα κρίνεται γενικά καλή, αν και ο κοντινότερος σταθμός μέτρησης της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης βρίσκεται στην περιοχή του Δρεπάνου. Υπάρχει η εκτίμηση ότι η 

περιοχή επιβαρύνεται από την περιφερειακή ρύπανση που υπάρχει από τους σταθμούς 

της ΔΕΗ στο λεκανοπέδιο της Πτολεμαΐδας, όταν οι συνθήκες ανέμου ευνοούν το γεγονός 

αυτό. 

Α5.2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο οικισμός της Νεράιδας βρίσκεται δομημένος επί του υψώματος «Πύργος» στις νότιες 

απολήξεις της οροσειράς τους Βερμίου, στο νοτιοανατολικό τμήμα της λεκάνης Κοζάνης - 

Σερβίων, στις βόρειες όχθες του ποταμού Αλιάκμονα.  

Το μορφολογικό ανάγλυφο εντός των ορίων του Ρυμοτομικού Σχεδίου της Νεράιδας 

ποικίλλει έντονα καθώς το ανώτερο τμήμα του υψώματος «Πύργος», όπου εντοπίζεται και 

η κυρίως δομημένη έκταση του οικισμού, χαρακτηρίζεται από πολύ ομαλές μορφολογικές 

κλίσεις ενώ αντίθετα τα πρανή περιμετρικά της έκτασης αυτής χαρακτηρίζονται -κατά 

βάση- αφενός από μεγάλο ύψος αφετέρου από έντονες κλίσεις εδαφών. 

Το δυτικό και βορειοδυτικό τμήμα της υπό μελέτης έκτασης όπου παρατηρείται 

αποσπασματική δόμηση χαρακτηρίζεται γενικά από ήπιες (στα κατώτερα τμήματα) έως και 

μέτριες (στα ανώτερα τμήματα) μορφολογικές κλίσεις. 

Το ανατολικό τμήμα της έκτασης του Ρυμοτομικού Σχεδίου χαρακτηρίζεται γενικά από 

μέτριες έως και τοπικά πολύ ισχυρές μορφολογικές κλίσεις. 

Λόγω της μορφολογίας του εδάφους το υψόμετρο κυμαίνεται από τα 300 μ. έως τα 391 μ. 

περίπου. 

Α5.3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Γεωτεκτονικά, η περιοχή μελέτης τοποθετείται στην Πελαγονική, η οποία εμφανίζεται ως 

µια επιµήκης ζώνη, ΒΒΔ-ΝΝΑ διεύθυνσης, που αρχίζει από την περιοχή της Αλβανίας (με 

το όνομα Karab) και της Βόρειας Μακεδονίας (με το όνομα Goliza) και διαμέσου των 

ορεινών συγκροτημάτων Βόρα, Βαρνούντα, Βέρνου, Άσκιου, Βερμίου, Πιερίων, Πηλίου και 

Ανατ. Όθρης φτάνει μέχρι τη Β. Εύβοια και τα νησιά Σκιάθο και Σκόπελο (βλ. παρακάτω 

σχέδιο). 
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Σχήμα  1 : Γεωτεκτονικές ζώνες Ελλάδας (Γεωλογία της Ελλάδας – Μουντράκης Δ., 1985) 

 
Η Πελαγονική ζώνη συγκροτείται από το κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο, τους 

γνευσιωµένους γρανίτες, τα ηµιµεταµορφωµένα Περµο-Τριαδικά πετρώµατα, τα δύο 

ανθρακικά καλύµµατα Τριαδικού-Ιουρασικού, τους οφιόλιθους και τα Ανωκρητιδικά 

επικλυσιγενή ιζήµατα. 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού, από 

τους νεότερους προς τους αρχαιότερους, είναι οι εξής σύμφωνα με τον γεωλογικό χάρτη 

κλίμακας 1:50.000 του Ι.Γ.Μ.Ε. –φύλλο «Λιβαδερό»: 

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Γ Ε Ν Ε Σ 

 Χερσαίες αποθέσεις και ερυθρογαίες: χαλαρά υλικά προσχώσεων αποτελούμενα από 

ερυθρογαίες με θραύσματα και τεμάχια ασβεστομαργαϊκής και ασβεστολιθικής 

προέλευσης. Ο σχηματισμός εντοπίζεται βορειοανατολικά του οικισμού. 
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Πλειόκαινο - Πλειστόκαινο 

 Λιμναίες και χερσαίες αποθέσεις: κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, άμμοι, μάργες, άργιλοι και 

ερυθροί πηλοί. Ο σχηματισμός καλύπτει μεγάλες εκτάσεις στην λεκάνη Κοζάνης – 

Σερβίων καθώς και τον οικιστικό ιστό της Νεράιδας. 

Μέσο Τριαδικό 

 Κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι: τεφροί έως λευκότεφροι, παχυστρωματώδεις, 

ημικρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι έως μάρμαρα. Οι κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι εντοπίζονται 

βορείως – βορειοανατολικά του οικισμού. 

Στην οικιστική περιοχή της Νεράιδας εντοπίζονται: 

 Πλειοκαινικές αποθέσεις, αποτελούμενες από αργίλους, μάργες, μαργαϊκούς 

ασβεστόλιθους, άμμους και μικροχάλικες, οι οποίες καλύπτουν στο σύνολο της την 

λοφώδη έξαρση όπου έχει αναπτυχθεί ο οικισμός της Νεράιδας. 

 Στην περιοχή επέκτασης του οικισμού οι Πλειοκαινικές αποθέσεις εμφανίζονται 

επιφανειακά κυρίως με τη μορφή μαργαϊκών ασβεστολίθων. 

 Το ύψωμα βόρεια-βορειοανατολικά του σχολείου αποτελείται από κρυσταλλικούς 

ασβεστόλιθους Τριαδικοϊουρασικής ηλικίας. 
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Α5.4. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Η περιοχή μελέτης εντάσσεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας (EL09) και πιο 

συγκεκριμένα στην ΛΑΠ Αλιάκμονα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Σχέδιο 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής 

Μακεδονίας (EL09), η περιοχή του οικισμού της Νεράιδας εντάσσεται στο «Υπόγειο 

Υδατικό Σύστημα ΝΔ Βερμίου Όρους (EL0900070)». 

 

Σχήμα  2 : Εποπτική εικόνα Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας 

 
ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ EL0900070 ΝΔ ΒΕΡΜΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (GR09), το υπόγειο υδατικό σύστημα ΝΔ 

Βερμίου όρους (EL0900070) υποδιαιρείται στα παρακάτω υποσυστήματα: 

 το υποσύστημα EL0900071, καρστικό ΝΔ Βερμίου - Ασκίου όρους Κοζάνης 

 το υποσύστημα EL0900072, κοκκώδες Βατερού Κοζάνης 

 το υποσύστημα EL0900073, κοκκώδες Ξηρολίμνης Κοζάνης 

 το υποσύστημα EL0900074, κοκκώδες Κρόκου Κοζάνης 

Περιοχή 
μελέτης 



ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 

[114/QS32A-11.doc] [28/03/2021} [ΒΣ/ΕΜ] ΑΝΚΟ  Σελ. 34 /86 

 το υποσύστημα EL0900075, καρστικό Λευκοπηγής Κοζάνης 

 το υποσύστημα EL0900076, καρστικό Αργίλου - Πρωτοχωρίου Κοζάνης 

 το υποσύστημα EL0900077, κοκκώδες Πολυφύτου 

 Το καρστικό σύστημα ΝΔ Βερμίου (EL0900071) αναπτύσσεται εντός των Τριαδικο-

Ιουρασικών ασβεστολίθων, οι οποίοι εμφανίζονται κρυσταλλικοί, 

παχυστρωματώδεις έως άστρωτοι, μέτρια έως τοπικά έντονα καρστικοποιημένοι, 

με ενστρώσεις σχιστολίθων / φυλλιτών και λεπτοπλακωδών ασβεστολίθων. Ο 

συγκεκριμένος σχηματισμός εκτείνεται κάτω από τις νεογενείς αποθέσεις της 

λεκάνης Σερβίων αλλά και κάτω από τις πλειο-πλειστοκαινικές αποθέσεις στις 

παρυφές του Βούρινου. Το υπόψη ΥΥΣ εκφορτίζεται στις πηγές Νεράιδας (οι οποίες 

έχουν καλυφθεί από το νερό της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου) και στις πηγές 

Ρυμνίου (μόνιμης ροής). 

Τα ανανεώσιμα αποθέματα του καρστικού συστήματος ΝΔ Βερμίου (EL0900071) είναι της 

τάξης των 360x106 m3/έτος (σύμφωνα με μελέτη του ΙΓΜΕ, Στάμος Α. κ. άλ. 2010) ενώ η 

μέση ετήσια απόληψη ύδατος συνολικά από το καρστικό σύστημα ΝΔ Βερμίου όρους 

(EL0900070) ανέρχονται σε 25,72x106 m3/έτος σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Σχέδιο 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής 

Μακεδονίας (ΕL09). 

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας, τόσο η ποσοτική όσο και η ποιοτική 

(χημική) κατάσταση του ΥΥΣ ΝΔ Βερμίου όρους κρίνεται ως καλή.
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Α5.5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Η περιοχή ανήκει στα όρια της διάπλασης των θερμόφιλων υποηπειρωτικών 

φυλλοβόλων δρυών (σύμφωνα με το χάρτη βλάστησης της Ελλάδας του δασολόγου-

οικολόγου Γ.Μαυρομάτη). Μεγάλο μέρος του χώρου καλύπτεται από βλάστηση 

χορτολιβαδική και θαμνώδη, κύρια στις περιοχές με τις μεγάλες κλίσεις. 

Η ευρύτερη περιοχή της Νεράιδας και της λίμνης (σύμφωνα με τις ανώτερες 

φυτοκοινωνίες των BROWN-BLANQUET και με διάρθρωση βλάστησης εκείνη της Ν.Α. 

Ευρώπης του HORVAT) ανήκει στην υποζώνη QUERCION CONFERTAE (ξηροφυτική 

βλάστηση) της λοφώδους-υποορεινής παραμεσογειακής ζώνης βλάστησης. 

Η Λίμνη Πολυφύτου διαμορφώθηκε το 1975, ύστερα από την κατασκευή 

υδροηλεκτρικού φράγματος στην Κοινότητα Πολυφύτου για εκμετάλλευση των νερών 

του ποταμού Αλιάκμονα. Βρίσκεται σε υψόμετρο 285 μ. (μέση στάθμη λίμνης το 2004), 

ενώ το μέγιστο βάθος της υπολογίζεται σε 91 μ. (φράγμα). Η ανώτατη στάθμη 

λειτουργίας ανέρχεται σε 291 μ. Η μέγιστη επιφάνεια της λίμνης (κατακλυσμένη) 

φθάνει τα 74 χλμ² και ο αντίστοιχος όγκος της εκτιμήθηκε σε 1939x106 κ.μ. Η 

μεγαλύτερη παροχή της είναι από τον ποταμό Αλιάκμονα, που καλύπτει το 80% του 

συνόλου των εισροών της. 

Το λιμναίο οικοσύστημα δημιουργήθηκε από την διαμόρφωση της κοίτης του ποταμού 

και την κατασκευή του φράγματος. Η δραστηριότητα αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να 

κατακλυσθούν 54 τ.χλμ. καλλιεργήσιμης έκτασης και βοσκότοποι σύμφωνα με τα 

στοιχεία των απαλλοτριώσεων. Η περιοχή ήταν η ευφορότερη του Νομού γιατί οι 

περισσότερες εκτάσεις ήταν αρδευόμενες, με δυνατότητα την ολοκληρωτική τους 

κάλυψη. Σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος αυτής της κοιλάδας υπάρχει ένα υδάτινο 

οικοσύστημα. 

Βασικός παράγοντας για τις χρήσεις που αναπτύχθηκαν στην περιοχή και συνεχώς 

εξελίσσονται είναι το υδάτινο περιβάλλον. Στη θέση ενός οικοσυστήματος της κοιλάδας 

του Αλιάκμονα διαμορφώθηκε πλέον ένα νέο οικοσύστημα με κυρίαρχο το υδάτινο 

στοιχείο που κυριαρχεί εδώ και πάνω από 45 χρόνια.  

Ο ταμιευτήρας κατασκευάστηκε ως έργο πολυλειτουργικό. Σήμερα, τα νερά του 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας μέσω του ομώνυμου 

υδροηλεκτρικού του Πολυφύτου, ως νερό ψύξης με την μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων 

νερού στους ΑΗΣ του λεκανοπεδίου (που προγραμματίζεται να κλείσουν μέχρι το 

2028), για την άρδευση των αγροκτημάτων της περιοχής, ενώ επιπλέον 
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χρησιμοποιείται για ψάρεμα και αναψυχή. Επιπλέον, κατάντη του ταμιευτήρα αυτού 

γίνεται απόληψη νερών για ύδρευση. Λόγω της μεγάλης απορροής του ποταμού 

Αλιάκμονα, υπάρχει γρήγορη ανανέωση των νερών. Επιπλέον, μια και λειτουργεί ως 

πολυλειτουργικός ταμιευτήρας, υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις της στάθμης του 

ποταμού, με μέγιστη διακύμανση τα 20 μέτρα (ελάχιστη 271 και μέγιστη 291). Μετά 

από το 2013 που άρχισε να λειτουργεί και ο ταμιευτήρας του Ιλαρίωνα ανάντη του 

Πολυφύτου, παρουσιάζεται μικρότερη διακύμανση της στάθμης. Η διαχρονική άνοδος 

και κάθοδος της στάθμης του εδάφους παρασύρει τα επιφανειακά χώματα και 

δημιουργεί πρανή με ασταθές έδαφος. 

Βάσει οικολογικών ερευνών και βακτηριολογικών αναλύσεων, και των στοιχείων του  

αναθεωρημένου σχεδίου διαχείρισης υδάτων, η ποιότητα του νερού του ταμιευτήρα 

Πολυφύτου κρίνεται καλή, τόσο σε ότι αφορά την χημική κατάσταση όσο και την 

οικολογική, με μεγάλο βαθμό μάλιστα εμπιστοσύνης (βαθμός 3). Έτσι, παρέχεται 

δυνατότητα εντατικής ιχθυοπαραγωγής και ιχθυοκαλλιέργειας.    

Α5.6. ΧΛΩΡΙΔΑ - ΠΑΝΙΔΑ 

Η χλωρίδα της περιοχής είναι περιορισμένη, καθ΄ότι περιορισμένη είναι και η έκταση 

του εν λόγω οικισμού. 

Χορτολιβαδικές εκτάσεις καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ζώνης γύρω από τον 

οικισμό, στις οποίες και κυριαρχούν απότομες κλίσεις. Επιπλέον τα τελευταία χρόνια 

έχουν φυτευτεί αριζόνες για εκατέροθεν του δρόμου πρόσβασης στο χωριό, με σκοπό 

την αισθητική του αναβάθμιση. 

Θαμνώνες με διάσπαρτες συστάδες δρυός σχηματίζουν δασικές νησίδες στα βόρεια 

του οικισμού. 

Τα κυριότερα είδη της πανίδας που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή της μελέτης, 

είναι:  

Θηλαστικά: Γενικά απαντώνται θηλαστικά που υπάρχουν στην ευρύτερη Ελληνική 

ύπαιθρο, όπως είναι τα παρακάτω: Λύκος, Αλεπού, Κουνάβι, Λαγός, Τυφλοπόντικας 

κ.α. ενώ σύμφωνα με τελευταίες καταγραφές τα σημαντικότερα θηλαστικά της 

περιοχής είναι η βίδρα και η αγριόγατα. 

Ερπετά: Δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα ερπετά στην περιοχή και απαντώνται αυτά που 

είναι κοινά στην Ελληνική ύπαιθρο, όπως: Οχιά, Πρασινόσαυρα, Βουβοβάτραχος, 

Χελώνα. 
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Ορνιθοπανίδα: Η ευρύτερη περιοχή, λόγω της δημιουργίας της λίμνης Πολυφύτου το 

1974 αποτελεί μια περιοχή της Ελλάδας που έχει σημαντικά είδη πουλιών, τόσο σε 

αριθμό όσο και σε είδη. Για τον λόγο αυτό, έγινε πρόταση από την Ελληνική 

Ορνιθολογική Εταιρεία να αποτελέσουν τμήματα της λίμνης Πολυφύτου Σημαντική 

Περιοχή για τα πουλιά, μια και βάσει των πληθυσμιακών δεδομένων για τα σπάνια και 

απειλούμενα είδη η περιοχή πληροί τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό της ως 

Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά. Μετά από μελέτη που έγινε με σκοπό την 

καταγραφή της ορνιθοπανίδας της λίμνης, προέκυψαν τα παρακάτω:  

Στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης καταγράφηκαν 128 είδη πουλιών, εκ των οποίων τα 

82 είδη φωλιάζουν στην περιοχή. Ουσιαστικά τα είδη αυτά αποτελούν το 1/3 των 

καταγραφών που υπάρχουν στην Ελλάδα. Βασικά στοιχεία της καταγραφής αυτή 

απέδειξαν τα παρακάτω (Μπούσμπουρας, 2014): 

 Μία αποικία ερωδιών με λευκοτσικνιάδες και νυκτοκόρακες στα Κρανίδια, που 

εντοπίζεται και ο μοναδικός καλαμιώνας στην τεχνητή λίμνη. 

 Δύο αποικίες με σταχτοτσικνιάδες στο Ρύμνιο και στο Βελβεντό με περισσότερα 

από 140 ζευγάρια συνολικά. 

 Ύπαρξη δύο αποικιών που φωλιάζουν κορμοράνοι στο πλατανόδασος της 

γέφυρας Ρυμνίου και στις ακτές του Βελβεντού. 

 Συγκέντρωση μεγάλων πληθυσμών αργυροπελεκάνων με περισσότερα από 100 

άτομα σε μόνιμη βάση στη λίμνη Πολυφύτου. Πρόκειται κυρίως για νεαρά 

άτομα που προέρχονται από την Μικρή Πρέσπα αλλά και ώριμα που έρχονται 

στη λίμνη για να τραφούν. Μερικά από αυτά φωλιάζουν στον κυματοθραύστη 

του ναυτικού ομίλου, κάτω από την Νεράιδα. 

 Ύπαρξη πληθυσμών από άλλα αρπακτικά πουλιά, όπως πχ τρία ζευγάρια 

φιδαετού. 

 Διαχείμανση κατά την μετανάστευση στις ρηχές θέσεις υδρόβιων και 

παρυδάτιων πουλιών, με σημαντικότερα τον αργυροτσικνιά και την χαλκόκοτα 

 Η περιοχή βρίσκεται σε μεταναστευτικό διάδρομο, όπως μαρτυρά η 

παρατήρηση ακόμη και ειδών των υφάλμυρων περιοχών όπως το φοινικόπτερο 

(φλαμίγκο) και αβοκέτα. 

 Έχουν καταγραφεί επίσης 30 ζευγάρια μελισσοφάγων και 5 ζευγάρια 

χαλκοκουρούνας. 
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 Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή απαντώνται Γεράκια, Σταυραετοί, Σαϊνια, 

Κούκοι\Τσίχλες, Κοτσύφια, Φάσες, Τριζόνια, Αγριοπερίστερα, Κουκουβάγιες, 

Αγριοπερίστερα, Καρακάξες, Κάργιες, Κόρακες, Βραχοχελίδονα. 

Ιχθυοπανίδα: Σημαντική φαίνεται να είναι και η ισθυοπανίδα της λίμνης Πολυφύτου, αν και 

δεν έχει γίνει κάποια επίσημη καταγραφή. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται αφ’ ενός από τον 

μεγάλο αριθμό πουλιών που υπάρχουν, αλλά και από το ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος των 

γουλιανών που απαντώνται στα νερά της λίμνης. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια γίνεται 

αλίευση σημαντικών ποσοτήτων καραβίδας από τους ψαράδες της περιοχής.  
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Α6. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Α6.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο οικισμός της Νεράιδας μπορεί να χαρακτηριστεί ως παραλίμνιος οικισμός, λόγω της 

εγγύτητάς του στη λίμνη Πολυφύτου, σκαρφαλωμένος στη λοφώδη έξαρση της ράχης 

«Πύργος». 

Ο οικισμός της Νεράιδας διακρίνεται σε τρία κύρια τμήματα. 

Το πυκνοδομημένο τμήμα εκτείνεται στο πλάτωμα στην κορυφή της ράχης με ονομασία 

Πύργος. 

Από την διαχρονική ανάπτυξη του οικισμού από το 1980 και μετά, η κύρια ανάπτυξη 

του οικισμού παρουσιάζεται κατά κύριο λόγο στη κορυφή της ράχης «Πύργος», λόγω 

της προνομιακής θέσης από άποψη θέας όπου ανεγέρθηκαν και τα πρώτα κτίσματα 

μετά την μετεγκατάσταση των κατοίκων. 

 

Εικόνα 2 : Το πυκνοδομημένο τμήμα  του οικισμού της  Νεράιδας στην κορυφή του λόφου.                    
(Πηγή : https://neraidakozani.gr ) 
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Εικόνα 3 : Το πυκνοδομημένο τμήμα  του οικισμού της  Νεράιδας στην κορυφή του λόφου.  

 

Στο βορειοδυτικό τμήμα  που είναι αραιοδομημένο καθώς σ’ αυτό δόθηκαν 

συμπληρωματικά οικόπεδα στους κατοίκους που είχαν εγκατασταθεί στην κορυφή της 

ράχης έχουν ανεγερθεί διάσπαρτα κτίσματα σταδιακά την δεκαετία του 1990 

εκατέρωθεν του πρωτεύοντος οδικού άξονα που διασυνδέει τον οικισμό με την Εθνική 

Οδό. 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

[114/QS32A-11.doc] [28/03/2021] [ΒΣ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 41/86 

 

Εικόνα 4 : Το βορειοδυτικό τμήμα  του οικισμού της  Νεράιδας 
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Το τρίτο τμήμα (οι ανατολικές επεκτάσεις) είναι πλήρως αδόμητο καθώς μέχρι σήμερα 

δεν έγινε διανομή των οικοπέδων και δεν έχουν γίνει έργα υποδομής.  

 

Εικόνα 5 : Το ανατολικό τμήμα  του οικισμού της  Νεράιδας 
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Στο σύνολό του είναι ένας αραιοδομημένος οικισμός, ο οποίος στην πραγματικότητα 

δεν αναπτύχθηκε ποτέ εξ ολοκλήρου. 

Οι υπάρχουσες κεντρικές κοινωφελείς λειτουργίες στον οικισμό είναι περιορισμένες 

έως ανύπαρκτες, λόγω του μικρού πληθυσμιακού μεγέθους του οικισμού, και της μη 

ανάπτυξής του λόγω της μικρής απόστασης αυτού από την πόλη των Σερβίων του 

ομώνυμου Δήμου. 

Ο οικισμός της Νεράιδας εξαρτάται λειτουργικά από την έδρα του δήμου, τα Σέρβια, 

από άλλους γειτονικούς οικισμούς και την έδρα του νομού την Κοζάνη . 

Φαινόμενα συνύπαρξης ασύμβατων χρήσεων γης που να αφορούν την κατοικία και 

μικρές μονάδες οικόσιτων ζώων, όπως σε όλους τους μικρούς οικισμούς δεν υπάρχουν. 

Α6.2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Το ανάγλυφο και η μορφολογία  της περιοχής  αποτέλεσαν το υπόβαθρο για την 

πολεοδομική οργάνωση του οικισμού. 

Στο σύνολό του είναι ένας αραιοδομημένος οικισμός, ο οποίος στην πραγματικότητα 

δεν αναπτύχθηκε ποτέ εξ ολοκλήρου. 

Οι κεντρικές κοινωφελείς λειτουργίες στον οικισμό είναι περιορισμένες έως 

ανύπαρκτες, αφ΄ενός μεν λόγω του μικρού του μεγέθους του οικισμού, αφ΄ετέρου δε 

εξ αιτίας της μη ανάπτυξής του και της μικρής απόστασης αυτού από την πόλη των 

Σερβίων του ομώνυμου Δήμου. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Ο εν λόγω οικισμός ανήκει στον Δήμο Σερβίων. 

Υπάρχει στον οικισμό κτίριο Κοινοτικού 

Καταστήματος. 

ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΑΨΥΧΗ 
Αρκετά καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. 

ΠΡΟΝΟΙΑ – ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
Εξυπηρετείται από το Κέντρο Υγείας στην πόλη 

των Σερβίων 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Υπάρχει κτίριο Δημοτικού Σχολείου, το οποίο δεν 

λειτουργεί (Ο.Τ. 25) 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Έχουν τοποθετηθεί 2 μπασκέτες στον χώρο 

στάθμευσης (Ο.Τ.15), για να παίζουν τα παιδιά, 

ενώ ο χώρος των αθλητικών εγκαταστάσεων (Ο.Τ. 

25) δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο είναι 

εγκαταλελειμμένος. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 

ΧΩΡΟΙ 

Βάσει του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 

υπάρχουν αρκετοί κοινόχρηστοι χώροι, οι οποίοι 

όμως στην πραγματικότητα είναι αδιαμόρφωτοι, 

καθ΄ότι ο ίδιος ο οικισμός είναι αραιοδομημένος 

και οι μόνοι διαμορφωμένοι κοινόχρηστοι χώροι 

είναι αυτοί πάνω στη ράχη «Πύργος». 

ΑΛΛΕΣ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Εκκλησία (στη ράχη «Πύργος» στο Ο.Τ. 19) 

 

Το πλάτωμα στην κορυφή του υψώματος «Πύργος» αποτελεί τον πυρήνα του  

πυκνοδομημένου τμήματος του οικισμού λόγω της περίοπτης θέσης και των μίξης των 

χρήσεων της κατοικίας με τα καταστήματα αναψυχής και εστίασης που αξιοποιούν το 

ισχυρότερο πλεονέκτημα της περιοχής – της πανοραμικής θέας όλης της γύρωθεν 

περιοχής. 

 Η πολεοδομική  οργάνωση έχει ως  άξονα αναφοράς το οδικό δίκτυο που αποτελείται 

από τον κεντρικό πρωτεύοντα δρόμο που ακολουθώντας το ανάγλυφο με αφετηρία τον 

κόμβο διασύνδεσης με τη εθνική οδό απολήγει στο πλάτωμα της κορυφής όπου οι 
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οικοδομήσιμοι χώροι  διαμορφώθηκαν γύρω από ένα δακτύλιο που λόγω του πλάτους 

του είναι μονοδρομημένος. 

Στην περιοχή της κορυφής του λόφου κυριαρχούν οι χρήσεις των οικοπεδικών 

εκτάσεων γενικής κατοικίας, καθώς διαμορφώθηκαν οικόπεδα με τυπική επιμηκυμένη 

ορθογωνική διατομή  των οποίων το εμβαδόν  είναι  μικρό, κυμαίνεται  από 200 μέχρι 

330 τμ. (το μέσο μέγεθος των ιδιωτικών οικοπέδων είναι περίπου 260 τ.μ.)  

Τα περιμετρικά οικόπεδα  στα οποία  στα ισόγεια των κτιρίων δημιουργήθηκαν 

ταβέρνες, καφετέριες και παρεμφερείς χρήσεις  ανέπτυξαν βεράντες και κτιριακές 

εγκαταστάσεις (κλειστούς και ανοικτούς ημιυπαίθριους και μη χώρους) προς την 

εξωτερική περίμετρο . 

Ως κοινωφελείς ή κοινόχρηστες εκτάσεις είναι ο χώρος όπου έχει αναγερθεί ο ναός του 

Αγίου Γεωργίου, ο γειτονικός χώρος πρασίνου που επιτρέπει στον επισκέπτη από 

κοινόχρηστο  χώρο να αξιοποιεί την πανοραμική θέα προς τη γύρω περιοχή, ο μικρός 

κοινόχρηστος χώρος πρασίνου στην είσοδο του  οικισμού, ο μικρός χώρος πλατείας, οι 

εγκαταστάσεις παιδικής χαράς που έχουν τοποθετηθεί σε διαθέσιμο οικόπεδο και  το 

οικόπεδο όπου έχει ανεγερθεί το κτίριο των γραφείων της Κοινότητας. Επίσης 

προβλέπονται πολύ μικροί κοινόχρηστοι χώροι  και πρασίνου.  

Η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του οικισμού πέρα από την προνομιακή χωροθέτησή του 

και την πανοραμική θέα, δεν έχει να παρουσιάσει κάτι ιδιαίτερο σε ότι αφορά το 

δομημένο περιβάλλον. 

Με την πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης και επέκτασης του 1988 επιχειρήθηκε να 

αντιμετωπισθεί η έλλειψη κοινωνικών υποδομών και των ανάλογων χώρων που δεν 

μπορούσαν να καλυφθούν στο πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού υπό την προοπτική 

κάλυψης μελλοντικών αναγκών.  

Στον ενδιάμεσο χώρο πριν την άνοδο στο πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού 

χωροθετήθηκε το οικόπεδο  του δημοτικού σχολείου και δίπλα σε αυτό αθλητικών 

εγκαταστάσεων, χώρος πολιτισμού και χώροι στάθμευσης και μικρός χώρος κοινοτικού 

αναψυκτηρίου. Σε αυτούς τους χώρους οι εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν είναι 

ημιτελείς ή ανεγέρθησαν  χωρίς να συμπίπτουν με οριζόμενα στο ρυμοτομικό σχέδιο.  

Το βορειοδυτικό τμήμα  διαρθρώνεται εκατέρωθεν του πρωτεύοντα οδικού άξονα που 

ξεκινά από τη διασταύρωση με την Εθνική Οδό και απολήγει στο πλάτωμα στην κορυφή 

του λόφου, έχοντας  οφιοειδή μορφή  λόγω του αναγλύφου.  
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Τα οικοδομικά τετράγωνα είναι σχετικά μεγάλα σε μέγεθος και έχουν 

παραλληλόγραμμο σχήμα  καθώς οι δρόμοι με πλάτος 8 μ. χαράζονται παράλληλα προς 

τις ισοϋψείς. 

Καθώς αρχικά οι χώροι προορίζονταν για αυλαγάδες το μέγεθος των οικοπέδων είναι 

σχετικά μεγάλο και κυμαίνεται από 645  μέχρι  983 τ.μ. με μέσο μέγεθος  780  τ.μ.. Η 

πλειοψηφία των αρχικών οικοπεδούχων είχε αποκτήσει οικόπεδο στην κορυφή του 

λόφου για αυτό σε αυτό το τμήμα το πρώτα κτίσματα ήταν γεωργικές αποθήκες.  

Η προνομιακή θέση στο πλάτωμα του λόφου συνετέλεσε  στην μαζική ανοικοδόμηση 

αυτών  και η  κύρια ανάπτυξη του οικισμού να παραμείνει στην κορυφή της ράχης. 

Σταδιακά ανεγέρθησαν διάσπαρτα κτίσματα -εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου του οικισμού- και στα βορειο-δυτική πλευρά αυτού (προς την πλευρά του 

Εθνικού δρόμου Αθηνών-Κοζάνης). 

Οι κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις που προβλέπονται από το αρχικό ρυμοτομικό 

σχέδιο του 1973 και αναθεωρήθηκαν με το ρυμοτομικό σχέδιο του 1988 δεν 

υλοποιήθηκαν.  

Όπως περιγράφεται αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο οι κοινόχρηστες και κοινωφελείς 

λειτουργίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν ως έχουν εγκριθεί καθώς  η πλειοψηφία των 

ιδιωτικών κτισμάτων που ανοικοδομήθηκαν, ιδιαίτερα στο βορειοδυτικό τμήμα του 

οικισμού, εκατέρωθεν του κεντρικού δρόμου αλλά και οι τοπικοί δρόμοι που 

διανοίχτηκαν, δεν συμπίπτουν με το διάγραμμα διανομής των οικοπεδικών χώρων με 

αποτέλεσμα μη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου στο έδαφος. 

Το έντονο ανάγλυφο σε ορισμένα σημεία είχε επίσης ως αποτέλεσμα την μετατόπιση 

οριζοντιογραφικά των δρόμων κατά τη διάνοιξή τους και τη δημιουργία πραγματικών 

καταστάσεων που δεν μπορούν να θεραπευτούν πολεοδομικά, παρά μόνο με συνολικό 

έλεγχο και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, ώστε να επιτυγχάνεται αρτιότερη 

πολεοδομική ρύθμιση.  

Α6.3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ  

Ο νέος οικισμός της Νεράιδας δημιουργήθηκε με βάση το ρυμοτομικό σχέδιο του 1973 

που εκπονήθηκε από την Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας και 

εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. ΤΥ 84649/16-5-1974 (ΦΕΚ 145Δ’/7-6-1974) απόφαση Νομάρχη 

Κοζάνης και παράλληλα καθορίστηκαν οι όροι δόμησης.  
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Ο οικισμός της Νεράιδας, είναι οικισμός κάτω των 2000 κατοίκων (Π.Δ. 24.4/3.5.1985, 

ΦΕΚ 181Δ’/3-5-1985), τα όρια του οποίου ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 257/8-10-1987 

(ΦΕΚ 1058Δ’) Απόφαση Νομάρχη Κοζάνης.  

Εκπονήθηκε πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης και επέκτασης του οικισμού που 

συμπεριέλαβε ρυθμίσεις για ολόκληρο τον υφιστάμενο οικισμό και επέκταση στο 

ανατολικό τμήμα του λόφου. 

Με την υπ’ αριθμ. 2826/20-10-1988 (ΦΕΚ 817Δ’/16-11-1988) απόφαση Νομάρχη 

Κοζάνης εγκρίθηκε η παραπάνω μελέτη αναθεώρησης και επέκτασης του οικισμού 

Νεράιδας και καθορίστηκαν νέοι όροι και περιορισμοί δόμησης. 

Σύμφωνα με τη μελέτη αναθεώρησης και επέκτασης, ο οικισμός της Νεράιδας 

χωρίζεται σε δύο τομείς με ιδιαίτερους όρους και περιορισμούς δόμησης. 

Ο τομέας Ι περιλαμβάνει τον οικισμό στο ύψωμα Πύργος που έχει ανοικοδομηθεί 

σχεδόν πλήρως και την περιοχή επέκτασης στην ανατολική πλευρά. 

Ο τομέας ΙΙ περιλαμβάνει το τμήμα του οικισμού που εκτείνονταν στη δυτική και 

βορειοδυτική πλευρά του λόφου που έχει ανοικοδομηθεί σποραδικά . 

Σε όλο τον οικισμό καθορίζεται η χρήση της γενικής κατοικίας, όπως αυτή 

προσδιορίζονταν στο άρθρο 5 του παλιού Προεδρικού Διατάγματος 81 του 1980. 

Ο συντελεστής δόμησης στον τομέα Ι ορίζεται 0,8 και η συνολική δομήσιμη επιφάνεια 

δεν μπορεί να υπερβεί τα 400 τ.μ. Στον τομέα ΙΙ ο συντελεστής δόμησης ορίζεται 0,4 

και ομοίως η συνολική δομήσιμη επιφάνεια δεν μπορεί να υπερβεί τα 400 τ.μ. 

Η αρτιότητα των οικοπέδων στον Τομέα Ι ορίζεται: Εμβαδόν 300 τ.μ. και πρόσωπο 10μ. 

και κατά παρέκκλιση με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν παραχωρήθηκαν με την 

οριστική διανομή του 1973. Στον τομέα ΙΙ, η αρτιότητα των οικοπέδων ορίζεται: 

εμβαδόν 600 τ.μ. και πρόσωπο 15 μ. 

Το ποσοστό κάλυψης ορίζεται αντίστοιχα σε 60% και 40% στους δύο τομείς. 

Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται 7,5 μ. από την φυσική στάθμη του εδάφους, ενώ 

με την κατασκευή στέγης επιτρέπεται υπέρβαση του μέγιστου ύψους μέχρι 2μ. 

Στον τομέα Ι κατά παρέκκλιση επιτρέπεται, μετά από σύμφωνη γνώμη της 

αρχιτεκτονικής επιτροπής, προσαύξηση στο μέγιστο ύψος κατά 1μ. μόνο στην πλευρά 

του κτιρίου όπου βρίσκεται το χαμηλότερο υψόμετρο του οικοπέδου για την 

προσαρμογή του κτιρίου στις κλίσεις του εδάφους. 
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ΤΟΜΕΑΣ I  :    (πυκνοδομημένο τμήμα τουοικισμού και ανατολικό τμήμα εγκεκριμένης 

επέκτασης)                              

- Αρτιότητα οικοπέδου  : 300,00μ2  (ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ: Άρτια και οικοδομήσιμα τα 

οικόπεδα που παραχωρήθηκαν με την οριστική διανομή 

του 1973, με όποιο εμβαδόν και διαστάσεις αυτά 

παραχωρήθηκαν) 

- Πρόσωπο οικοπέδου  :    10,00m                                    

- Συντελεστής Δόμησης  :  0,8     (max δομήσιμη επιφάνεια 400,00μ2)     

- Ποσοστό Κάλυψης  :  60%                         

- Ύψος κτιρίου (max)  :  7,50μ.  (από τη φυσική στάθμη)       

- Ύψος στέγης (max)  :  2,00μ. 

ΤΟΜΕΑΣ II  :    (Δυτική αραιοδομημένη περιοχή του εγκεκριμένου σχεδίου του 1973)                             

- Αρτιότητα οικοπέδου  :  600,00μ2   

- Πρόσωπο οικοπέδου  :   15,00m                                    

- Συντελεστής Δόμησης  :   0,4     (max δομήσιμη επιφάνεια 400,00μ2)     

- Ποσοστό Κάλυψης  :   40%                         

- Ύψος κτιρίου (max)  :   7,50μ.  (από τη φυσική στάθμη)       

- Ύψος στέγης (max)  :  2,00μ. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους δόμησης που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 

257/8.10.1987 Απόφαση Νομάρχη Κοζάνης, εκτός των άλλων επιβάλλεται : 

 η κατασκευή τετρακλινούς ή πολυκλινούς στέγης  με κεραμίδια ή πέτρινες 

πλάκες 

 οι ανοιχτοί καλυμμένοι εξώστες να μην υπερβαίνουν σε μήκος το 1/3 το μήκος 

των όψεων και το πλάτος τους να μην υπερβαίνει το 1,5μ., καθώς και 

 περίφραξη του οικοπέδου με συμπαγές τμήμα 1,00μ. ύψος . 

Επίσης με την υπ’ αρ. πρωτ. 717/6-2-1997 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης  (ΦΕΚ 220 

Δ’/26-3-1997) τροποποιήθηκαν οι όροι δόμησης για τα οικόπεδα όπου ανεγείρονται 

τουριστικές εγκαταστάσεις ή αμιγώς επαγγελματικές χρήσεις καθώς και για τμήμα των 

οικοπέδων που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος για ανέγερση κτιρίου κοινής ωφέλειας. 
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Για τα παραπάνω οικόπεδα στον Τομέα ΙΙ αυξάνεται το ποσοστό κάλυψης σε 50% από 

40%.  

Επίσης για τα παραπάνω οικόπεδα και στους δύο τομείς αυξάνεται ο συντελεστής 

δόμησης  ως εξής : 

 για τα πρώτα 100 τ.μ. της επιφάνειας του οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης 

ορίζεται σε 1,60, 

 για τα επόμενα  100 τ.μ. της επιφάνειας του οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης 

ορίζεται σε 0,80, 

 για το πέραν των  200 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ.  τμήμα του οικοπέδου ο 

συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,60, 

 για το πέραν των  2.000 τ.μ. και μέχρι 4.000 τ.μ.  τμήμα του οικοπέδου ο 

συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,50 και 

 για το πέραν των  4.000 τ.μ. τμήμα του οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης 

ορίζεται σε 0,60. 

Α6.4. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τον επικαιροποιημένο κτηματολογικό 

πίνακα διανομής από την Τοπογραφική Υπηρεσία και από τη μελέτη του Εθνικού 

Κτηματολογίου (τα στοιχεία της 1ης ανάρτησης μετά τις υποβληθείσες δηλώσεις) 

παρουσιάζεται η παρακάτω εικόνα, στα οικοδομήσιμα οικόπεδα : 

 Στο Ο.Τ. 1 από το σύνολο των 16 οικοδομήσιμων οικοπέδων τα 9 οικόπεδα είναι 

διαθέσιμα (δεν έχουν διατεθεί σε δικαιούχους). 

 Στο Ο.Τ. 2 από το σύνολο των 10 οικοδομήσιμων οικοπέδων τα 6 οικόπεδα είναι 

διαθέσιμα. 

 Στο Ο.Τ. 3 αντίστοιχα από το σύνολο των 8 οικοδομήσιμων οικοπέδων τα 4 

οικόπεδα είναι διαθέσιμα. 

 Στο Ο.Τ. 5 από τα 5 οικοδομήσιμα οικόπεδα, το ένα (1) οικόπεδο είναι 

διαθέσιμο. 

 Στο Ο.Τ. 6 από τα 8 οικοδομήσιμα οικόπεδα, τα 3 οικόπεδα είναι διαθέσιμα. 

 Στο Ο.Τ. 7 από τα 8 οικοδομήσιμα οικόπεδα, τα 7 οικόπεδα είναι διαθέσιμα. 
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 Στο Ο.Τ. 9 από τα 11 οικοδομήσιμα οικόπεδα, τα 5 οικόπεδα είναι διαθέσιμα. 

 Στο Ο.Τ. 11 από τα 8 οικοδομήσιμα οικόπεδα, τα 4 οικόπεδα είναι διαθέσιμα. 

 Στο Ο.Τ. 12 από τα 8 οικοδομήσιμα οικόπεδα, τα 4 οικόπεδα είναι διαθέσιμα. 

Επίσης υπάρχουν στο πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού : 

 Στο Ο.Τ. 17, δύο (2) διαθέσιμα οικόπεδα. 

 Στο Ο.Τ. 18, ένα (1) διαθέσιμο οικόπεδο. 

Στο υπ’ αρ. 113 οικόπεδο στο Ο.Τ. 16 ενώ έχει ανεγερθεί το Κοινοτικό Κατάστημα δεν 

έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες παραχώρησης. 

Στις ανατολικές επεκτάσεις του οικισμού τα οικοδομήσιμα οικόπεδα ανήκουν στην 

ιδιοκτησία του Δήμου. 
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Α6.5. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΑΑ66..55..11..  ΟΟδδιικκόό  δδίίκκττυυοο  οοιικκιισσμμοούύ  

Ο σημερινός οικισμός της Νεράιδας είναι ένας οικισμός που προέκυψε από τη 

μετεγκατάσταση του λόγω της κατασκευής του φράγματος του Πολυφύτου, ο οποίος 

όμως δεν αναπτύχθηκε ποτέ στην ολότητά του. 

Ο οικισμός διασυνδέεται με το ευρύτερο οδικό δίκτυο μέσω του οδικού πρωτεύοντα 

οδικού άξονα που διατρέχει το βορειοδυτικό τμήμα  του οικισμού με οφιοειδή 

ανηφορική χάραξη  πλάτους σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο 12 μ. 

Η μη πλήρης ανάπτυξη του οικισμού δίνει την εντύπωση στον επισκέπτη ότι ο κεντρικός 

δρόμος του οικισμού είναι απλά ένας συνδετήριος  δρόμος που συνδέει την Εθνική οδό 

με τον οικισμό της Νεράιδας, χωρίς να είναι ευδιάκριτο που αρχίζει η οικιστική 

περιοχή.   

Στο  υψηλότερο τμήμα του οικισμού ο πρωτεύων άξονας απολήγει σε ένα οδικό 

δακτύλιο με μικρή διατομή (ο δρόμος εδώ να λειτουργεί ως μονόδρομος) που 

διατρέχει το πλάτωμα του οικισμού και εκατέρωθεν αυτού έχουν ανεγερθεί τα 

κτίσματα και αναπτυχθεί οι λοιπές δραστηριότητες αναψυχής.  

Στο  βορειο-δυτικό τμήμα του οικισμού υπάρχουν αρκετοί δρόμοι του ρυμοτομικού 

σχεδίου, που δεν έχουν υλοποιηθεί. 

ΑΑ66..55..22..  ΔΔίίκκττυυοο  ύύδδρρεευυσσηηςς  ––  ΕΕξξωωττεερριικκόό  υυδδρρααγγωωγγεείίοο  

Ο οικισμός της Νεράιδας  υδρεύεται από γεώτρηση, που βρίσκεται στην τοποθεσία της 

παλιάς Νεράιδας, πλησίον της ακτής της λίμνης. 
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Εικόνα 6 : Η περιοχή της γεώτρησης του οικισμού Νεράιδας, κοντά στις όχθες της λίμνης. 

 

 

Από εκεί το νερό οδηγείται με τον κεντρικό αγωγό πλήρωσης στη δεξαμενή του 

οικισμού, χωρητικότητας 100 κ.μ. από όπου και υδρεύεται ο οικισμός. 

Όταν η λίμνη βρίσκεται στην ανώτερή της στάθμη υπάρχει μικρή απόσταση μεταξύ 

γεώτρησης και ανώτερης στάθμης λίμνης.  Υπάρχουν υπόνοιες ότι το νερό της λίμνης 

μπορεί, λόγω πιέσεων, να αναμιγνύεται με το πόσιμο νερό της γεώτρησης. Στην 

περίπτωση που αποδειχθεί κάτι τέτοιο, υπάρχει η εναλλακτική δυνατότητα 

τροφοδότησης της δεξαμενής από παρακείμενη γεώτρηση (επί της οδού προς Ιμερα) η 

οποία χρησιμοποιείται για την υδροδότηση των Ιμέρων, με ορθολογική κατανομή του 

νερού, στις περιόδους υψηλής στάθμης της λίμνης Πολυφύτου. 

Το δίκτυο του οικισμού έγινε μετά το 1974 με σωλήνες PVC και ως σήμερα καλύπτει τις 

ανάγκες του οικισμού χωρίς κανένα πρόβλημα. 

ΑΑ66..55..33..  ΔΔίίκκττυυοο  ααπποοχχέέττεευυσσηηςς,,  εεγγκκααττάάσστταασσηη  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  λλυυμμάάττωωνν,,  δδίίκκττυυοο  οομμββρρίίωωνν  

Το σύστημα αποχέτευσης είναι χωριστικό, δηλαδή τα ακάθαρτα ύδατα (αστικά λύματα) 

αποχετεύονται ξεχωριστά από τα όμβρια ύδατα. 

Ο οικισμός της Νεράιδας διαθέτει δίκτυο ακαθάρτων  που κατασκευάστηκε από την 

ΤΥΔΚ Κοζάνης το 2000 και ολοκληρώθηκε το 2001. 

Θέση γεώτρησης 
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Το δίκτυο συλλέγει τα λύματα και τα οδηγεί σε εγκατάσταση επεξεργασίας (στον ΕΕΛ 

Νεράιδας) πριν αυτά οδηγηθούν προς την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου. 

Τα αστικά λύματα των οικοδομών οδηγούνται στους συλλεκτήριους αγωγούς και στη 

συνέχεια στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, που χωροθετείται πλησίον της 

λίμνης Πολυφύτου, σε απόσταση περί τα 600m ΒΒΑ του οικισμού. Τα επεξεργασμένα 

λύματα οδηγούνται με αγωγό εκροής προς διάχυση στην λίμνη. 

Ο ΕΕΛ Νεράιδας λειτούργησε δοκιμαστικά από τον ανάδοχο του έργου κατασκευής  για 

πολύ μικρό χρονικό διάστημα και έκτοτε βρίσκεται εκτός λειτουργίας. 

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ενίοτε δυσλειτουργεί διότι απαιτείται 

συστηματικότερη επιτήρηση της λειτουργίας της και τακτική συντήρηση, από την 

αρμόδια δημοτική αρχή και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. 

Για την επαναλειτουργία της εγκατάστασης έχει προταθεί από την ΑΝΚΟ ΑΕ το 2011 

μετά από αίτημα της τότε δημοτικής αρχής ένα πλαίσιο εργασιών και ενεργειών.  

Το βορειο-δυτικό τμήμα του οικισμού δεν διαθέτει δίκτυο ακαθάρτων και οι οικοδομές 

που έχουν αναγερθεί εξυπηρετούνται από απορροφητικούς βόθρους. 

ΑΑ66..55..44..  ΑΑπποορρρρίίμμμμαατταα  

Η ορθολογική αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων είναι ο κεντρικός 

στόχος της προσπάθειας που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του ΄90 και το συνολικό 

σχέδιο εξελίσσεται με επιτυχία και αποτελεί το πρώτο σε πανελλήνιο επίπεδο 

πρόγραμμα Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) που 

εφαρμόζεται σε περιφερειακή κλίμακα. 

Στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το ΟΣΔΑ διαρθρώνεται στους 

παρακάτω άξονες : 

 Μηχανική αποκομιδή : οργάνωση των τοπικών συστημάτων και προμήθειες 

εξοπλισμού. 

 Μεταφόρτωση : κατασκευή πάγιων υποδομών και προμήθειες εξοπλισμού. 

 Ανάκτηση και ανακύκλωση : οργάνωση των τοπικών συστημάτων, προμήθειες 

εξοπλισμού και κατασκευή πάγιων υποδομών. 

 Μηχανική επεξεργασία και Αξιοποίηση : κατασκευή της Μονάδας Μηχανικής 

διαλογής και λιπασματοποίησης, ενεργειακή αξιοποίηση. 
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 Υγειονομική Ταφή : κατασκευή Περιφερειακού ΧΥΤΑ (σε μη ενεργό πλέον ορυχείο 

λιγνίτη της ΔΕΗ στο ενεργειακό άξονα Κοζάνης – Πτολεμαίδας), έργα 

αποκατάστασης και εξυγίανσης των χωματερών. 

 Διαχείριση ειδικών απορριμμάτων : σχεδιασμό και εφαρμογή των συστημάτων 

εναλλακτικής διαχείρισης. 

Όλοι οι ΟΤΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχουν στο ΟΣΔΑ. 

Συντονιστής όλου αυτού του σχεδιασμού, είναι η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ) η οποία ιδρύθηκε το 1998 και η οποία 

με την έγκριση του διαχειριστικού σχεδίου από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής 

Μακεδονίας ανέλαβε το κεντρικό συντονισμό. 

Μέτοχοι της εταιρείας είναι όλοι οι  Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.. 

Αποτέλεσμα όλης της προσπάθειας, είναι η συντονισμένη, επιτυχής και με 

στοχοθέτηση αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις και κανόνες που ορίζει η Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. 

Ο Δήμος Σερβίων, συμμετέχοντας στο ΟΣΔΑ, έχει σταματήσει την απόθεση των 

απορριμμάτων του, στους χώρους προσωρινής απόθεσης που είχαν δημιουργηθεί σε 

περιοχές εντός των διοικητικών του ορίων.  

Για την εξυπηρέτηση της εν λόγω Κοινότητας εξυπηρετείται με την συλλογή των 

απορριμμάτων από τα οχήματα του Δήμου Σερβίων.  

Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας) 

εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 286/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Δυτικής Μακεδονίας. Η ισχύς της απόφασης αυτής κυρώθηκε με την ΚΥΑ 

61489.5303/19.12.2016 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4151/Β/22.12.2016). Το 

αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ ενσωματώνει τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 52267/1.11.2016 για την 

έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΕΣΔΑ. 

Περιλαμβάνει σχέδια διαχείρισης για 12 ρεύματα (επικινδύνων και μη) αποβλήτων. 

Το ΠΕΣΔΑ ενσωματώνει τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων των Δήμων της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία εξειδικεύουν τους στόχους και καθορίζουν 

τις προτεραιότητες διαχείρισης αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων και τα οποία εγκρίθηκαν 

με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων. 

Μετά την διάσπαση του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, τόσο στο Δήμο Σερβίων όσο και 

στον Δήμο Βελβεντού, εκπονήθηκαν νέα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων. 
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ΑΑ66..55..55..  ΔΔίίκκττυυαα  ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιώώνν  

Δίκτυο τηλεπικοινωνιών 

Το δίκτυο τηλεπικοινωνιών του οικισμού  διασυνδέεται με το κέντρο ΟΤΕ ΣΕΡΒΙΩΝ με 

O/Ι (Οπτική Ίνα) που διατρέχει τον πρωτεύοντα οδικό άξονα και καταλήγει στο ύψωμα 

«Πύργος» στο κτίριο του Κοινοτικού Καταστήματος, όπου έχει εγκατασταθεί 

εξοπλισμός για παροχή VDSL ευρυζωνικού δικτύου VDSL στον οικισμό (έως 50 MBps). 

Η διανομή εντός οικισμού γίνεται με ενσύρματο δίκτυο υπόγειο στον κορμό και 

εναέριο στις παροχές. 

Στην παρούσα φάση υπάρχουν 40-60 συνδέσεις, αλλά οι δυνατότητες του εξοπλισμού 

είναι υπερπολλαπλάσιες. 

Κινητή τηλεφωνία 

Ο οικισμός της Νεράιδας καλύπτεται πλήρως από δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και δεν 

εντοπίζονται μη καλυπτόμενες περιοχές μεγάλης κλίμακας. 

ΑΑ66..55..66..  ΕΕννεερργγεειιαακκάά  δδίίκκττυυαα    

Το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του οικισμού Νεράιδας αναχωρεί από 

Βαθύλακκο και φτάνει μέχρι τον οικισμό, όπου υπάρχει σταθμός υποβιβασμού της 

τάσης. 

Ο οικισμός της Νεράιδας τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα από δύο σταθμούς 

υποβιβασμού τάσης 15 KV/230 V. 

Ο πρώτος, ισχύος 160 KVA, βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του οικισμού, δίπλα στο 

πρωτεύοντα οδικό άξονα και τροφοδοτεί με Χ.Τ. (εναέριο δίκτυο) το βορειοδυτικό 

τμήμα - κάτω μέρος του οικισμού. 

Ο δεύτερος, ισχύος επίσης 160 KVA, βρίσκεται στο επάνω μέρος του οικισμού στο 

ύψωμα «Πύργος» και τροφοδοτεί με Χ.Τ. (εναέριο δίκτυο) το τμήμα του οικισμού που 

έχει ανοικοδομηθεί στο χώρο αυτό. 

Το δίκτυο ακολουθεί δενδροειδή μορφή, είναι εκτεταμένο και αποτελείται από  πλήθος 

διακλαδώσεων, ικανό να εξυπηρετήσει χωρίς ιδιαίτερες επεμβάσεις την 

ηλεκτροδότηση των υφιστάμενων αλλά και νέων εγκαταστάσεων. 
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Ο οικισμός διαθέτει, εκτός από το δίκτυο οδοφωτισμού επί των ικριωμάτων της ΔΕΗ, 

και υπόγειο δίκτυο οδοφωτισμού στον εσωτερικό οδικό δακτύλιο στο ύψωμα 

«Πύργος», με φωτιστικά 70/150W ΥΠNa, επί μεταλλικών ιστών 4-5 μέτρων ύψους. 

Η διανομή χαμηλής τάσης εντός του οικισμού Νεράιδας, γίνεται εναέρια, επί ξύλινων 

συνήθως στύλων. 

ΑΑ66..55..77..  ΤΤηηλλεεοοππττιικκοοίί  πποομμπποοίί  

Ο οικισμός Νεράιδας Σερβίων καλύπτεται τηλεοπτικά από: 

 Την DIGEA και πιο συγκεκριμένα από το κέντρο εκπομπής ΜΕΤΑΞΑ, που 

καλύπτει την περιοχή με 7 κανάλια εθνικής εμβέλειας και 5 κανάλια 

περιφερειακής εμβέλειας. 

 Ψηφιακή ERT από κέντρο εκπομπής ΜΕΤΑΞΑ (δίκτυο εκπομπής 8 / Συχνότητα 

41). 
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Α7. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟY  

Για τις ανάγκες της μελέτης ψηφιοποιήθηκαν τα υπόβαθρα του αρχικού εγκεκριμένου  

ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπογραφικής Υπηρεσίας που αφορούσε την αρχική έγκριση 

του ρυμοτομικού σχεδίου του έτους 1973, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του 

1988 που εγκρίθηκε με την υπ΄αρ.2826/20-10-88 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 817Δ’/16-11-

1988) και της τροποποίησης των επεκτάσεων που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 3853/19-10-

1989 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 688Δ’/08-11-1989). 

Επίσης χρησιμοποιήθηκαν οι αναλυτικές τιμές των οροσήμων του αρχικού 

εγκεκριμένου  ρυμοτομικού σχεδίου (της διανομής του συνοικισμού της Νεράιδας της 

Τοπογραφικής Υπηρεσίας) και αποδόθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο σε ψηφιακή μορφή και 

στη συνέχεια μετασχηματίστηκε σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 καθώς οι αναλυτικές 

τιμές των οροσήμων ήταν στο προβολικό σύστημα ΗΑΤΤ. 

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται συνολικά το υφιστάμενο εγκεκριμένο ρυμοτομικό 

σχέδιο, οι κοινωφελείς και κοινόχρηστοι χώροι του οικισμού, καθώς και οι χρήσεις γης 

που ισχύουν σύμφωνα με τις παραπάνω εγκρίσεις.  
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Χάρτης 1 : Ισχύον ρυμοτομικό οικισμού Νεράιδας και χρήσεις γης. 
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Α8. ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ  

Για τη δημιουργία ψηφιακού χαρτογραφικού υποβάθρου για τον  έλεγχο της 

εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου στο έδαφος  επιλέχθηκε η παραγωγή έγχρωμου 

ψηφιακού ορθοφωτοχάρτη κατάλληλης κλίμακας, τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου 

επιφανείας (DSM) και ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM). Για τις ανάγκες της μελέτης 

(ακρίβειες οριζοντιογραφικού και υψομετρικού υποβάθρου) επιλέχθηκε η ανάλυση του 

ψηφιακού ορθοφωτοχάρτη να αντιστοιχεί σε ψηφιακή πληροφορία εικονοστοιχείου 

στο έδαφος 0,05 m, ήτοι η κλίμακα του ψηφιακού ορθοφωτοχάρτη να είναι 1:200. 

Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις εκτελέστηκαν σε κάποια τμήματα της περιοχής 

μελέτης, όπου από τους ορθοφωτοχάρτες δεν μπορούσαν να καθοριστούν με ακρίβεια 

τα όρια των γεωτεμαχίων. 

Οι εργασίες υπαίθρου πραγματοποιήθηκαν αρχικά τον Απρίλιο και συμπληρωματικά 

τον Ιούνιο του 2020. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

 Αεροφωτογράφηση με χρήση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone) 

 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις με χρήση δύο δεκτών G.P.S.. 

Για τον ακριβή υπολογισμό της υψομετρικής διαβάθμισης και των μορφολογικών 

κλίσεων στην έκταση που καταλαμβάνει το Ρυμοτομικό Σχέδιο Νεράιδας, 

χρησιμοποιήθηκε το ψηφιακό μοντέλο εδάφους DTM (Digital Terrain Model) της 

περιοχής μελέτης. 

Το DTM της περιοχής μελέτης δημιουργήθηκε κατόπιν της αεροφωτογραμμετρικής 

αποτύπωσης της περιοχής. 

Ειδικότερα, η αεροφωτογραμμετρική αποτύπωση της περιοχής, έκτασης περίπου 443,8 

στρεμμάτων, περιελάμβανε πτήσεις σε 2 διαφορετικά ύψη από την επιφάνεια του 

εδάφους, ώστε να αποδοθεί καλύτερα η μορφολογία του εδάφους, όπως περιγράφεται 

παρακάτω: 

 Ύψος πτήσης 88,3 m από την επιφάνεια του εδάφους με διακριτική ανάλυση 

εικόνων 2,50 cm/pixel 

 Ύψος πτήσης περίπου 141,2 m από την επιφάνεια του εδάφους με διακριτική 

ανάλυση εικόνων 4,00 cm/pixel 
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Η γεωαναφορά του μοντέλου της φωτογραμμετρικής αποτύπωσης έγινε με χρήση 14 

φωτοσταθερών σημείων ελέγχου, ακρίβειας 1cm ±1ppm οριζοντιογραφικά και 2cm +-

1ppm υψομετρικά, με μέσο σχετικό σφάλμα 1,4 cm. 

Μετά την επεξεργασία της φωτογραμμετρικής αποτύπωσης πρόεκυψαν τα παρακάτω: 

 Ψηφιακό μοντέλο επιφανείας DSM (Digital Surface Model) διακριτικής 

ανάλυσης 2.5 cm/pixel 

 Ορθοφωτοχάρτης διακριτικής ανάλυσης 2,5 cm/pixel 

 Ψηφιακό μοντέλο εδάφους DTM (Digital Terrain Model) διακριτικής ανάλυσης 

25,0 cm/pixel 
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Α9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  ΣΤΟ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Για να ελεγχθεί η εφαρμογή του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου στο έδαφος, 

χρησιμοποιήθηκε το ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο που δημιουργήθηκε στην 

παρούσα μελέτη, το τοπογραφικό διάγραμμα με φωτογραμμετρική μέθοδο και ο 

ορθοφωτοχάρτης και απεικονίζεται σε δύο χάρτες που συνοδεύουν την παρούσα 

τεχνική έκθεση: 

1. Toν χάρτη με θέμα σχεδίου «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΜΕ 

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)» 

2. Toν χάρτη με θέμα σχεδίου «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΜΕ 

ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ)» 

Η ασυμφωνία εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου στο έδαφος σε σχέση με το ισχύον 

εγκεκριμένο απεικονίζεται στις  οδεύσεις των δρόμων που έχουν διανοιχθεί και 

υλοποιηθεί.  

Σε ορισμένα σημεία έχουν μετατοπισθεί οριζοντιογραφικά οι δρόμοι κατά τη διάνοιξή 

τους και ανεγέρθηκαν οικοδομές και κτίσματα εκατέρωθεν αυτών και δημιουργήθηκαν  

πραγματικές καταστάσεις που δεν μπορούν να θεραπευτούν πολεοδομικά, παρά μόνο 

με συνολικό έλεγχο και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, ώστε να επιτυγχάνεται 

αρτιότερη πολεοδομική ρύθμιση. 

Η πλειοψηφία των ιδιωτικών κτισμάτων που ανοικοδομήθηκαν, ιδιαίτερα στο 

βορειοδυτικό τμήμα του οικισμού, εκατέρωθεν του κεντρικού δρόμου αλλά και οι 

τοπικοί  δρόμοι που διανοίχτηκαν, δεν συμπίπτουν με το διάγραμμα διανομής των 

οικοπεδικών χώρων. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχουν διανοιχθεί οι προβλεπόμενοι δρόμοι γιατί οι 

κλίσεις λόγω του έντονου αναγλύφου ή των φυσικών πρανών είναι απαγορευτικές. 

Στη συνέχεια περιγράφεται σε χαρακτηριστικά σημεία του οικισμού η πραγματική 

εικόνα σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο.  

Στην είσοδο του οικισμού, από τον κόμβο με την Εθνική Οδό Κοζάνης – Σερβίων, ο 

πρωτεύων οδικός άξονας δεν υλοποιήθηκε σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο. Στο Ο.Τ. 

9, λόγω του έντονου αναγλύφου στις δύο ιδιοκτησίες που ανεγέρθηκαν οικοδομές οι 

προσβάσεις υλοποιήθηκαν διαφορετικά από ότι προβλέπονταν στο ρυμοτομικό σχέδιο. 
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Εικόνα 7 : Πρωτεύων οδικός άξονας (Είσοδος του οικισμού Νεράιδας από την 
διασταύρωση με Εθνική Οδό) 
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Εικόνα 8 : Πρωτεύων οδικός άξονας (Είσοδος του οικισμού Νεράιδας από την 
διασταύρωση με Εθνική Οδό) και εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 
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Εικόνα 9 : Πρωτεύων οδικός άξονας (Είσοδος του οικισμού Νεράιδας από την 
διασταύρωση με Εθνική Οδό) και εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 
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Ο πρωτεύων οδικός άξονας καθ’ όλη τη διαδρομή του στο βορειοδυτικό τμήμα του 

οικισμού υλοποιήθηκε διαφορετικά από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και στις 

ιδιοκτησίες που ανεγέρθηκαν οικοδομές δημιουργήθηκαν πραγματικές καταστάσεις 

στις οποίες είναι ανάγκη να αναδιαμορφωθεί το οδικό δίκτυο του ρυμοτομικού 

σχεδίου.  

 

 
 

Εικόνα 10 : Πρωτεύων οδικός άξονας (ανάμεσα στα Ο.Τ. 3,4 , 5 και 6 ) και εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο. 
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Εικόνα 11 : Πρωτεύων οδικός άξονας (ανάμεσα στα Ο.Τ. 3,4 , 5 και 6) και εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο. 

 

 

Εικόνα 12 : Πρωτεύων οδικός άξονας (ανάμεσα στα Ο.Τ. 3 και 5). 
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Στο βορειοδυτικό άκρο του οικισμού στο Ο.Τ. 1, δεν έχουν υλοποιηθεί οι περιμετρικοί 

δρόμοι του ρυμοτομικού σχεδίου λόγω του έντονου αναγλύφου, ενώ ο χώρος των 

κοιμητηρίων υλοποιήθηκε σε διαφορετική θέση απ΄ότι εμφανίζεται στο χαρτογραφικό 

υπόβαθρο.  

 
 

 
 

Εικόνα 13 : Το βόρειο άκρο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.1 του 
οικισμού. 
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Εικόνα 14 : Το βόρειο άκρο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.1 του 
οικισμού. 
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Ομοίως στο βορειοδυτικό τμήμα του οικισμού, στο νότιο τμήμα των Ο.Τ. 2 και 4, δεν 

υλοποιήθηκαν ο περιμετρικός εξωτερικός δρόμος, λόγω του φυσικού έντονου πρανούς  

που εμφανίζει το ανάγλυφο. 

 
 

Εικόνα 15 : Ο περιμετρικός δρόμος  στο νότιο τμήμα των  Ο.Τ.2 και 4 του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχέδιο του οικισμού 

 
 

 
 

Εικόνα 16 : Ο περιμετρικός δρόμος  στο νότιο τμήμα των  Ο.Τ.2 και 4 του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχέδιο του οικισμού 
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Στο τμήμα που είναι κεντροβαρικά του οικισμού, στη ράχη που σχηματίζεται πριν την 

άνοδο στο πλήρως δομημένο τμήμα του οικισμού, εκατέρωθεν του κεντρικού 

πρωτεύοντος οδικού άξονα, οι κοινωφελείς και κοινόχρηστες χρήσεις που έχουν 

καθορισθεί από το ρυμοτομικό σχέδιο, είτε δεν έχουν υλοποιηθεί είτε όσες 

κοινόχρηστες και κοινωφελείς κατασκευές έχουν υλοποιηθεί, δεν συμφωνούν με τις 

οριζόμενες ρυμοτομικές γραμμές και χρήσεις του σχεδίου. Ο πρωτεύων οδικός άξονας 

στο έδαφος έχει μετατοπισθεί σχεδόν παράλληλα προ τα δεξιά. 

 

 
 

Εικόνα 17 : Το τμήμα  κεντροβαρικά του οικισμού  
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Εικόνα 18 : Το τμήμα  κεντροβαρικά του οικισμού 
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Μεγάλη διαφοροποίηση παρατηρείται στην είσοδο του πυκνοδομημένου τμήματος του 

οικισμού στο λόφο, σε σχέση με το ρυμοτομικό σχέδιο. Η υφιστάμενη διάνοιξη του 

οδικού δικτύου  και οι κοινόχρηστοι χώροι παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα από 

αυτή του ρυμοτομικού σχεδίου. 

 

 
 

Εικόνα 19 : Η είσοδος του πυκνοδομημένου τμήματος του οικισμού 
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Εικόνα 20 : Η είσοδος του πυκνοδομημένου τμήματος του οικισμού 
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Στο πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού, όπου έχει ανεγερθεί η πλειοψηφία των 

κτισμάτων, εκατέρωθεν του οδικού δακτυλίου, οι περιφράξεις των οικοπεδικών χώρων 

στο πρόσωπο των οικοπέδων, εν γένει ακολουθούν τις χαράξεις των ρυμοτομικών και 

οικοδομικών γραμμών. Στην εξωτερική πλευρά (προς την πλευρά της λίμνης) οι 

οικοπεδικές εκτάσεις έχουν διευρυνθεί και έχουν ανεγερθεί σε αυτές κτιριακές 

εγκαταστάσεις (κλειστοί και ανοικτοί ημιυπαίθριοι και μη χώροι). 

 

 
 

Εικόνα 21 : Η διεύρυνση  των οικοπεδικών εκτάσεων προς την πλευρά της λίμνης  
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Εικόνα 22 : Η διεύρυνση  των οικοπεδικών εκτάσεων προς την πλευρά της λίμνης  
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Α10. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Η μελέτη τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της Νεράιδας, είναι αναγκαία γιατί 

κατά τη διάρκεια υλοποίησής του στο έδαφος, δηλαδή της διάνοιξης των δρόμων, 

ανοικοδόμησης των οικοπέδων και διαμόρφωσης των κοινόχρηστων και κοινωφελών 

χώρων διαπιστώθηκε εκ της πραγματικής κατάστασης  ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

στο χώρο. 

Το υφιστάμενο ρυμοτομικό σχέδιο στα δύο τμήματα του οικισμού, στο πυκνοδομημένο 

τμήμα στο πλάτωμα της κορυφής της ράχης «Πύργος» και στο βορειοδυτικό τμήμα που 

είναι αραιοδομημένο, προτείνεται να τροποποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω 

βασικές παραμέτρους: 

 Οι προτεινόμενες οδεύσεις του οδικού δικτύου να προσαρμόζονται στο 

ανάγλυφο της περιοχής, ώστε η πρόσβαση στους οικοδομήσιμους χώρους να 

είναι κατά το δυνατόν πιο ομαλή και με τις μικρότερες εκσκαφές ή επιχώσεις. 

 Στις περιπτώσεις που έχουν υλοποιηθεί οι δρόμοι στο έδαφος, το ρυμοτομικό 

σχέδιο τροποποιείται ώστε να ακολουθεί τις υπάρχουσες χαράξεις με 

ομαλοποίηση ορσμένων σημείων. 

 Ο πρωτεύων οδικός άξονας προτείνεται να διατηρήσει την διατομή του στα 12 

μ., ενώ οι υπόλοιποι τοπικοί οδικοί άξονες που προτείνονται να είναι βατοί από 

αυτοκίνητα, προβλέπεται να διαπλατυνθούν κατά 1 μ. (από 8 μ. να γίνουν 9 μ.), 

έτσι ώστε μελλοντικά να μπορούν να υλοποιηθούν εκατέρωθεν πεζοδρόμια 

κατάλληλου πλάτους σύμφωνα με τις προδιαγραφές και παράλληλα να 

επιτρέπεται η προσωρινή παράλληλη στάση και στάθμευση των αυτοκινήτων. 

 Στους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους που δεν έχουν υλοποιηθεί στο 

έδαφος, ελέγχεται η δυνατότητα υλοποίησης με τις μικρότερες παρεμβάσεις 

στο ανάγλυφο και προτείνεται εκ νέου ο καθορισμός τους σε κατάλληλες 

θέσεις. 

Η πρότασης τροποποίησης απεικονίζεται στον χάρτη που συνοδεύει την παρούσα 

τεχνική έκθεση με θέμα σχεδίου «ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΜΕ 

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)». 

Στον χάρτη που συνοδεύει την παρούσα τεχνική έκθεση με θέμα σχεδίου 

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» εμφανίζονται παράλληλα οι προτεινόμενες 
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ρυμοτομικές και  οικοδομικές γραμμές και οι χρήσεις γης με τις διατηρούμενες ή 

καταργούμενες  ρυμοτομικές και  οικοδομικές γραμμές και τις χρήσεις  γης. 

Οι κυριότερες προτεινόμενες τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου είναι οι 

παρακάτω: 

1. Ο πρωτεύων οδικός άξονας οριζοντιογραφικά ακολουθεί την υφιστάμενη χάραξή 

του και το πλάτος του ορίζεται 12 μ. (όσο και στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο) 

μέχρι το χώρο στάθμευσης που έχει κατασκευαστεί πριν την ανωφέρεια στο 

πυκνοδομημένο τμήμα. 

2. Στη δεξιά πλευρά του πρωτεύοντος οδικού άξονα στην είσοδο του οικισμού 

εμφανίζεται μεγάλη υψομετρική διαφορά από το οδόστρωμα προς τους 

παρακείμενους οικοδομήσιμους χώρους. Η πρόσβαση και οικοδόμηση σ’ αυτούς 

είναι αδύνατη  για αυτό προτείνεται ο καθορισμός ενός επιμήκους χώρου πρασίνου 

( το νέο Ο.Τ. 8Α) και παράλληλη χάραξη ανάντη αυτού ενός νέου τοπικού δρόμου 

πλάτους 8 μ. ώστε να έχουν πρόσβαση υψομετρικά ομαλά οι οικοπεδικοί χώροι στα 

Ο.Τ. 6, 7 και 9. 

3. Στο Ο.Τ. 4 και και το Ο.Τ. 20 στην είσοδο του οικισμού, στα αριστερά του 

πρωτεύοντος οδικού δικτύου, λόγω του αναγλύφου και της μη δυνατότητας 

διάνοιξης του ενδιάμεσου δρόμου προτείνεται η αναδιάταξη των κοινωφελών και 

κοινόχρηστων χρήσεων προκειμένου να μπορούν να υλοποιηθούν ως χώροι και να 

διανοιχθούν οι περιμετρικοί σ’ αυτούς δρόμοι ως πεζόδρομοι. 

Στο Ο.Τ. 4 προτείνεται χώρος παιδικής χαράς και χώρος στάθμευσης, ενώ σε τμήμα 

του απέναντι  Ο.Τ. 3 δημιουργείται χώρος πλατείας ως νέο Ο.Τ. 3Α. Ανάμεσα στα 

Ο.Τ. 3Α  και Ο.Τ. 4 προβλέπεται νέος οδικός άξονας που επιτρέπει την πρόσβαση 

στους παρακείμενους χώρους. 

Το Ο.Τ. 20 λόγω του έντονου αναγλύφου προτείνεται να μετατραπεί σε χώρο 

πρασίνου (από τις χρήσεις παιδικής χαράς, αθλητικών εγκαταστάσεων και 

πράσινου καθιστικού που προβλέπονταν). Ο χώρος των αθλητικών εγκαταστάσεων 

προτείνεται σε νέα θέση στο βόρειο άκρο του Ο.Τ.1.  

4. Προτείνεται η διάνοιξη δρόμου εγκάρσια του Ο.Τ. 2 και η δημιουργία δύο (2) Ο.Τ. 

του Ο.Τ. 2 και Ο.Τ. 2Α καθώς είναι αδύνατη η διάνοιξη του εξωτερικού 

περιμετρικού δρόμου στο Ο.Τ. 2 στη νότια και νοτιοδυτική πλευρά σύμφωνα με το 

ρυμοτομικό σχέδιο λόγω του πρανούς που υπάρχει. 
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5. Στο Ο.Τ. 1 στο βόρειο άκρο, σε διαθέσιμα οικόπεδα, προτείνεται ο καθορισμός 

χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων και ο καθορισμός χώρου πρασίνου ώστε να 

παρεμβάλλεται με το χώρο των κοιμητηρίων. 

6. O χώρος κοιμητηρίων προτείνεται να θεσμοθετηθεί στη θέση που έχει ήδη 

υλοποιηθεί.  

7. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι στο τμήμα που είναι κεντροβαρικά του 

οικισμού, στη ράχη που σχηματίζεται πριν την άνοδο στο πλήρως δομημένο τμήμα 

του οικισμού, εκατέρωθεν του κεντρικού πρωτεύοντος οδικού άξονα, ορίζονται εκ 

νέου με νέα όρια ώστε στις περιπτώσεις που έχουν υλοποιηθεί κοινόχρηστες και 

κοινωφελείς κατασκευές να είναι συμβατές με τα όριά τους και να συμφωνούν με 

τις οριζόμενες ρυμοτομικές γραμμές. Τμήμα του χώρου του πρώην δημοτικού 

σχολείου που ορίζεται εν γένει ως χώρος εκπαίδευσης αποδίδεται σε χρήση 

πρασίνου καθώς ήδη έχουν γίνει ορισμένες διαμορφώσεις, ενώ μετατίθεται ο 

χώρος κοινοτικού αναψυκτηρίου  με μεγαλύτερη επιφάνεια στο Ο.Τ. 26 δίπλα στον 

πρωτεύοντα οδικό άξονα. Κατάντη αυτού στο Ο.Τ. 25 στην πρώην θέση του 

κοινοτικού αναψυκτηρίου και πρασίνου καθιστικού ορίζεται χώρος παιδικής χαράς. 

8. Στο Ο.Τ.14 απέναντι από το χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων το οικόπεδο που είχε 

ορισθεί χώρος πολιτισμού διατηρείται και κατάντη αυτού σε τμήμα πρώην χώρου 

στάθμευσης που δεν έχει υλοποιηθεί, προβλέπεται χώρος πρόνοιας για μελλοντικές 

ανάγκες του οικισμού. 

9. Οι ρυμοτομικές γραμμές προσαρμόζονται στην υλοποιημένη κατάσταση στο 

ανηφορικό τμήμα του πρωτεύοντος οδικού άξονα στη είσοδο του πυκνοδομημένου 

τμήματος του οικισμού. 

10. Τα Ο.Τ.24 και Ο.Τ. 34 που είναι πρανή ορίζονται ως χώροι πρασίνου. 

11. Στο πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού οι οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές 

πέριξ του οδικού δακτυλίου προσαρμόζονται στη υλοποιημένη κατάσταση καθώς 

μικρές αποκλίσεις παρατηρούνται ως προς τις προβλεπόμενες από το ρυμοτομικό 

σχέδιο. 

12. Ο οδικός δακτύλιος προτείνεται να ορισθεί ως δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, όπου με 

κατάλληλες μελλοντικές διαμορφώσεις  με προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών 

επιτρέπεται τόσο η διέλευση των οχημάτων με μικρή ταχύτητα ή και η στάθμευση 

επ’ αυτών. 
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13.  Στο Ο.Τ. 16 στο πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού  οι οικοπεδικές εκτάσεις στην 

εξωτερική τους πλευρά που έχουν θέα προς την πλευρά της λίμνης έχουν 

διευρυνθεί και έχουν ανεγερθεί σε αυτές κτιριακές εγκαταστάσεις (κλειστοί και 

ανοικτοί ημιυπαίθριοι και μη χώροι). Με την προτεινόμενη ρύθμιση  η οικοδομική 

γραμμή μετατοπίζεται ώστε να περιληφθούν οι παραπάνω εγκαταστάσεις.  

14. Ο χώρος όπου έχει αναγερθεί ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου και ο παρακείμενος 

μόνος ελεύθερος χώρος που είχε χρήσεις πρασίνου και παιδικής χαράς 

ενοποιούνται με χρήσεις ιερού ναού και πρασίνου. 

15. Ο χώρος παιδικής χαράς  προτείνεται να δημιουργηθεί στο υπ’ αρ. 140 διαθέσιμο 

οικόπεδο του Ο.Τ.17 αντί του προηγούμενου χώρου. 

16. Στο υπ’ αρ. 138 διαθέσιμο οικόπεδο του Ο.Τ.17 προτείνεται μικρός χώρος 

υπαίθριας στάθμευσης. 

17. Στο υπ’ αρ. 148 διαθέσιμο οικόπεδο του Ο.Τ.18 προτείνεται μικρός χώρος 

υπαίθριας στάθμευσης.. 

18. Βόρεια του προηγούμενου υπ’ αρ. 148 διαθέσιμου οικοπέδου, προτείνεται μικρός 

χώρος υπαίθριας στάθμευσης στο Ο.Τ.34. 

19. Ο μικρός ανηφορικός διαμορφωμένος δρόμος ανάμεσα στα Ο.Τ.24 και Ο.Τ. 34 

προτείνεται να καθοριστεί ως τμήμα του δρόμου ήπιας κυκλοφορίας.   
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Α11. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Στην συνέχεια παρατίθενται, με βάση την προτεινόμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού 

σχεδίου του οικισμού, τα αριθμητικά στοιχεία των χρήσεων – λειτουργιών που 

συνθέτουν το προτεινόμενο ρυμοτομικό σχέδιο. 

 Οι χρήσεις γης που ορίζονται αναφέρονται σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική τους 

λειτουργία.  

Η περιοχή στην οποία τροποποιείται το ρυμοτομικό σχέδιο καταλαμβάνει έκταση 

περίπου 151 στρεμμάτων. 

Η έκταση που καταλαμβάνουν οι οικοδομήσιμοι χώροι που ορίζονται από τη 

τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου (ιδιωτικά οικόπεδα για ανέγερση χρήσεων 

γενικής κατοικίας, κοινωφελείς χώροι όπως χώρος εκπαίδευσης, χώρος  πολιτισμού, 

χώρος πρόνοιας, χώρος Ιερού Ναού, χώρος Κοινοτικού Αναψυκτηρίου ) ανέρχονται σε 

70,2 στρ. ή το 46,5% της  περιοχής που τροποποιείται το ρυμοτομικό σχέδιο. 

Η έκταση που καταλαμβάνουν οι κοινόχρηστοι χώροι που διαμορφώνονται με το 

ρυμοτομικό σχέδιο (χώροι πρασίνου, πλατείες, παιδικές χαρές, αθλητικών 

εγκαταστάσεων, χώροι στάθμευσης, κοινόχρηστοι χώροι) ανέρχονται σε 31,0 στρ. ή το 

20,5% της περιοχής που τροποποιείται το ρυμοτομικό σχέδιο. 

Η έκταση που καταλαμβάνουν οι δρόμοι και οι πεζόδρομοι που ορίζονται από τη 

τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου ανέρχονται σε 49,8 στρ. ή το 33,0% της 

περιοχής που τροποποιείται το ρυμοτομικό σχέδιο. 

Με την προτεινόμενη τροποποίηση επέρχεται αύξηση του ποσοστού των κοινόχρηστων 

και κοινωφελών λειτουργιών του οικισμού. 

Συνοπτικά οι κοινωφελείς και κοινόχρηστες χρήσεις γης ανά κατηγορία που ορίζονται 

από την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο μελετώμενο τμήμα του οικισμού 

της Νεράιδας είναι οι παρακάτω: 

 

 

 Ένας (1) χώρος στο ΟΤ. 25 που χαρακτηρίζεται ως χώρος εκπαίδευσης, 

συνολικού εμβαδού 1,52 στρ. 



ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

[114/QS32A-11.doc] [28/03/2021] [ΒΣ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 83/86 

 Ένας (1) χώρος στο ΟΤ. 14 με χρήση Πολιτισμού, συνολικού εμβαδού 0,74 στρ. 

 Ένας (1) χώρος στο ΟΤ. 15 με χρήση Πρόνοιας, συνολικού εμβαδού 0,68 στρ. 

 Ένας (1) χώρος Ιερού Ναού στο ΟΤ. 19, συνολικού εμβαδού 0,79 στρ. 

 Ένας (1) χώρος Κοινοτικού Αναψυκτηρίου στο ΟΤ. 26, συνολικού εμβαδού 0,89 

στρ. 

 Δύο (2) χώροι Αθλητικών εγκαταστάσεων, συνολικού εμβαδού 3,79 στρ. 

 Δύο (2) χώροι Πλατειών, συνολικού εμβαδού 1,43 στρ. 

 Τρεις (3) χώροι Παιδικών Χαρών, συνολικού εμβαδού 1,76 στρ. 

 Εννέα (9) χώροι Πρασίνου, συνολικού εμβαδού 15,37 στρ. 

 Έξι (6) χώροι που χαρακτηρίζονται ως μικροί Κοινόχρηστοι χώροι, συνολικού 

εμβαδού 1,77 στρ. 

 Οκτώ (8) χώροι που χαρακτηρίζονται ως χώροι στάθμευσης, συνολικού εμβαδού 

7,29 στρ. 

Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες με τους χώρους που δημιουργούνται 

ανά  οικοδομικό τετράγωνο.  
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Πίνακας 7 : Εμβαδόν ανά Ο.Τ. 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. ΕΜΒΑΔΟΝ 
 (τ.μ.) 

1 1 8.400,57   
2 1Α 1.202,15   
3 1Β 883,92   
4 2 5.509,66   
5 2Α 951,89   
6 3 3.893,75   
7 3Α 962,34   
8 4 2.281,72   
9 5 1.635,75   

10 6 4.777,13   
11 6Α 334,94   
12 7 4.257,77   
13 8 675,16   
14 9 5.760,64   
15 9Α 2.033,28   
16 9Β 333,46   
17 10 478,03   
18 11 6.593,14   
19 12 6.096,64   
20 13 402,03   
21 14 2.493,82   
22 15 6.734,35   
23 16 7.663,66   
24 17 5.303,89   
25 17Α 1.176,26   
26 18 1.633,95   
27 18Α 224,76   
28 19 1.379,26   
29 19Α 465,23   
30 20 4.654,50   
31 21 187,08   
32 22 157,24   
33 23 211,75   
34 24 1.147,30   
35 24Α 326,66   
36 25 6.189,58   
37 26 (ΤΜΗΜΑ) 887,92   
38 34 2.955,56   
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Πίνακας 8 : Επιτρεπόμενες χρήσεις και εμβαδόν ανά Ο.Τ. 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ο.Τ. 
ΕΜΒΑΔΟΝ 

 (τ.μ.) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

1 1 8400,57 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ( ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ) 

2 1Α 1202,15 ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

3 1Β 883,92 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

4 2 5509,66 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ( ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ) 

5 2Α 951,89 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ( ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ) 

6 3 3893,75 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ( ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ) 

7 3Α 962,34 ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

8 4 (ΤΜΗΜΑ) 993,23 ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

9 4 (ΤΜΗΜΑ) 1288,5 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

10 5 1635,75 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ( ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ) 

11 6 4777,13 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ( ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ) 

12 6Α 334,94 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

13 7 4257,77 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ( ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ) 

14 8 675,16 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

15 9 5760,64 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ( ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ) 

16 9Α 2033,28 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

17 9Β 333,46 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 

18 10 478,03 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 

19 11 6593,14 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ( ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ) 

20 12 6096,64 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ( ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ) 

21 13 402,03 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 

22 14  (ΤΜΗΜΑ) 1758,12 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ( ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ) 

23 14  (ΤΜΗΜΑ) 735,7 ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

24 15  (ΤΜΗΜΑ) 681,55 ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

25 15  (ΤΜΗΜΑ) 2403,27 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

26 15  (ΤΜΗΜΑ) 1608,39 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

27 15  (ΤΜΗΜΑ) 2041,14 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

28 16 7663,66 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ( ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ) 

29 17  (ΤΜΗΜΑ) 5091,6 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ( ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ) 

30 17  (ΤΜΗΜΑ) 212,29 ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

31 17Α 1176,26 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ( ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ) 

32 18 1633,95 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ( ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ) 

33 18Α 224,76 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ( ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ) 

34 19  (ΤΜΗΜΑ) 778,71 ΧΩΡΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ο.Τ. 

ΕΜΒΑΔΟΝ 
 (τ.μ.) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

35 19  (ΤΜΗΜΑ) 600,54 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

36 19Α 465,23 ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

37 20 4654,5 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

38 21 187,08 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 

39 22 157,24 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 

40 23 211,75 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 

41 24 1147,3 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

42 24Α 326,66 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ( ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ) 

43 25  (ΤΜΗΜΑ) 1520,74 ΧΩΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

44 25  (ΤΜΗΜΑ) 1554,69 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

45 25  (ΤΜΗΜΑ) 2584,74 ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

46 25  (ΤΜΗΜΑ) 529,41 ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

47 26 (ΤΜΗΜΑ) 887,92 ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 

48 34 (ΤΜΗΜΑ) 324,25 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

49 34 (ΤΜΗΜΑ) 2216,22 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

50 34 (ΤΜΗΜΑ) 415,09 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
 

 

 

 


