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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΕΠ
ΑΕΠΟ
ΑΜΘ
ΑΠΑ
ΑΣΑ
ΒΕΠΕ
ΒΙΟΠΑ
ΒΙΠΑ
ΒΙΠΕ
ΓΓ
ΓΓΔΕ
ΓΕΣ
ΓΠΣ
ΔΔ
ΔΕ
ΔΕΥΑ
ΔΙΑΑΜΑΘ
ΔΚ
ΔΠΘ
ΕΓΣΑ
ΕΓΥ
ΕΕ
ΕΕΛ
ΕΕΜΦ
ΕΖΔ
ΕΚ
ΕΛΓΑ
ΕΛΣΤΑΤ
ΕΜΥ
ΕΟ
ΕΟΚ
ΕΠ
ΕΠΑΕ
ΕΠΔΚΠ
ΕπΟ
ΕΠΠΕΡΑΑ
ΕΤΒΑ
ΕΥΣ
ΕΧΜ
ΖΕΠ
ΖΟΕ
ΙΓΜΕ
ΙΠ
ΚΑΖ
ΚΔΑΥ
ΚΕΓΕ
ΚΜ
ΚΥΑ
ΛΑΠ

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
Αστικά Στερεά Απόβλητα
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές
Βιοτεχνικό Πάρκο
Βιομηχανικό Πάρκο
Βιομηχανική Περιοχή
Γενική Γραμματεία
ΓΓ Δημοσίων Έργων
Γενικό Επιτελείο Στρατού
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
Δημοτικό Διαμέρισμα
Δημοτικές Ενότητες
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
(Εταιρεία) Διαχείριση Απορριμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Δημοτικές Κοινότητες
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Ένωση (κατά περίπτωση)
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων
Ειδική Ζώνη Διατήρησης
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
Ελληνική Στατιστική Αρχή
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
Εθνική Οδός
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
Εθνικό Πάρκο
Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου
Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας
Επαρχιακή Οδός
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης
Επιφανειακό Υδάτινο Σώμα
Ειδική Χωροταξική Μελέτη
Ζώνη Ειδικής Προστασίας
Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
Ισοδύναμος Πληθυσμός
Καταφύγια Άγριας Ζωής
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης
Κράτη Μέλη
Κοινή Υπουργική Απόφαση
Λεκάνη Απορροής Ποταμού
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ΜΕΑ
ΜΕΡΜ
ΜΠΕ
ΜΠΠ
ΟΕΔΑ
ΟΤΑ
ΠΑΚΠ
ΠΑΜΘ
ΠΔ
ΠΕ
ΠΕΣΔΑ
ΠΕΧΠ
ΠΛΑΠ
ΠΝΚ
ΠΠΧΣΑΑ
ΠΣΔΚΠ
ΣΔΚΠ
ΣΔΛΑΠ
ΣΜΑ
ΣΜΠΕ
ΣΠΠΕ
ΣΧΑΠ
ΤΚ
ΤΚΣ
ΥΑΣ
ΥΔ
ΥΠΑΑΤ
ΥΠΑΝ
ΥΠΕΕΝ
ΥΠΕΧΩΔΕ
ΥΠΟΜΕΔΙ
ΥΣ
ΥΥΣ
ΦΔ
ΦΕΚ
ΦΟΔΣΑ
ΧΑΔΑ
ΧΣΑΑ
ΧΥΤΑ
ΧΥΤΥ
DIC
DS
FAO
IPPC
IUCN
km
km2
km3
m
m2
MCM
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Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμάτων
Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμάτων
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Προεδρικό Διάταγμα
Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακός Σχεδιασμός για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων
Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων
Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού
Περιοχή Νερών Κολύμβησης
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας
Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας
Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμάτων
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας
Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχής
Τοπικές Κοινότητες
Τόπος Κοινοτικής Σημασίας
Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων
Υδατικό Διαμέρισμα
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υδατικό Σύστημα ή Υδάτινο Σώμα (κατά περίπτωση)
Υπόγειο Υδατικό Σύστημα
Φορέας Διαχείρισης
Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως
Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων
Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων
Diploma of Imperial College London
Dissolved Solids
Food and Agriculture Organisation
Integrated Pollution Prevention Control
International Union for Conservation of Nature
Kilometre
Squared kilometres
Cubic kilometres
Metres
Squared metres
Million cubic metres
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MSc
SAC
SCI
SPA
USA
WRI
WWF
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Master of Science
Special Areas of Conservation
Site of Community Interest
Special Protection Area
United States of America
World Resources Institute
World Wide Fund for Nature
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Με την από 28.09.2012 σύμβαση, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) ανέθεσε την
μελέτη "Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής π. Έβρου –
Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ" στην σύμπραξη των γραφείων μελετών:
Ζ&Α – Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.MΕ. • ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση η μελέτη ολοκληρώνεται σε τρία Στάδια και οι
εργασίες που προβλέπονται σε κάθε Στάδιο υλοποίησης του έργου είναι συνοπτικά οι
εξής :
ΣΤΑΔΙΟ Ι, διάρκειας έξι (6) μηνών
Προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας για το τμήμα της λεκάνης
απορροής του ποταμού Έβρου που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια,
καθορισμός των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) και
δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών.
ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ, διάρκειας έντεκα (11) μηνών
Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας (ΧΕΠ) και Χαρτών Κινδύνων
Πλημμύρας (ΧΚΠ) στο τμήμα της λεκάνης απορροής του Έβρου που βρίσκεται
στην ελληνική επικράτεια και δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών.
ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ, διάρκειας εννέα (9) μηνών
Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) στη λεκάνη του π.
Έβρου, στο τμήμα που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, εκπόνηση των
αντίστοιχων Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των Σχεδίων
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΚΥΑ οικ.107017/05.09.2006, οδηγία
2001/42/ΕΚ) και δημόσια διαβούλευση για την πληροφόρηση του κοινού και
των ενδιαφερόμενων σχετικά με τα Σχέδια Διαχείρισης των κινδύνων
πλημμύρας.
Τα Στάδια Ι και ΙΙ της Μελέτης έχουν ήδη ολοκληρωθεί, και έχουν εγκριθεί με τις
οικ.191757/12.12.2013 και 100445/17.04.2015 αποφάσεις της ΕΓΥ. Τα επιμέρους
αντικείμενα μελέτης του Σταδίου ΙΙΙ είναι τα εξής:
1. Κατάρτιση Προκαταρκτικού Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΣΔΚΠ)
του Ελληνικού Τμήματος της λεκάνης απορροής του π. Έβρου, το οποίο
αποτελεί και το αντικείμενο του παρόντος Τεύχους.
2. Κατάρτιση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
πλημμύρας στο Ελληνικό Τμήμα της λεκάνης απορροής του π. Έβρου.
3. Εκπόνηση μελέτης οργάνωσης της Διαβούλευσης των ΠΣΔΚΠ και ΣΜΠΕ.
4. Εκτέλεση της Διαβούλευσης των ΠΣΔΚΠ και ΣΜΠΕ.
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5. Κατάρτιση Έκθεσης Αξιολόγησης της Διαβούλευσης και, βάσει των ευρημάτων
αυτής, οριστικοποίηση των ΣΔΚΠ και ΣΜΠΕ.
6. Κατάρτιση σχετικού φακέλου (κείμενα και χάρτες) προς κοινοποίησης στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συμπλήρωση βάσεων δεδομένων του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).
Τα παραδοτέα υπ. αριθ. 1 και 3 του Σταδίου ΙΙΙ έχουν υποβληθεί και ήδη το ΠΣΔΚΠ
βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης.
Το παρόν Τεύχος περιλαμβάνει το υπ. αριθ. 2 παραδοτέο του Σταδίου ΙΙΙ ως ανωτέρω.

Ομάδα μελέτης
Στη σύνταξη του παρόντος τεύχους και των συνοδευτικών χαρτών συμμετείχαν οι
κάτωθι επιστήμονες:
Παναγιώτα-Στυλιανή Καϊμάκη

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Επιστήμων
Περιβάλλοντος

Ελένη Γκουβάτσου

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μηχ. Περιβάλλοντος
MSc/DIC

Ιωάννης Νιάδας

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc/DIC Υδρολογίας

Κώστας Σιαπαρίνας

Γεωλόγος – Περιβαλλοντολόγος, MSc

Στάθης Χατζιόπουλος

Περιβαλλοντολόγος, MSc

Αγγελική Περδίου

Μεταλλειολόγος
Μηχανικός
Περιβαλλοντολόγος, MSc

Φωτεινή Παπανούση

Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ – Περιβαλλοντολόγος,
MSc

ΕΜΠ

–
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1.

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1.1

Εισαγωγή
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1.1.1 H Οδηγία 2007/60/ΕΚ για τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
1.1.1.1 Γενικά
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας μεταξύ άλλων, ότι:
οι πλημμύρες μπορεί να προκαλέσουν θανάτους, μετακινήσεις πληθυσμών και ζημίες
στο περιβάλλον, να θέσουν σοβαρά σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη και να
υπονομεύσουν τις οικονομικές δραστηριότητες της Κοινότητας,
οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα τα οποία είναι αδύνατο να προληφθούν,
ορισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες (όπως η αύξηση των ανθρωπίνων οικισμών
και περιουσιακών στοιχείων στις πλημμυρικές περιοχές καθώς και η μείωση της
φυσικής ικανότητας του εδάφους όσον αφορά την κατακράτηση υδάτων λόγω
αλλαγών στη χρήση γης) και η αλλαγή του κλίματος συμβάλλουν στην αύξηση της
πιθανότητας επέλευσης φαινομένων πλημμύρας, με αντίστοιχη αύξηση των
αρνητικών τους επιπτώσεων,
έθεσε σε ισχύ την Οδηγία 2007/60/ΕΚ (εφεξής Οδηγία) για την αξιολόγηση και τη
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.
Η Οδηγία αποσκοπεί στη θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των
κινδύνων πλημμύρας με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία,
το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την Οδηγία τα Κράτη Μέλη πρέπει να προβούν στις ακόλουθες δράσεις:
(α)

1

Διεξαγωγή Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνου Πλημμύρας (εφεξής ΠΑΚΠ) για
κάθε Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ)1, ή τμήμα διεθνούς περιοχής
λεκάνης απορροής ποταμού που βρίσκεται στην επικράτειά τους. Βάσει της ΠΑΚΠ
προσδιορίζονται οι περιοχές για τις οποίες συμπεραίνεται ότι υπάρχουν δυνητικοί
σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα. Η ΠΑΚΠ θα
πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 22α Δεκεμβρίου 2011. Η ΠΑΚΠ επανεξετάζεται για
πρώτη φορά ως τις 22/12/2018 και εν συνεχεία ανά εξαετία.

κατά τα οριζόμενα στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

(β)

Κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας σε
επίπεδο ΠΛΑΠ για τις ανωτέρω περιοχές, σύμφωνα άρθρο 6 της Οδηγίας. Οι χάρτες
αυτοί θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 22α Δεκεμβρίου 2013. Στους χάρτες
αυτούς εμφαίνονται οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με
διαφορετικά σενάρια πλημμύρας καθώς και πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες
πηγές περιβαλλοντικής ρύπανσης (πχ IPPC εγκαταστάσεις) ως συνέπεια πλημμύρας.
Οι χάρτες επανεξετάζονται για πρώτη φορά ως τις 22/12/2019 και εν συνεχεία ανά
εξαετία.

(γ)

Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) σε επίπεδο ΠΛΑΠ
για τις περιοχές που υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι
πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της Οδηγίας
2007/60/ΕΚ, τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να δημοσιευθούν έως την 22α
Δεκεμβρίου 2015. Τα ΣΔΚΠ θα πρέπει να εστιάζονται στην πρόληψη, στην προστασία
και στην ετοιμότητα. Προκειμένου να δοθεί στους ποταμούς περισσότερος χώρος, τα
εν λόγω σχέδια θα πρέπει να εξετάζουν, όπου είναι δυνατόν, τη διατήρηση ή/και
αποκατάσταση πλημμυρικών περιοχών, καθώς και μέτρα πρόληψης και μείωσης των
ζημιών που προκαλούνται από τις πλημμύρες στην υγεία και τη ζωή των ανθρώπων,
στο περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά, οικονομική δραστηριότητα και στις
υποδομές.

Τα ΣΔΚΠ λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών που καλύπτουν και
παρέχουν ενδεδειγμένες λύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες
τωνπεριοχών αυτών, εξασφαλίζοντας παράλληλα συναφή συντονισμό εντός των περιοχών
λεκάνης απορροής ποταμών και προωθώντας την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων
που έχουν θεσπισθεί με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα υπόγεια και επιφανειακά υδατικά
συστήματα. Επισημαίνεται ότι απαιτείται συντονισμός της εφαρμογής των 2 αυτών
Οδηγιών καθώς η ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμού, στο
πλαίσιο της 2000/60/ΕΚ, και ΣΔΚΠ, στο πλαίσιο της 2007/60/ΕΚ, αποτελούν στοιχεία της
ολοκληρωμένης διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμών. Ως εκ τούτου, οι δύο
διαδικασίες θα πρέπει να αξιοποιούν αμοιβαία τη δυνατότητα κοινών συνεργιών και
κοινού οφέλους, έχοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,
για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και εύλογη χρήση των πόρων. Τα στοιχεία των
ΣΔΚΠ θα πρέπει να επανεξετάζονται περιοδικά και να επικαιροποιούνται, εάν χρειάζεται,
λαμβανομένων υπόψη των πιθανών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στην εμφάνιση
πλημμυρών. Τα ΣΔΚΠ επανεξετάζονται για πρώτη φορά ως τις 22/12/2021 και εν συνεχεία
ανά εξαετία.
1.1.1.2 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στο Εθνικό Δίκαιο – Ορισμοί
Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103
(ΦΕΚ Β 1108/21.07.2010). Η Οδηγία εφαρμόζεται στις ΠΛΑΠ της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ που
αποτελούν τα Υδατικά Διαμερίσματα (ΥΔ) της χώρας.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ, “πλημμύρα” είναι «η προσωρινή κατάκλυση του
εδάφους από νερό το οποίο, υπό κανονικές συνθήκες, δεν είναι καλυμμένο από νερό. Αυτή
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περιλαμβάνει πλημμύρες από ποτάμια, ορεινούς χείμαρρους και υδατορεύματα εφήμερης
ροής, υπερχειλίσεις λιμνών, και πλημμύρες από υπόγεια ύδατα και τη θάλασσα σε
παράκτιες περιοχές. Ακόμη, περιλαμβάνει πλημμύρες από καταστροφές μεγάλων
υδραυλικών έργων, όπως θραύσεις αναχωμάτων και φραγμάτων».
Ως “κίνδυνος πλημμύρας” ορίζεται «ο συνδυασμός της πιθανότητας να λάβει χώρα
πλημμύρα και των δυνητικών αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το
περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες, που
συνδέονται μ’ αυτή την πλημμύρα». Τέλος η ΚΥΑ - πλέον των οριζόμενων στην Οδηγία ορίζει την “επικινδυνότητα πλημμύρας” ως τη «δυνατότητα εμφάνισης πλημμύρας σε
συγκεκριμένο χώρο (ποσοτικοποιούμενη μέσω του βάθους νερού, της ταχύτητας ροής ή
άλλου χαρακτηριστικού υδρολογικού ή υδραυλικού μεγέθους) που αντιστοιχεί σε δεδομένη
πιθανότητα υπέρβασης».
Οι “Αρμόδιες Αρχές” για την εφαρμογή των προνοιών της ΚΥΑ 31822/1542/Ε103 είναι η
Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) και οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών (Άρθρο 3).
Η ΕΓΥ διαμορφώνει το “Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας
(ΕΠΔΚΠ)” και παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει την εφαρμογή του. Επίσης, συντονίζει
τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς και μετέχει στα αρμόδια κρατικά όργανα για
θέματα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Εκπροσωπεί τη χώρα και μετέχει στα
αρμόδια κοινοτικά όργανα για θέματα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Καταρτίζει
ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση, αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής του
ΕΠΔΚΠ της προηγούμενης χρονικής περιόδου, με βάση τις ετήσιες εκθέσεις των
Διευθύνσεων Υδάτων και τις υποβάλλει στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων.
Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών οφείλουν να διενεργούν την ΠΑΚΠ, να
καταρτίζουν τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και κινδύνου πλημμύρας, να
καταρτίζουν και εφαρμόζουν τα ΣΔΚΠ, να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τον
συντονισμό της εφαρμογής των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2007/60/ΕΚ, όπως αυτές έχουν
ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία, και να μεριμνούν για την ουσιαστική συμμετοχή του
κοινού. Τέλος καταρτίζουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ
31822/1542/Ε103 που τις διαβιβάζουν στην ΕΓΥ. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των
Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών2 πρέπει να είναι συμβατή με το ΕΠΔΚΠ, εφόσον αυτό
υπάρχει.
Σύμφωνα με το Άρθρο 4 της ΚΥΑ, για κάθε ΥΔ ή τμήμα διεθνούς ΠΛΑΠ, που βρίσκεται στην
ελληνική επικράτεια, διενεργείται ΠΑΚΠ βάσει της οποίας προσδιορίζονται στη συνέχεια οι
ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας (ζώνες για τις οποίες διαπιστώνεται ότι

2

Η ΠΑΚΠ, ο χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας (ΧΕΠ), ο χάρτης κινδύνων πλημμύρας (ΧΚΠ) και το
ΣΔΚΠ είναι δυνατόν να καταρτίζονται από την ΕΓΥ σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ
31822/1542/Ε103/2010. Στην παρούσα φάση οι ΧΕΠ, οι ΧΚΠ και τα ΣΔΚΠ για όλα τα ΥΔ καταρτίζονται
από την ΕΓΥ ύστερα από αίτημα των Γ.Γ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
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υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή ότι είναι πιθανόν να σημειωθεί
πλημμύρα).
Για τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας καταρτίζονται οι χάρτες
επικινδυνότητας πλημμύρας (ΧΕΠ) και οι χάρτες κινδύνου πλημμύρας (ΧΚΠ), σύμφωνα με
το Άρθρο 5 της ΚΥΑ. Τόσο οι ΧΕΠ όσο και οι ΧΚΠ υλοποιούνται σε κατάλληλη κλίμακα, με
χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (ΓΠΣ) και κατάλληλα τοπογραφικά
υπόβαθρα. Αποδέκτες της πληροφορίας που περιέχουν είναι, και στις δύο περιπτώσεις, οι
αρμόδιες αρχές και το ευρύ κοινό.
Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας παραθέτουν, σε κατάλληλη κλίμακα, την έκταση
της πλημμύρας, το βάθος νερού ή τη στάθμη νερού ανάλογα με την περίπτωση και, επίσης
ανάλογα με την περίπτωση, την ταχύτητα ροής ή τη σχετική ροή των υδάτων. Σκοπός τους
είναι η αναπαράσταση των χαρακτηριστικών που αναμένεται να εμφανίσει κάθε
πλημμύρα, στις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν, με βάση τους
υδραυλικούς υπολογισμούς για τα ακόλουθα υδρολογικά σενάρια:
πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας ή σενάρια ακραίων φαινομένων
πλημμύρες μέσης πιθανότητας (με πιθανή περίοδο επαναληπτικότητας ≥ 100 έτη)
πλημμύρες υψηλής πιθανότητας , ανάλογα με την περίπτωση.
Επίσης, καταρτίζονται διαφορετικοί χάρτες για διαφορετικές αιτίες πλημμύρας, όπως
πλημμύρες από ποτάμιες ροές, από ανύψωση μέσης στάθμης θάλασσας (ΜΣΘ), από
υπόγεια νερά ή από εγκλωβισμό υδάτων σε χαμηλά σημεία του αναγλύφου λόγω
βροχοπτώσεων. Στην περίπτωση της περιοχής μελέτης, οι αιτίες πλημμύρας που
εξετάζονται είναι οι ποτάμιες ροές και η ανύψωση της ΜΣΘ, όπως προέκυψε και από τα
αποτελέσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας.
Οι χάρτες κινδύνου πλημμύρας καταρτίζονται επίσης για τα τρία σενάρια πλημμυρών
(χαμηλής, μέσης και υψηλής επαναληπτικότητας), και περιγράφουν τις δυνητικές αρνητικές
συνέπειες που συνδέονται με τις πλημμύρες αυτές. Σκοπός τους είναι, μέσω της
αποτίμησης των δυνητικών συνεπειών των φαινομένων, να εντοπιστούν οι περιοχές όπου
απαιτείται η λήψη μέτρων, διευκολύνοντας έτσι την κατάρτιση ΣΔΚΠ στοχευμένων ανά
περιοχές και δράσεις. Επίσης, οι χάρτες διευκολύνουν τη διαβούλευση των ΣΔΚΠ
γνωστοποιώντας τις δυνητικές συνέπειες των πλημμυρικών φαινομένων στο κοινό. Το
περιεχόμενο των ΧΚΠ εκφράζεται ως εξής:
ενδεικτικός αριθμός κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν
τύπος οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή που ενδέχεται να πληγεί
εγκαταστάσεις οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση
πλημμύρας (Παράρτημα II του άρθρου 5 της υπ. Αριθ. 15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β`
1022) και προστατευόμενες περιοχές που ενδέχεται να πληγούν (Παράρτημα V (παρ.
Α, περ. 1, 3 και 5) του άρθρου 19 του Π.Δ.51/2007).
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άλλες πληροφορίες που το Κράτος Μέλος θεωρεί χρήσιμες, όπως η επισήμανση των
περιοχών όπου υπάρχει το ενδεχόμενο πλημμυρών με αυξημένο ποσοστό
μεταφερόμενων ιζημάτων και πλημμυρών που παρασύρουν υπολείμματα και
πληροφορίες για πιθανές άλλες σημαντικές πηγές ρύπανσης.
Για τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας και με βάση τους ανωτέρω χάρτες
καταρτίζονται τα ΣΔΚΠ (Άρθρο 6). Καταρτίζεται ένα (1) μόνο ΣΔΚΠ ανά ΥΔ ή μια δέσμη
σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται σε επιμέρους λεκάνες απορροής, τα οποία
συντονίζονται σε επίπεδο ΥΔ.
Τα ΣΔΚΠ περιλαμβάνουν:
α)

τους βασικούς στόχους για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας

β)

τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων και

γ)

τα πορίσματα της ΠΑΚΠ υπό μορφή χάρτη με τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου
πλημμύρας και τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και κινδύνου πλημμύρας.

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 της ΚΥΑ απαιτείται συντονισμός με τις ρυθμίσεις του ΠΔ 51/2007
"Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των
υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ". Πρόκειται στην ουσία
για μέτρα συντονισμού της εφαρμογής των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2007/60/ΕΚ,
εστιαζόμενα στις δυνατότητες για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ανταλλαγή
πληροφοριών και για την επίτευξη κοινών συνεργιών και κοινού οφέλους που αφορούν
τους περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και
του ΠΔ 51/2007.
1.1.1.3 Υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με την εφαρμογή της Οδηγίας στην Ελλάδα
Σε σχέση με τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της Οδηγίας έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες
δράσεις:
•

Ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στην ΕΕ η Έκθεση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης
Κινδύνων Πλημμύρας (23-03-2012)

•

Ολοκληρώθηκε ο Προσδιορισμός των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας
στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας και υποβλήθηκε στην ΕΕ επικαιροποίηση
της Έκθεσης Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (22-11-2012).

•

Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας
για το ελληνικό τμήμα της λεκάνης απορροής π. Έβρου και υποβλήθηκαν στην ΕΕ
αρχικά στις 14 Νοεμβρίου 2014, ενώ κατόπιν έγιναν συμπληρωματικές υποβολές έως
τις 7 Μαΐου 2015.

Με το εξεταζόμενο στην παρούσα μελέτη "Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Λεκάνης Απορροής π. Έβρου - Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ" επικαιροποιήθηκε σε
μεγαλύτερη λεπτομέρεια η ΠΑΚΠ και ο προσδιορισμός των ζωνών δυνητικά υψηλού
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κινδύνου πλημμύρας για το ελληνικό τμήμα της λεκάνης απορροής του π. Έβρου, ενώ
παράλληλα εκπονείται, για την ίδια λεκάνη, το σύνολο των δράσεων που προβλέπονται στα
άρθρα 6, 7, 8 και 9 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.
Τέλος, για την εφαρμογή της Οδηγίας στην υπόλοιπη χώρα, έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ
και ανατεθεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων πέντε (5) μελέτες σε επίπεδο Υδατικού
Διαμερίσματος, οι οποίες θα καλύπτουν το σύνολο της χώρας και θα περιλαμβάνουν για τις
Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας που καθορίστηκαν τους Χάρτες Κινδύνου
Πλημμύρας, τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου
Πλημμύρας. Οι μελέτες αυτές έχουν ως κάτωθι:
1.

Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των ΥΔ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πλην της λεκάνης απορροής π. Έβρου.

2.

Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των ΥΔ
Ηπείρου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.

3.

Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των ΥΔ
Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου και Κρήτης.

4.

Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των ΥΔ
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

5.

Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των ΥΔ
Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Νήσων Αιγαίου.

1.1.2 Η Οδηγία 2001/42/ΕΚ
Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) αποτελεί μια δυναμική διαδικασία και
στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης διαμέσου της ενσωμάτωσης
της περιβαλλοντικής διάστασης στο κατά το δυνατόν έγκαιρο στάδιο της διαδικασίας
σχεδιασμού πολιτικών, σχεδίων και προγραμμάτων. Με τη λογική ότι όταν οι αποφάσεις
στηρίζονται σε περιβαλλοντικά θεμελιωμένες στρατηγικές, οι ενέργειες που ακολουθούν
είναι εξίσου περιβαλλοντικά αποδεκτές, αυξάνεται η βεβαιότητα ότι η ανάπτυξη και η
γενικότερη επέμβαση στο περιβάλλον δεν θα είναι επιβλαβής.
Η ενσωμάτωση της διαδικασίας ΣΠΕ, στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο επήλθε με
την Οδηγία 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 (Επ. Εφ. L 197/21.7.2001 σ. 30–37). Συνοπτικά, η Οδηγία
2001/42/ΕΚ («Οδηγία ΣΠΕ» εφεξής), θέτει ένα διπλό στόχο και ρυθμίζει τη διεξαγωγή της
διαδικασίας Σ.Π.Ε σε τέσσερα επίπεδα. Ειδικότερα:
Ο διπλός στόχος της Οδηγίας ΣΠΕ είναι:
η υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και
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η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών θεωρήσεων στην προετοιμασία και υιοθέτηση
σχεδίων και προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης.
Τα τέσσερα επίπεδα της διαδικασίας ΣΠΕ που προβλέπονται στην Οδηγία είναι:
η διερεύνηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, μέσω μιας επιστημονικής μελέτης
εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από το προτεινόμενο σχέδιο ή
πρόγραμμα,
η διαβούλευση με τους πολίτες και τα όμορα κράτη – μέλη,
η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής διερεύνησης και
διαβούλευσης στην προς έγκριση μορφή του σχεδίου ή προγράμματος,
η παρακολούθηση των μελλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου ή
προγράμματος.
Το εθνικό περιβαλλοντικό δίκαιο της Ελλάδας εναρμονίστηκε με την Οδηγία ΣΠΕ μέσω της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 για την
«εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ» (ΦΕΚ 1225Β), η οποία για λόγους
συντομίας αναφέρεται ως ΚΥΑ-ΣΠΕ εφεξής.
Μεταξύ των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Οδηγία ΣΠΕ για τα ΚΜ, είναι η
υποβολή σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης των Σχεδίων Διαχείρισης
Κινδύνων Πλημμύρας.
Η Οδηγία ως προς το σκέλος της που αφορά στη δημόσια διαβούλευση και η Οδηγία ΣΠΕ,
αποτελούν δύο αλληλοσυμπληρούμενα νομοθετήματα τα οποία έχουν ως στόχο:
την αποτύπωση και σύνθεση προτάσεων μέσω της διαβούλευσης με όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς,
τον συγκερασμό των προτεραιοτήτων και
την εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας και της εταιρικής σχέσης

H παρούσα αποτελεί τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
της Λεκάνης Απορροής του π. Έβρου.
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Συνοπτική περιγραφή του ΣΔΚΠ

1.2.1 Επικινδυνότητα πλημμύρας στη ΛΑΠ Έβρου
Στα πλαίσια εκτίμησης της επικινδυνότητας πλημμύρας στη ΛΑΠ Έβρου καταρτίστηκαν οι
Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (ΧΕΠ), οι οποίοι αποσκοπούν στην αναπαράσταση των
χαρακτηριστικών που αναμένεται να εμφανίσει κάθε πλημμύρα στην περιοχή μελέτης με
βάση τους υδραυλικούς υπολογισμούς για τα διάφορα υδρολογικά σενάρια που
εξετάστηκαν, κατά την εκπόνηση του ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας, η υδραυλική προσομοίωση της ποτάμιας ροής
απαιτήθηκε να γίνει για πλημμύρες χαμηλής, μέσης και υψηλής επαναληπτικότητας, οι
οποίες στην Ελλάδα ποσοτικοποιήθηκαν σε πλημμυρικά γεγονότα με περιόδους
επαναφοράς Τ=1000, 100 και 50 έτη. Στη λεκάνη απορροής του π. Έβρου ειδικά, εξετάστηκε
επιπρόσθετα και η περίοδος επανάληψης Τ=20 έτη, που αποτελεί την τιμή υψηλής
επαναληπτικότητας που έχει ορισθεί από τη Βουλγαρική πλευρά.
Λόγω του μεγέθους της λεκάνης απορροής, της ύπαρξης μεγάλων παραποτάμων που
συμβάλλουν σε διαφορετικές θέσεις του ποταμού (Τούντζας, Άρδας, Ερυθροπόταμος,
Εργίνης) και της πολυπλοκότητας του μηχανισμού εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων
που έχουν εμφανιστεί ιστορικά, η κάθε πιθανότητα εμφάνισης, εξετάστηκε με βάση ένα ή
περισσότερα "πλημμυρικά σενάρια", τα οποία αποτελούν συνδυασμούς εμφάνισης των
διαφορετικών συνιστωσών που συνθέτουν την πλημμυρική απόκριση της λεκάνης.
Τα πλημμυρικά σενάρια που εξετάστηκαν είναι τα εξής τρία:
ScI:

Βασικό σενάριο για τις πλημμύρες από ποτάμιες ροές, με τον κύριο όγκο των
υδάτων να εισρέει στη χώρα μέσω των ποταμών Έβρου και Άρδα. Οι παραπόταμοι
Τούντζας, Ερυθροπόταμος και Εργίνης συμμετέχουν δευτερευόντως στο φαινόμενο.
Διαχωρίζεται σε δύο υποπεριπτώσεις:
ScIa: Ο κύριος όγκος των υδάτων καταλήγει στην περιοχή μελέτης μέσω του π.
Έβρου. Ο π. Άρδας τελεί υπό πλήρη ρύθμιση. Οι τιμές παροχής στον Άρδα
επιλέγονται με βάση ανάλυση κατωφλίων, λόγω του ελέγχου της πλημμυρικής
ροής από τα φράγματα της βουλγαρικής λεκάνης. Οι πλημμυρικές παροχές
στον κ. Έβρο αφορούν σε όλες τις περιόδους επαναφοράς που εξετάζονται.
ScIb: Ο κύριος όγκος των υδάτων καταλήγει στην περιοχή μελέτης λόγω
υπερχείλισης πολύ υψηλών παροχών από τα φράγματα του π. Άρδα. Η
πλημμύρα στον π. Έβρο αντιστοιχεί σε υψηλή πιθανότητα υπέρβασης (Τ =
50έτη).

ScII:

Σενάριο κατά το οποίο ο κύριος όγκος πλημμυρικών υδάτων δεν προέρχεται από
τον κυρίως Έβρο αλλά από τους παραποτάμους Εργίνη και Ερυθροπόταμο. Ο π.
Έβρος παρουσιάζει πλημμυρικό φαινόμενο υψηλής πιθανότητας υπέρβασης (Τ =
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20έτη), ενώ ο π. Άρδας είναι σε ρύθμιση (παροχή 700m3/sec, κατώφλι παροχών
χαμηλής όχλησης).
ScIII:

Σενάριο που διερευνά την επαύξηση της πλημμυρικής παροχής, και των δυνητικών
συνεπειών του φαινομένου, πλημμύρας μέσης πιθανότητας υπέρβασης στον
κυρίως Έβρο (Τ = 100έτη), για ταυτόχρονη κατάρρευση μικρού φράγματος στο
βουλγαρικό τμήμα της λεκάνης. Ο π. Άρδας είναι σε ρύθμιση (παροχή 700m3/sec,
κατώφλι παροχών χαμηλής όχλησης).

Τα συμπεράσματα από την υδραυλική προσομοίωση των παραπάνω σεναρίων
συνοψίζονται στα εξής:
 Τα υπάρχοντα κύρια (πρωτεύοντα) αντιπλημμυρικά αναχώματα κατά μήκος του
κυρίως Έβρου νοτίως της Ν. Βύσσας (τα κατασκευασθέντα με βάση την μελέτη
Harza) υπό την προϋπόθεση μη θραύσης τους, επαρκούν υψομετρικά για την
προστασία της περιοχής που καλύπτουν από πλημμύρες περιόδου επαναφοράς
έως 100 ετών, υπό διάφορα δυσμενή σενάρια συνδυασμού πλημμυρικών
φαινομένων.
 Για τα αναχώματα κατά μήκος του Β. Έβρου (ελληνοβουλγαρική μεθόριος –
συμβολή Άρδα) και κατά μήκος του π. Άρδα, το επίπεδο προστασίας ενδέχεται να
είναι μεγαλύτερο, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.
 Tα υπάρχοντα δευτερεύοντα (υπερβλητά ή θερινά) αντιπλημμυρικά αναχώματα
που περιορίζουν την κυρίως κοίτη του π. Έβρου νοτίως της Ν. Βύσσας, προσφέρουν
επίπεδο προστασίας το οποίο, υπό οιεσδήποτε συνθήκες, είναι χαμηλότερο έως
αρκετά χαμηλότερο της περιόδου επαναφοράς Τ=10 ετών.
 Εκτιμάται ότι οι υφιστάμενες προτάσεις - προερχόμενες κυρίως από την τουρκική
πλευρά - περί αύξησης της παροχετευτικότητας της κυρίως κοίτης (π.χ. αφαίρεση
νησίδων, κλπ.) πέραν του προβληματικού τους χαρακτήρα (θέματα συνόρων,
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, κλπ.) δε μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην
αντιμετώπιση των πλημμυρικών επιπτώσεων εάν διατηρηθεί (όπως υπονοείται) το
σημερινό εύρος της κυρίως κοίτης, καθώς η παροχετευτικότητά της μεταξύ των
υπερβλητών αναχωμάτων είναι ήδη πολύ περιορισμένη (< Τ=10 έτη της φυσικής
πλημμύρας, χωρίς ενδεχόμενη επιβάρυνση από την υπερχείλιση Άρδα ή άλλους
παράγοντες).
 Οι παρεμβάσεις επί της κυρίως κοίτης πρέπει να περιορισθούν στις αναγκαίες ώστε
να αποκατασταθεί η παροχέτευση ενός ελάχιστου επιπέδου πλημμυρικής
απορροής (π.χ. Τ=10 ετών) και υπό κανονικές συνθήκες, με σκοπό την μείωση των
"συνήθων" πλημμυρικών φαινομένων. Σπανιότερα πλημμυρικά γεγονότα, ή
γεγονότα που προκύπτουν από δυσμενή συνδυασμό πολλαπλών αιτίων θα πρέπει
να γίνει δεκτό ότι θα εκτονώνονται στην πλημμυρική ζώνη που ορίζεται από τα
κύρια αντιπλημμυρικά αναχώματα, η οποία θα πρέπει να υπόκειται σε
συγκεκριμένη διαχείριση.
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 Το επίπεδο πλημμυρικού κινδύνου σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης εξαρτάται
κυρίως από τον εκάστοτε συνδυασμό των επιμέρους πηγών πλημμυρικής απορροής
(κυρίως Έβρος, Άρδας, Εργίνης, κλπ.) και λιγότερο από το μέγεθος της παροχής της
κάθε πηγής ξεχωριστά, για όλες τις περιόδους επαναφοράς έως 100 ετών. Η μόνη
εξαίρεση είναι ο Άρδας, οι πλημμυρικές παροχές του οποίου, λόγω της απότομης
υπερχείλισης των βουλγαρικών φραγμάτων, μπορούν να προκαλέσουν δυσμενείς
επιπτώσεις και από μόνες τους.
 Η πιο σημαντική πηγή πλημμυρικής απορροής από την άποψη των δυσμενών
συνδυαστικά επιπτώσεων είναι ο Άρδας. Το σχετικό σενάριο (ScIb) κατέδειξε ότι η
υψηλή πλημμυρική παροχή του Άρδα μπορεί να μεγεθύνει τις συνέπειες ενός
πλημμυρικού γεγονότος του κυρίως Έβρου σπανιότητας Τ= 50 ετών σε αυτές
γεγονότος περιόδου επαναφοράς πολύ μεγαλύτερης των 100 ετών και λίγο
υπολειπόμενων πλημμυρικού γεγονότος περιόδου επαναφοράς 1000 ετών.
 Οι επιπτώσεις από την θραύση κάποιου εκ των πολυάριθμων μικρών φραγμάτων
στο έδαφος της Βουλγαρίας, στην ενδιάμεση λεκάνη του Έβρου μεταξύ Χαρμανλί
και Σβίλενγκραντ, φαίνεται ότι περιορίζονται στην ζώνη του Β. Έβρου. Ωστόσο, στο
τμήμα αυτό, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικές.
 Οι πλημμύρες λόγω ανύψωσης ΜΣΘ καλύπτουν σημαντική επιφάνεια των
δελταϊκών εκτάσεων, φτάνοντας ακόμη και μέχρι τις παρυφές του ΓΠΣ της
Αλεξανδρούπολης. Ωστόσο, το βάθος κατάκλυσης είναι σχετικά περιορισμένο
(<1,30μ), ενώ δε διαφοροποιείται σημαντικά για τις περιόδους επαναφοράς που
εξετάστηκαν.

1.2.2 Στόχοι διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι βασικοί στόχοι του ΣΔΚΠ και αντιστοιχούνται με
το επίπεδο εμφάνισης πλημμυρών στις οποίες αφορούν
Πίνακας 1.2.2-1:

Στόχοι διαχείρισης και πιθανότητα εμφάνισης πλημμυρών.

α/α

Στόχος διαχείρισης ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου

Πλημμυρικά γεγονότα που αφορά

Σ1

Διασφάλιση επιπέδου προστασίας από πλημμύρες

Πλημμύρες μέσης πιθανότητας εμφάνισης (έως

μέσης πιθανότητας εμφάνισης (Τ=100 ετών) με την

Τ=100 ετών). Ο στόχος αναφέρεται στην

αποκατάσταση και την ολοκλήρωση περίκλεισης

αποκατάσταση του θεωρητικά δυνατού επιπέδου

της περιοχής που ορίζουν τα πρωτεύοντα έργα

προστασίας των υφιστάμενων πρωτευόντων

αντιλημμυρικής προστασίας (αποκατάσταση /

έργων αντιπλημμυρικής προστασίας («κύρια»

ενίσχυση / επέκταση υφιστάμενων κύριων

αναχώματα), από φυσικές πλημμύρες ή

αναχωμάτων και λοιπά βοηθητικά έργα) και

πλημμύρες που οφείλονται σε συνδυασμό

πλαίσιο διαχείρισης της περιοχής αυτής (χρήσεις

φυσικών και ανθρωπογενών αιτιών, στην

γης / όροι άσκησης δραστηριοτήτων / επαύξηση

διαμόρφωση όμως των οποίων οι ανθρωπογενείς

ετοιμότητας / κωδικοποίηση δράσεων έκτακτης

αιτίες δεν μεταβάλλουν σημαντικά τα

ανάγκης)

χαρακτηριστικά του φυσικού φαινομένου.
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ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

α/α
Σ2

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Στόχος διαχείρισης ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου

Πλημμυρικά γεγονότα που αφορά

Προστασία από πλημμύρες υψηλής πιθανότητας

Πλημμύρες υψηλής πιθανότητας εμφάνισης (Τ=20

εμφάνισης (Τ=20 και 50 ετών)

και 50 ετών). Οι δράσεις αποκατάστασης των

συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την

δευτερευόντων έργων προστασίας επαυξάνουν το

αποκατάσταση του επιπέδου προστασίας των

επίπεδο προστασίας και από πλημμύρες

δευτερευόντων έργων αντιπλημμυρικής

υψηλότερης πιθανότητας εμφάνισης (π.χ. Τ=10

προστασίας («θερινών» ή «υπερβλητών»

έτη)

αναχωμάτων)
Σ3

Πρόληψη, προστασία και επαύξηση ετοιμότητας

Ο στόχος αφορά αφ’ενός σε φυσικές πλημμύρες

από πλημμυρικά γεγονότα που οφείλονται κατά

υψηλής και μέσης πιθανότητας εμφάνισης του π.

μείζονα λόγο σε ανθρωπογενείς αιτίες (θραύση

Έβρου οι οποίες δύνανται να επαυξηθούν λόγω

φράγματος) και από πλημμυρικά γεγονότα η

της ταυτόχρονης υπερχείλισης φραγμάτων του π.

συνδιαμόρφωση των οποίων από ανθρωπογενείς

Άρδα στη Βουλγαρία και αφ’ετέρου σε πλημμύρες

αιτίες μεταβάλλει σημαντικά τα φυσικά

οφειλόμενες σε πιθανή θραύση φράγματος στο

χαρακτηριστικά τους, όπως το μέγεθος ή/και τον

έδαφος τρίτων χωρών, με ή χωρίς την ταυτόχρονη

χρονισμό της πλημμυρικής αιχμής (υπερχείλιση

εμφάνιση φυσικής πλημμύρας.

φράγματος)
Σ4

Ο στόχος αφορά σε φυσικές πλημμύρες υψηλής
Προστασία και επαύξηση ετοιμότητας από
πλημμυρικά γεγονότα που οφείλονται σε άνοδο
της στάθμης της θάλασσας

και μέσης πιθανότητας εμφάνισης λόγω ανόδου
της στάθμης της θάλασσας, η οποία προκύπτει ως
αποτέλεσμα του συνδυασμού αιτιών
αστρονομικής παλίρροιας, ανύψωσης στάθμης
από μετεωρολογική πλημμύρα και κυματισμών

Σ5

Ο στόχος αυτός αφορά σε πλημμύρες οφειλόμενες
σε όλους τους μηχανισμούς και για όλες τις
πιθανότητες εμφάνισης που έχουν εξεταστεί στο
πλαίσιο κατάρτισης του ΣΔΚΠ. Αποσκοπεί στην
Πρόσκτηση, βελτίωση και οργάνωση της

συμπλήρωση, την βελτίωση της ακρίβειας και την

πληροφορίας που αφορά την τεχνική υποδομή

συστηματική οργάνωση των πληροφοριών που

αντιπλημμυρικής προστασίας και μείωση

σχετίζονται με τις υποδομές αντιπλημμυρικής

αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με την εκτίμηση της

προστασίας. Αφορά κυρίως (αλλά όχι εξαντλητικά)

επικινδυνότητας και των κινδύνων πλημμύρας.

τοπογραφικές αποτυπώσεις, ληψη υψομέτρων
εδάφους σε κρίσιμα σημεία, δεδομένα του
υδρογραφικού δικτύου, στοιχεία γεωμετρίας των
ποταμών, και δράσεις οργάνωσης και διαχείρισης
της πληροφορίας

1.2.3 Προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα προτεινόμενα μέτρα του ΣΔΚΠ.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Πίνακας 1.2.3-1:
Κωδικός
Μέτρου

Τίτλος Μέτρου

GR1001-001

Δημιουργία βάσης τεχνικών
δεδομένων
αντιπλημμυρικών έργων

GR1001-002

Επικαιροποίηση
τοπογραφικών δεδομένων
υδρογραφικού δικτύου

GR1001-003

Προμήθεια
υψομετρικού
μοντέλου εδάφους (DTM)
πολύ υψηλής ακρίβειας (1
m)

GR1001-004
GR1001-005

GR1002-001

GR1002-002

Ενοποίηση
λειτουργίας
δικτύου
συλλογής
υδρομετρικών δεδομένων
Αποκατάσταση λειτουργίας
δικτύου
συλλογής
υδρομετρικών δεδομένων
‘Ελεγχος
επάρκειας,
αποκατάσταση και ενίσχυση
πρωτευόντων
έργων
αντιπλημμυρικής
προστασίας
Κατασκευή συμπληρωματικών
αντιπλημμυρικών
έργων

Προτεινόμενα μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λ.Α.Π. Έβρου.
Περιγραφή

Τοπογραφική αποτύπωση υφιστάμενων τεχνικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (κύρια και υπερβλητά αντιπλημμυρικά
αναχώματα, αναχώματα σημαντικών έργων διευθέτησης, αποστραγγιστικών τάφρων και διατομές τους, αποτύπωση γεφυρών και
επιπέδου «μηδέν» των σταθμημέτρων). Τοπογραφική αποτύπωση κρίσιμων σημείων εντός της πλημμυρικής ζώνης, όπως:
υψόμετρα στέψης των προστατευτικών αναχωμάτων των ΕΕΛ Διδυμοτείχου και Σουφλίου, θέσεις, διαστάσεις και υψόμετρα
(οριζοντιογραφίες – μηκοτομές) κάτω διαβάσεων του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού, θέσεις και διαστάσεις μεγάλων οχετών
ομβρίων υπό την σιδ/κή γραμμή ΟΣΕ, αποτύπωση της αποκαλούμενης «έμφραξης» στην ευθυγράμμιση του Αινήσιου Δέλτα,
κλπ.). Λήψη κρίσιμων υψομέτρων «αναφοράς» σε οικισμούς της παρέβριας ζώνης.
Τοπογραφική αποτύπωση της κοίτης και των πρανών υδατορευμάτων που συμβάλλουν στον π. Έβρο (περιλαμβάνεται η
αποτύπωση εγκάρσιων διατομών). Αποτύπωση διατομών μεγάλων υδατορευμάτων: κυρίως κοίτης π. Έβρου και κυρίως κοίτης π.
Άρδα σε επιλεγμένα σημεία.
Υψομετρικό μοντέλο εδάφους (digital terrain model) της πλημμυρικής ζώνης (δηλ. με αφαίρεση των σφαλμάτων που προκύπτουν
από την ύπαρξη υψηλής βλάστησης, όπως παραποτάμιες συστάδες δέντρων, κλπ.) για το σύνολο της πλημμυρικής ζώνης και
τοπογραφική αποτύπωση κατάλληλων σημείων για την υψομετρική του συνόρθωση. Η επιδιωκόμενη υψομετρική ακρίβεια είναι
<1.0 m.
Λειτουργική ενοποίηση του δικτύου συλλογής υδρομετρικών δεδομένων με τα όργανα παρακολούθησης που εγκαταστάθηκαν
στο πλαίσιο του ARDAFORECAST (Φράγμα Θεραπειού, Γεφ. Εγνατίας).
Αποκατάσταση λειτουργίας υδρομετρικού δικτύου επί του π. Έβρου και παραποτάμων του με αντικατάσταση των
καταστραφέντων αυτόματων σταθμών στην Γεφ. Πυθίου, Γεφ. Κήπων και στα Κόμαρα του Άρδα.

Μελέτη ελέγχου επάρκειας, αποκατάστασης και ενίσχυσης των υφιστάμενων κύριων αντιπλημμυρικών αναχωμάτων παράλληλα
της κοίτης του π. Έβρου, του π. Άρδα καθώς και εκατέρωθεν των κοιτών των συμβαλλόντων στον π. Έβρο υδατορευμάτων.

Μελέτη κατασκευής συμπληρωματικών κύριων αναχωμάτων σε επιλεγμένες θέσεις της πλημμυρικής ζώνης για την ασφαλή
περίκλεισή της αλλά και επέκτασης/υπερύψωσης επιλεγμένων τμημάτων των υφιστάμενων κύριων αναχωμάτων.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 12

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Κωδικός
Μέτρου
GR1002-003
GR1002-004

GR1002-005

GR1003-001

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Τίτλος Μέτρου

Περιγραφή

Κατασκευή
διατάξεων
προστασίας
κάτω
διαβάσεων Ε.Ο.
Αντικατάσταση «έμφραξης»
Αινήσιου
Δέλτα
με
κατασκευή
μεταβλητού
ύψους
Άμεσες
ενέργειες
αποκατάστασης
και
συντήρησης
αντιπλημμυρικής
προστασίας
Ανάπτυξη
συστήματος
έγκαιρης προειδοποίησης
πλημμυρών

GR1003-002

Δέσμη
διασυνοριακής
συνεργασίας

μέτρων

GR1003-003

Δέσμη μέτρων για
πλημμύρες του Άρδα

τις

Μελέτη κατασκευής διατάξεων παρεμπόδισης διέλευσης της πλημμύρας (προστατευτικά αναχώματα) από τις κάτω διαβάσεις της
Εθνικής οδού (κάθετος άξονας Εγνατίας) με παράλληλη εξασφάλιση της κυκλοφορίας οχημάτων υπό κανονικές συνθήκες.
Μελέτη κατασκευής νέου χαμηλού αναβαθμού μεταβλητού ύψους προς αντικατάσταση της αποκαλούμενης «έμφραξης» του
Αινήσιου Δέλτα, με την χρήση φουσκωτών θυροφραγμάτων ή άλλης πρόσφορης τεχνολογίας, με σκοπό την παρεμπόδιση της
αλμυρής σφήνας κατά το θέρος και ταυτόχρονα την ανεμπόδιστη διέλευση των πλημμυρικών υδάτων κατά το χειμώνα και την
άνοιξη.
Προσδιορισμός και εκτέλεση άμεσων ενεργειών αποκατάστασης παροχετευτικότητας της κοίτης του π. Έβρου και παραποτάμων
του. Οι ενέργειες αυτές ενδεικτικά περιλαμβάνουν απομείωση υδροχαρούς βλάστησης και αφαίρεση συσσωρευμένων φερτών
υλών σε συγκεκριμένα σημεία, ενίσχυση και αποκατάσταση «υπερβλητών» αναχωμάτων, αποκατάσταση εγκάρσιων τεχνικών
(ενν. σε παραπόταμους), κ.α.
Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών μεταξύ των τριών χωρών, Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας για το
σύνολο της λεκάνης Έβρου. Το σύστημα θα πρέπει να ενσωματώσει σε βάθος χρόνου το σύστημα ARDAFORECAST και να
επεκτείνει την ισχύ του στην προειδοποίηση πλημμυρών του κυρίως Έβρου και των άλλων μεγάλων παραποτάμων του.
Περιλαμβάνει προτάσεις μέτρων και ενέργειες που πρέπει να επιδιωχθούν στο πλαίσιο των εγκαθιδρυμένων οργάνων
συνεργασίας με Βουλγαρία και Τουρκία. Συγκεκριμένα αφορά την ανταλλαγή τοπογραφικής πληροφορίας αποτύπωσης
υφιστάμενων τεχνικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (κύρια και υπερβλητά αντιπλημμυρικά αναχώματα της τουρκικής και
βουλγαρικής πλευράς) και τον περαιτέρω συντονισμό των πλημμυρικών παροχών αιχμής για δεδομένες περιόδους επαναφοράς
με τις γειτονικές χώρες, κυρίως με την Βουλγαρία αλλά και με την Τουρκία για τον Εργίνη.
Περιλαμβάνει δέσμη προτάσεων μέτρων που θα πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας με την
Βουλγαρική πλευρά και αφορά την διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου από τον π. Άρδα. Συγκεκριμένα αφορά τις εξής
προτάσεις: (1) Υιοθέτηση κοινά αποδεκτών «κατωφλίων» παροχής (μετρούμενης στο σταθμό του φράγματος Θεραπειού) τα
οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνονται για τις πλημμύρες υψηλής και μέσης πιθανότητας εμφάνισης (2) Επιχειρησιακή
αξιοποίηση του προγράμματος ARDAFORECAST στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας με διατύπωση συγκεκριμένων
μέτρων σύνδεσης της έγκαιρης προειδοποίησης με πρακτικές διαχείρισης των βουλγαρικών φραγμάτων επί του Άρδα (π.χ.
σύνδεση προειδοποιήσεων με επίπεδα πληρότητας φραγμάτων ή άλλο παρόμοιο) (3) Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας
εγκατάστασης συστήματος ρύθμισης της υπερχείλισης (π.χ. μέσω ανατρεπόμενων θυροφραγμάτων) στο φράγμα του
Ιβαήλοβγκραντ, με σκοπό την αύξηση του όγκου ανάσχεσης πλημμυρικών υδάτων στο φράγμα, την παροχή δυνατότητας
καλύτερης διαχείρισης της πλημμύρας και την παραγωγή επιπλέον ενέργειας.
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Κωδικός
Μέτρου
GR1004-001

Τίτλος Μέτρου

Περιγραφή

Ρυθμίσεις
λειτουργίας
υδρομετρικού δικτύου

GR1004-002

Καθορισμός
ζώνης

Καθορισμός αρμοδιότητας λειτουργίας και συντήρησης του αυτόματου υδρομετρικού δικτύου επί του π. Έβρου και παραποτάμων
του και πρωτοκόλλου συλλογής, επεξεργασίας, διανομής και αρχειοθέτησης δεδομένων.
Καθορισμός της πλημμυρικής ζώνης που περικλείεται από τα κύρια αντιπλημμυρικά αναχώματα και τις συμπληρώσεις /
επεκτάσεις αυτών, προς χρήση στις πολεοδομικές, χωροταξικές και λοιπές κανονιστικές πράξεις της κεντρικής, αποκεντρωμένης,
περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης.

GR1004-003
GR1005-001

πλημμυρικής

Επικαιροποίηση/
κωδικοποίηση
έκτακτων
ενεργειών αντιμετώπισης
πλημμύρας
Πολεοδομικές και οικιστικές
ρυθμίσεις σε οικισμούς της
παρέβριας ζώνης

GR1005-002

Αναδιάρθρωση
καλλιεργειών εντός
πλημμυρικής ζώνης

GR1005-003

Έλεγχος
δόμησης
και
καθορισμός χρήσεων γης
εντός της ζώνης πλημμύρας
100ετίας

GR1006-001

Αναβάθμιση
μηχανισμών
καταγραφής
και
αποτίμησης ζημιών από
πλημμύρες

GR1006-002

Αναθεώρηση
κριτηρίων
οικονομικών αποζημιώσεων
για ζημιές σε γεωργικές
καλλιέργειες

της

Επικαιροποίηση των υφιστάμενων σχεδίων έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης σε πλημμυρικά φαινόμενα, με συντονισμό
των αρμόδιων φορέων και κωδικοποίηση των στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση των δυνητικών συνεπειών πλημμύρας
(π.χ. τεχνητή αποφόρτιση πλημμύρας, κλπ.)
Αναθεώρηση των υφιστάμενων ΓΠΣ και θεσμοθετημένων ορίων οικισμών ώστε να λαμβάνεται υπόψη η καθορισμένη πλημμυρική
ζώνη. Εισαγωγή προβλέψεων για ειδικούς όρους δόμησης για τις νέες κατασκευές σε περιοχές των ΓΠΣ και των οικισμών που
είναι εκτεθειμένες σε πλημμυρικό κίνδυνο (απαγόρευση υπογείων, πυλωτές, κλπ.)
Μελέτη αναδιάρθρωσης καλλιεργειών στο εσωτερικό της καθορισμένης πλημμυρικής ζώνης. Περιλαμβάνει αξιοποίηση
υφιστάμενων εργαλείων εδαφολογικής και γεωργοτεχνικής ανάλυσης της πλημμυρικής ζώνης, εκτίμηση της ευαισθησίας και της
αντοχής καλλιεργειών στον πλημμυρικό κίνδυνο, προτεινόμενες καλλιέργειες, διερεύνηση και προτάσεις οικονομικών και άλλων
κινήτρων για αλλαγή καλλιεργειών, προτάσεις διοικητικών διευθετήσεων που είναι απαραίτητες.
Εκπόνηση μελέτης για τον έλεγχο της δόμησης και τον καθορισμό χρήσεων γης εντός της ζώνης πλημμύρας 100ετίας. Η μελέτη θα
καθορίσει επίσης και το μηχανισμό μέσω του οποίου θα γίνει η νομοθετική πράξη.
Τροποποίηση των υφιστάμενων μηχανισμών καταγραφής και αποτίμησης ζημιών για τον πληρέστερο προσδιορισμό του ύψους
των ζημιών από πλημμύρες, ιδιαίτερα για τις ζημιές στη γεωργία (απώλεια αξίας γεωργικής παραγωγής) και τις ζημιές στο
κτιριακό απόθεμα (κόστος αποκατάστασης των ζημιών σε διάφορες κατηγορίες κτιρίων). Καθορισμός και εφαρμογή άμεσων και
έμμεσων δεικτών και μέτρων αποτίμησης των ζημιών και προδιαγραφών τήρησης αρχείου καταγραφών των ζημιών και των
αποτιμήσεών τους από τις υπηρεσίες καταγραφής (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΛΓΑ, ΥΑΣΒΕ, Περιφερειακές Υπηρεσίες, κλπ.)
Τροποποίηση των υφιστάμενων κριτηρίων και κλιμάκων υπολογισμού των αποζημιώσεων με την απόδοση υψηλότερης
προτεραιότητας στην αποκατάσταση ζημιών που επέρχονται στην παραγωγή προϊόντων που διαθέτουν αυξημένες δυνατότητες
για προώθηση εξαγωγών ή υποκατάσταση εισαγωγών, καθώς και για καθετοποιημένη (π.χ. μεταποιητική) επεξεργασία.
Καθορισμός των προϊόντων που θα περιλαμβάνονται στις κατηγορίες αυτές.
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Κωδικός
Μέτρου
GR1006-003

GR1007-001

GR1007-002

GR1007-003

GR1007-004
GR1007-005
GR1007-006

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Τίτλος Μέτρου

Περιγραφή

Μετεγκατάσταση
δραστηριοτήτων
και
εγκαταστάσεων εκτός της
πλημμυρικής ζώνης
Βέλτιστες
τεχνικές
διαχείρισης γης για την
αποστράγγιση αγροτικών
περιοχών
Διερεύνηση
δυνατότητας
ανάσχεσης πλημμυράς με
φυσικό τρόπο στην κοίτη
του ποταμού Άρδα
Μελέτη και πρόγραμμα
ανάπτυξης, συντήρησης και
διαχείρισης της παρόχθιας
βλάστησης

Διαμόρφωση διοικητικού μηχανισμού για την μεταφορά γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων και κτιριακών μονάδων
σε περιοχές που αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο πλημμύρας. Περιλαμβάνει προσδιορισμό της διαδικασίας, αρμοδιότητες
υπηρεσιών, πρόταση κριτηρίων υπαγωγής και οικονομικά κίνητρα (επιδότηση δαπανών μετεγκατάστασης, συμβουλευτικές
υπηρεσίες και συνδρομή στην οργάνωση στις νέες θέσεις).
Εκτέλεση πιλοτικού έργου με στόχο την ανάπτυξη πρακτικών διαχείρισης της γης που θα παρέχουν ευκαιρίες για την
κατακράτηση της πλημμύρας εντός της λεκάνης απορροής και τη μείωση της διάχυτης ρύπανσης και στη συνέχεια ευρεία
εφαρμογή τους σε συνεργασία με φορείς εκπροσώπησης αγροτών ή/και μεμονωμένους γεωργούς. Αφορά κυρίως τις υπολεκάνες
των παραποτάμων των π. Έβρου και Άρδα.

Αξιολόγηση της επίδρασης
των πλημμυρών στο Εθνικό
Πάρκο Δέλτα Έβρου
Αποκατάσταση της φυσικής
πορείας του υδρογραφικού
δικτύου
Παρακολούθηση παράκτιας
ζώνης

Εκπόνηση μελέτης για την επαύξηση της πλημμυρικής αποθηκευτικότητας της κοίτης του ποταμού Άρδα (εντός των
αντιπλημμυρικών αναχωμάτων) αποκλειστικά μέσω φυσικών τρόπων και μεθόδων, με στόχο την άμβλυνση των πλημμυρικών
φαινομένων στον ποταμό Έβρο κατάντη.
Εκπόνηση μελέτης σε επίπεδο λεκάνης απορροής και υλοποίηση προγράμματος ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης της
παρόχθιας βλάστησης, το οποίο θα συμβάλλει στην αποθήκευση και συγκράτηση των πλημμυρικών παροχών.
Μελέτη της ευαισθησίας προστατευόμενων περιοχών (λ/θ, υγροτοπικές εκτάσεις) σε πλημμύρα από άνοδο στάθμης της
θάλασσας, από την θαλάσσια διείσδυση (επιφανειακά και υπόγεια) καθώς και για την αποκατάσταση των φυσικών συνθηκών
πλημμυρισμού του Ε.Π. Δέλτα Έβρου από ποτάμιες ροές. Περιλαμβάνει ανασχεδιασμό υφιστάμενων και σχεδιασμό νέων
υποδομών προστασίας καθώς και προσδιορισμό της διαχείρισης της διείσδυσης του θαλάσσιου νερού στις υγροτοπικές εκτάσεις.
Εκπόνηση μελέτης για την αποτύπωση και καταγραφή των τμημάτων του υδρογραφικού δικτύου όπου έχουν γίνει αλλαγές στο
φυσικό ρου και των επεμβάσεων στις παρόχθιες ζώνες.
Ανάπτυξη και διατήρηση μιας κοινής βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση της παράκτιας ζώνης, που θα καταγράφει χωρική
και χρονική πληροφορία.
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Εναλλακτικές δυνατότητες

Κατά τη σύνταξη του Σχεδίου εξετάστηκαν τέσσερα εναλλακτικά σενάρια:
Σενάριο Α:

Μηδενική Λύση (do nothing scenario). Με βάση το Σενάριο Α παραμένουν
οι ισχύουσες σήμερα πρόνοιες (όπως αυτές εφαρμόζονται ήδη ή θα
εφαρμοστούν μελλοντικά βάσει άλλων σχετικών Σχεδίων), που αφορούν
άμεσα ή έμμεσα την προστασία από τις πλημμύρες, χωρίς την εφαρμογή
των προτεινόμενων από την παρούσα μελέτη προνοιών. Οι ισχύουσες
πρόνοιες συνοπτικά αφορούν: στα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν
κατασκευαστεί κατά την πάροδο των ετών (τεχνικά αναχώματα), στα τοπικά
συστήματα προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων και στo Γενικό
Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης». Η υφιστάμενη προσέγγιση
αντιμετωπίζει τα πλημμυρικά φαινόμενα περισσότερο τοπικά χωρίς να
λαμβάνει υπόψη το σύνολο της υδρολογικής λεκάνης.

Σενάριο Β:

Εφαρμογή των προνοιών του «Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας». Με βάση το Σενάριο Β εφαρμόζονται οι πρόνοιες του ΣΔΚΠ,
όπως αυτό περιγράφεται και προτείνεται από τη σχετική μελέτη και
συνοπτικά αναλύεται στην παρούσα μελέτη. Περιλαμβάνονται τεχνικά και
μη τεχνικά μέτρα για τον περιορισμό της ζημιάς που επιφέρουν οι
πλημμύρες στις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής, στους οικισμούς
και στις τεχνικές υποδομές με ταυτόχρονη προστασία της φυσικής
λειτουργίας των υδατορευμάτων.

Σενάριο Γ:

«Τεχνικά Έργα αύξησης της παροχετευτικότητας». Το Σενάριο αυτό
περιλαμβάνει 2 επιμέρους εναλλακτικές λύσεις και αποσκοπεί
αποκλειστικά στην προστασία των οικονομικών δραστηριοτήτων της
περιοχής, των οικισμών και των υποδομών μέσω της μείωσης της
πιθανότητας πλημμύρας με δομικά κυρίως έργα.
Γ.1 Δημιουργία τεχνικών έργων για τον πλήρη εγκιβωτισμό της ροής σε όλο
το μήκος του Έβρου και του Άρδα. Ειδικά για τον Έβρο το Σενάριο αυτό
περιλαμβάνει τον εγκιβωτισμό του υδατορεύματος μεταξύ Ελληνικού και
Τουρκικού υπερβλητού αναχώματος μέσω της ανύψωση των αναχωμάτων.
Γ.2. Αύξηση της παροχετευτικότητας του Έβρου με έργα παράλληλα στη ροή
(βλ. παρακάτω)

Σενάριο Δ:

«Απόδοση της πλημμυρικής κοίτης στα υδατορέματα». Σύμφωνα με την
Οδηγία 2007/60/ΕΚ τα Σχέδια θα πρέπει να εξετάζουν, όπου είναι δυνατόν,
τη διατήρηση ή/και αποκατάσταση πλημμυρικών περιοχών. Το σενάριο
αυτό δεν λαμβάνει κανένα μέτρο τεχνικής προστασίας των υφιστάμενων
οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής, των οικισμών και των
υποδομών, αντίθετα περιλαμβάνει τη συνολική απομάκρυνση τεχνικών
αντιπλημμυρικών έργων που έχουν κατά το παρελθόν υλοποιηθεί.
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Με βάση αναλυτική αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων στα πλαίσια της παρούσας
ΣΜΠΕ προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:
 Η μηδενική λύση (Σενάριο Α) δε συμβάλλει στην προστασία του ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος της περιοχής. Τα υφιστάμενα μέτρα προστασίας τα οποία είναι
αποσπασματικά δεν συμβάλλουν αποδοτικά στην προστασία του. Επίσης μηδενική
λύση δε συμβάλλει στην ορθή οικοσυστημική λειτουργία του Δέλτα Έβρου, που
σχετίζεται άρρηκτα με τις πλημμύρες. Η δημιουργία μεγάλου αριθμού αναβαθμών
και μικρών φραγμάτων όλο και πλησιέστερα στην κυρίως κοίτη του ποταμού
Έβρου, δεν επιτρέπουν την κατάκλυση εκτάσεων, κατά μήκος της κύριας κοίτης του
ποταμού, οι οποίες κατακλύζονταν στο παρελθόν περιοδικά.
 Το Σενάριο Β λαμβάνει υπόψη όλες τις πρόνοιες των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ και
2007/60/ΕΚ. επίσης προβλέπει μέτρα που θα έχουν θετικές επιδράσεις όσον αφορά
στην προστασία της βιοποικιλότητας τόσο εντός του Εθνικού Πάρκου Έβρου όσο
και των λοιπών οικοσυστημάτων εκτός Εθνικού Πάρκου.
 Τα έργα που προβλέπονται στο Σενάριο Γ συνεπάγονται υπερβολικό κόστος,
πράγμα που δε συνάδει με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Επίσης, τίθενται
ζητήματα σε σχέση με την εξεύρεση περιοχών προς απαλλοτρίωση και
αποζημιώσεων. Η κατασκευή τέτοιων έργων θα έθετε σε μεγάλο κίνδυνο
προστατευόμενες περιοχές (Δέλτα Έβρου), αλλά και τη φυσική τροφοδοσία των
υπογείων υδροφορέων, γεγονός που καθιστά το σενάριο ως μη σύμμορφούμενο με
τις πρόνοιες της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Τέλος τα έργα αύξησης της διατομής ή της
ταχύτητας του νερού θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο Δέλτα, ενώ τα εκτεταμένα
έργα εγκιβωτισμού δε συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία των οικοσυστημάτων,
με αποτέλεσμα αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο εντός των ορίων του Εθνικού
Πάρκου, αλλά και εκτός αυτού.
 Με το Σενάριο Δ δεν προστατεύονται αποτελεσματικά οι οικισμοί και οι υποδομές
της ευρύτερης περιοχής, οπότε και δεν καταγράφεται συμμόρφωση με τις πρόνοιες
της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Αν και το Σενάριο αυτό είναι το πιο ευμενές θεωρητικά
για το περιβάλλον δε συμβάλλει αποτελεσματικά στην προστασία και διατήρηση
των υφιστάμενων ειδών και των οικοτόπων, αφού η πλημμυρική ροή στους
ποταμούς Άρδα και Έβρο δεν ανταποκρίνεται πλέον στη φυσική της χωρο-χρονική
κατανομή λόγω της κατασκευής μεγάλων έργων ρύθμισης ταμίευσης της ροής επί
του Άρδα στην Βουλγαρία. Σε συνθήκες που τα εν λόγω φράγματα
απελευθερώνουν μεγαλύτερες παροχές οι περιοχές κατάκλυσης είναι κατά πολύ
ευρύτερες και δυνητικά μπορούν να επηρεάσουν οικοτόπους και είδη σε
μεγαλύτερη έκταση από αυτή στην οποία έχουν σήμερα προσαρμοστεί. Ειδικά για
τον Έβρο αναφέρεται ότι το Σενάριο αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί μονομερώς
από την ελληνική πλευρά.
Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι το Σενάριο Β αποτελεί το βέλτιστο, βάσει της
κατάστασης που σήμερα έχει διαμορφωθεί στην περιοχή. Είναι ένα Σενάριο που προωθεί
τη ολοκληρωμένη πρόληψη, την προστασία και την ετοιμότητα με βάση τις πρόνοιες της
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Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Συμβάλλει στην περιβαλλοντική λειτουργία των υδατορευμάτων, των
ειδών και οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από αυτά, σύμφωνα με τις πρόνοιες της
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και γενικά λειτουργεί συμπληρωματικά της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για
την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος. Συμβάλλει, επίσης, στην προστασία της
βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών. Προωθεί την ορθολογικότερη
οργάνωση των χρήσεων γης και έχει ως απώτερο σκοπό να προωθήσει περαιτέρω τη
διακρατική συνεργασία. Το βασικότερο πλεονέκτημα του Σεναρίου Β έγκειται στο γεγονός
ότι μέσω των προτεινόμενων μέτρων και ρυθμίσεων εκμεταλλεύεται το σύνολο της
περιοχής μεταξύ των κύριων αναχωμάτων για την ανάσχεση του φαινομένου της
πλημμύρας. Οι παρεμβάσεις επί της κυρίως κοίτης περιορίζονται στις αναγκαίες ώστε να
αποκατασταθεί η παροχέτευση ενός ελάχιστου επιπέδου πλημμυρικής απορροής (π.χ. Τ=10
ετών) και υπό κανονικές συνθήκες, με σκοπό την μείωση των "συνήθων" πλημμυρικών
φαινομένων. Σπανιότερα πλημμυρικά γεγονότα, ή γεγονότα που προκύπτουν από δυσμενή
συνδυασμό πολλαπλών αιτίων θα εκτονώνονται στην πλημμυρική ζώνη που ορίζεται από
τα κύρια αντιπλημμυρικά αναχώματα, η οποία θα πρέπει να υπόκειται σε συγκεκριμένη
διαχείριση.

1.4

Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος

1.4.1 Κλίμα
Στην ΛΑΠ Έβρου και κατά μήκος μιας στενής λωρίδας της παράκτιας ζώνης επικρατεί το
χερσαίο μεσογειακό κλίμα, στο εσωτερικό και στα πεδινά το μεσευρωπαϊκό, ενώ στα
ορεινά τμήματα επικρατεί το ορεινό. Η ετήσια βροχόπτωση κυμαίνεται στο παράκτιο τμήμα
μεταξύ 500 και 600mm, στο εσωτερικό μεταξύ 600 και 1000mm, ενώ στα βόρεια ορεινά
ξεπερνά τα 1000 mm. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΔΕΗ (1980), η μέση ετήσια βροχόπτωση
εκτιμάται σε 778 mm. Η μέση ετήσια θερμοκρασία του διαμερίσματος είναι 14,5-16,5°C. Το
ετήσιο θερμομετρικό εύρος ξεπερνά τους 20°C. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν
από το βροχομετρικό χάρτη της Ελλάδας που ακολουθεί, προκύπτει ότι η περιοχή της ΛΑΠ
Έβρου εντάσσεται στη ζώνη με ύψος βροχής 600-1000mm η οποία εμφανίζεται στο
κεντρικό τμήμα της όπου αναπτύσσονται ορεινοί όγκοι και 400- 600mm στο βόρειο και
νότιο - νοτιοανατολικό τμήμα αυτής, όπου τα υψόμετρα είναι μικρότερα και εντοπίζεται και
η παράκτια ζώνη της ΛΑΠ.

1.4.2 Μορφολογία
Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της ΛΑΠ Έβρου, διαμορφώθηκαν από τριτογενή
τεκτονικά βυθίσματα, τα οποία σχηματίστηκαν από τα περιθωριακά ρήγματα της μάζας της
Ροδόπης. Αυτά είναι, το βύθισμα της λεκάνης της Αλεξανδρούπολης προς τα νότια που
περιλαμβάνει την κατάντη λεκάνη του Έβρου, καθώς και το βύθισμα της λεκάνης της
Ορεστιάδας προς τα βόρεια, στο οποίο ανήκουν οι λεκάνες Άρδα, Ερυθροποτάμου και η
ανάντη λεκάνη του Έβρου, εντός του ελληνικού χώρου. Η περιοχή μελέτης, διαθέτει ένα
σχετικά ανομοιόμορφο τοπογραφικό ανάγλυφο που άλλοτε είναι αδρό, άλλοτε πιο έντονο
και άλλοτε αρκετά ήπιο. Χαρακτηρίζεται από ένα ορεινό τμήμα, το οποίο για το μεν
βύθισμα της Αλεξανδρούπολης αναπτύσσεται προς τα βόρεια και βορειοδυτικά, ενώ για το
βύθισμα της Ορεστιάδας προς τα δυτικά. Σε όλη την περιοχή κυριαρχεί ένα λοφώδες έως
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ημιλοφώδες τμήμα, το οποίο αναπτύσσεται νοτιότερα της ορεινής ζώνης, στο βύθισμα της
Αλεξανδρούπολης, καταλαμβάνοντας μεγάλη έκταση και σχεδόν σε όλο το βύθισμα της
Ορεστιάδας, το οποίο διακόπτεται κατά θέσεις από τα πεδινά τμήματα των ποταμών Άρδα,
Ερυθροποτάμου και του μικρότερου χειμάρρου του Νεοχωρίου.

1.4.3 Γεωλογία - Υδρογεωλογία
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν την ευρύτερη λεκάνη του Έβρου, είναι: το
μεταμορφωμένο υπόβαθρο, τα παλαιογενή ιζήματα και οι νεογενείς και τεταρτογενείς
αποθέσεις. Όσον αφορά τις υδρογεωλογικές συνθήκες, στην ΛΑΠ Έβρου, διακρίνονται τρία
συστήματα υπόγειων υδροφοριών, που είναι η κοκκώδης υδροφορία, η καρστική και η
ρωγμώδης.

1.4.4 Φυσικό περιβάλλον – Προστατευόμενες περιοχές
Εντός της ΛΑΠ Έβρου, δύο (2) περιοχές έχουν χαρακτηριστεί ως Εθνικά Πάρκα και φέρουν
Φορέα Διαχείρισης. Πρόκειται για το «Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου»
(χαρακτηρισμός: ΚΥΑ 4110 - ΦΕΚ 102/Δ/16.03.2007) και το «Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς–
Λευκίμμης – Σουφλίου» (χαρακτηρισμός: ΚΥΑ 35633 - ΦΕΚ 911/Δ/13.10.2006).
Το «Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιοχές
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για τη διατήρηση αρκετών ειδών, πολλά εκ των οποίων είναι
χαρακτηρισμένα ως σπάνια ή απειλούμενα. Στο Δέλτα του Έβρου έχουν καταγραφεί 317
είδη πτηνών, ενώ τα είδη που αναπαράγονται στο Δέλτα Έβρου ανέρχονται σε 77. Επίσης,
το Δέλτα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ως περιοχή διαχείμασης, με περισσότερα από 145
υδρόβια είδη, αν και ο αριθμός ποικίλλει από χρονιά σε χρονιά. Σημαντικός είναι και ο
αριθμός των πουλιών που χρησιμοποιούν τον υγρότοπο ως ενδιάμεσο σταθμό για
διατροφή και ανάπαυση κατά τη μετανάστευσή τους από την Ευρώπη προς την Αφρική και
αντίστροφα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παρουσία σπάνιων και απειλούμενων
αρπακτικών (θαλασσαετός, στικταετός, καλαμόκιρκος, κ.ά.). Το Εθνικό Πάρκο παρουσιάζει
μεγάλο ενδιαφέρον και ως προς τα υπόλοιπα είδη πανίδας, ενώ η χλωρίδα του, απαρτίζεται
από τουλάχιστον 350 φυτικά taxa. Σύμφωνα με την ΚΥΑ χαρακτηρισμού της περιοχής ως
Εθνικό Πάρκο, εντός αυτής έχουν καθοριστεί 8 ζώνες που περιλαμβάνουν χερσαίες και
θαλάσσιες εκτάσεις, εκ των οποίων οι τρεις χαρακτηρίζονται ως περιοχές προστασίας της
φύσης, καθώς και Περιφερειακή Ζώνη (χερσαία περιοχή).
Το «Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς– Λευκίμμης – Σουφλίου» περιλαμβάνει το δασικό
σύμπλεγμα Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου και αποτελεί μία από τις πιο διάσημες
προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα (η περιοχή έχει
προταθεί για ένταξη στη Λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς - World Heritage List, της Unesco).
Στο μεγαλύτερο τμήμα του Εθνικού Πάρκου επικρατούν οι δασικές εκτάσεις. Η περιοχή της
Δαδιάς παρουσιάζει αξιόλογο ορνιθολογικό ενδιαφέρον, αφού συνολικά στην περιοχή
έχουν καταγραφεί περισσότερα από 220 είδη. Ιδιαίτερη είναι η παρουσία των αρπακτικών
πουλιών που προσδίδουν στην περιοχή μια μοναδικότητα σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό
επίπεδο, τόσο για το μεγάλο αριθμό των ειδών που απαντώνται σε μικρή σχετικά έκταση
όσο και για την ύπαρξη μεγάλων πληθυσμών ορισμένων ειδών. Χαρακτηριστικό της αξίας
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της περιοχής είναι η παρουσία 43 αρπακτικών ειδών από τα 47 της Ελλάδας. Αυξημένο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι λοιπές ομάδες πανίδας, ενώ πλούσια είναι και η χλωρίδα
της περιοχής, με καταγεγραμμένα 351 φυτικά taxa. Σύμφωνα με την ΚΥΑ χαρακτηρισμού
της περιοχής ως Εθνικό Πάρκο, εντός αυτής έχουν καθοριστεί 2 περιοχές (Α και Β), στις
οποίες ισχύουν γενικοί και ειδικοί όροι και περιορισμοί και επιβάλλονται μέτρα
προστασίας.
Στη ΛΑΠ Έβρου υπάρχουν δέκα (10) περιοχές του δικτύου Natura 2000, εκ των οποίων οι
τρεις (3) είναι χαρακτηρισμένες ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ ή Special Areas of
Conservation/SAC), σύμφωνα με τον Ν.3937/2011 και οι επτά (7) ως Ζώνες Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ, ή Special Protection Areas/SPA), για την Ορνιθοπανίδα, σύμφωνα με την
Οδηγία 2009/147/ΕΚ.
Επίσης, εντός της ΛΑΠ Έβρου έχουν κηρυχθεί δώδεκα (12) περιοχές ως Καταφύγια Άγριας
Ζωής (ΚΑΖ) και ένα (1) Εκτροφείο Θηραμάτων.
Πέραν των προαναφερόμενων περιοχών, εντός της ΛΑΠ Έβρου, εντοπίζονται οι κάτωθι
περιοχές, οι οποίες διέπονται από καθεστώς προστασίας, σύμφωνα με το Μητρώο
Προστατευόμενων Περιοχών, του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού
Διαμερίσματος Θράκης:
Επτά (7) υπόγεια υδατικά συστήματα και ένα (1) επιφανειακό (λιμναίο) υδάτινο
σώμα, αποτελούν περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη
κατανάλωση.
Ένα (1) επιφανειακό (παράκτιο) υδάτινο σώμα, προτάθηκε για ένταξη στις περιοχές
που προορίζονται για την προστασία υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία.
Στο ανωτέρω παράκτιο υδάτινο σώμα, έχουν επίσης καθοριστεί 7 περιοχές νερών
κολύμβησης (ΠΝΚ).
Δυο (2) περιοχές, έχουν προταθεί να ενταχθούν στις ευπρόσβλητες Ζώνες
Το δέλτα του Έβρου και οι ποταμοί Έβρος και Ευρυθροπόταμος, έχουν καθοριστεί ως
ευαίσθητες περιοχές.
Οι περιοχές του δικτύου Natura 2000, που βρίσκονται εντός της ΛΑΠ Έβρου,
αποτελούν περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων ή ειδών.

1.4.5 Ανθρωπογενές περιβάλλον – Χρήσεις γης
Η περιοχή της ΛΑΠ Έβρου, υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης (ΠΑΜΘ) και καταλαμβάνει εκτάσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) Έβρου
(κυρίως) και Ροδόπης. Ειδικότερα, η ΛΑΠ Έβρου, περιλαμβάνει περιοχές των Δήμων
Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, της ΠΕ Έβρου και των Δήμων
Μαρωνείας ‐ Σαπών και Αρριανών της ΠΕ Ροδόπης.
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Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) της ΛΑΠ Έβρου, είναι συμβατό με τις
κατευθύνσεις του Εθνικού και Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού.
Όσον αφορά τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης, εντός της ΛΑΠ Έβρου, έχουν εγκριθεί επτά
(7) Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και έξι (6) Μελέτες Πολεοδόμησης, ενώ υπάρχουν και
εκατόν τριάντα ένας (131) οριοθετημένοι οικισμοί. Στη ΛΑΠ Έβρου βρίσκεται σε ισχύ η ΖΟΕ
(Παράκτιας Ζώνης) Δήμου Αλεξανδρούπολης και της τέως Κοινότητας Μάκρης (Ν. Έβρου)
και έγκριση (ΣΧΑΠ) σχεδίου ανάπτυξης περιοχών Β΄ κατοικίας. Επίσης, έχουν καθοριστεί
δυο (2) Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ), τις οποίες έχει αναπτύξει και
διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.. Πρόκειται για την Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ)
Αλεξανδρούπολης και το Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) Ορεστιάδας.
Σχετικά με τις υφιστάμενες χρήσεις γης, οι γεωργικές εκτάσεις καταλαμβάνουν το 52,4%
της συνολικής έκτασης της ΛΑΠ Έβρου. Η μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη καταλαμβάνει το
25,99% της συνολικής έκτασης της ΛΑΠ Έβρου, ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό, που
συνολικά καταλαμβάνουν οι δασικές εκτάσεις, στις οποίες παρατηρείται διαχρονική
μείωσή τους. Συγκεκριμένα κατά την περίοδο 1994-2009 τα δάση μειώθηκαν κατά περίπου
40%, ενώ παράλληλα οι καλλιέργειες αυξήθηκαν αντίστοιχα καταλαμβάνοντας τις
συγκεκριμένες εκτάσεις φυσικής βλάστησης οι οποίες αποψιλώθηκαν.
Τα υδάτινα σώματα και κυρίως τα έλη εντός του Δέλτα παρουσιάζουν και αυτά μια μείωση
της τάξης του 40% στην έκτασή τους που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ανθρωπογενείς
παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα (υδραυλικές τροποποιήσεις, απολήψεις
νερού, κτλ). Συγκεκριμένα τα δάση μειώθηκαν κατά 41,16%, η μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη
αυξήθηκε κατά 27,91%, η μόνιμα αρδευόμενη γη αυξήθηκε κατά 50% ενώ τα εσωτερικά
ύδατα και έλη μειώθηκαν κατά 43,26%.

1.4.6 Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον
Εντός της ΛΑΠ Έβρου βρίσκονται 158 οικισμοί, από τους οποίους οι 7 ανήκουν στην ΠΕ
Ροδόπης. Ο πληθυσμός της περιοχής μελέτης βάσει των αποτελεσμάτων της απογραφής
του 2011 ανέρχεται σε 144.902 μόνιμους κατοίκους και παρουσιάζει πληθυσμιακή μείωση
της τάξης του 1,1% κατά τη δεκαετία 2001‐2011. Οι κάτοικοι της περιοχής μελέτης
αποτελούν το 1,34% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας. Εξαιρουμένου του Δήμου
Αλεξανδρούπολης, οι υπόλοιποι Δήμοι της περιοχής μελέτης σημείωσαν σημαντική
πληθυσμιακή μείωση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων της περιοχής μελέτης (~40%)
είναι εγκατεστημένο στην Αλεξανδρούπολη, η οποία αποτελεί και την έδρα της ΠΕ Έβρου. Η
περιοχή μελέτης είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένη με 35,5 κατοίκους ανά τετραγωνικό
χιλιόμετρο.
Κατά τα τελευταία χρόνια, η ανεργία στην ΠΕ Έβρου και κατ’ επέκταση, στην περιοχή
μελέτης γιγαντώθηκε, όπως συνέβη και στο σύνολο της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ, το Β’ τρίμηνο 2015 η ανεργία στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
(ΠΑΜΘ) έφθασε στο 23,4% του εργατικού δυναμικού, κατά τι μικρότερη από το αντίστοιχο
ποσοστό στο σύνολο της χώρας (όπου ήταν 24,6%). Τα αντίστοιχα ποσοστά ανεργίας της
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ΠΑΜΘ και του συνόλου της χώρας, κατά το Β’ τρίμηνο του 2014 ήταν 23,8% και 26,6%
αντίστοιχα.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για την ίδια περίοδο του Β’ τριμήνου του 2015 και όσον
αφορά την αναλογία (%) των απασχολούμενων ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας, σημειώνεται ότι στην ΠΑΜΘ, το 28,2% των απασχολούμενων
δραστηριοποιούνταν στο τομέα της γεωργίας – δασοκομίας και αλιείας (αντίστοιχο
ποσοστό χώρας: 13,0%), το 16,0% στον κλάδο του εμπορίου (αντίστοιχο ποσοστό χώρας:
18,1%) και το 10,6 % στον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που αφορά στην δημόσια
διοίκηση, την άμυνα και την υποχρεωτική ασφάλιση (αντίστοιχο ποσοστό χώρας: 8,4%).
Τέλος, ποσοστό 8,8% απασχολούνταν στον τομέα των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
εστίασης (αντίστοιχο ποσοστό χώρας: 9,2%).
Ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ)
εμφανίζει σημαντική τάση συρρίκνωσης την τελευταία δεκαετία. Οι κυριότεροι υπο-κλάδοι
αγροτικής παραγωγής στην Περιφέρεια ΑΜΘ, ανάλογα με την αξία της παραγωγής και τη
συμμετοχή στην ΑΠΑ του πρωτογενή τομέα, είναι: ζωική παραγωγή (34%), δημητριακά
(22%), βιομηχανικά φυτά (18%), λαχανικά και πατάτες (17%), φρούτα (6%). Τα κυριότερα
παραγόμενα προϊόντα είναι το καλαμπόκι (13%), γάλα (13%), σιτηρά (8%), βαμβάκι (8%),
πατάτες (6%), καπνός (5%) και σταφύλια (4%) (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, 2009). Να σημειωθεί τέλος,
ότι η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες είναι ένας σημαντικός κλάδος που εμφανίζει
δυναμική ανάπτυξη στην Περιφέρεια.
Στον δευτερογενή τομέα, ο τομέας της μεταποίησης αποτελεί τον δεύτερο πιο σημαντικό
τομέα από άποψης παραγόμενης ΑΠΑ και απασχόλησης στην ΠΑΜΘ μετά τον τομέα
παροχής υπηρεσιών, ο οποίος περιλαμβάνει ωστόσο μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων.
Ο τριτογενής τομέας (συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού) αποτελεί τον κύριο τομέα
παραγωγής τόσο σε σχέση με την απασχόληση όσο και σε σχέση με το ΑΕΠ. Δημόσια
Διοίκηση, Λιανικό εμπορείο και Εκπαίδευση αποτελούν τους κύριους κλάδους, οι οποίοι
συνεισφέρουν στην παραγωγή του περιφερειακού προϊόντος, ενώ οι κλάδοι του τουρισμού
έπονται. Από αυτούς, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κλάδος της εκπαίδευσης, ο οποίος
διασυνδέεται με την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη.

1.4.7 Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον
Οι σημαντικότεροι οδικοί άξονες εντός της ΛΑΠ Έβρου είναι η Εγνατία Οδός
(Αυτοκινητόδρομος Α2) και o υπό κατασκευή Αυτοκινητόδρομος Α21 Αδράνιο - Σουφλί Διδυμότειχο - Ορεστιάδα - Καστανιές – Ορμένιο (κάθετος άξονας Εγνατίας). Άλλοι
σημαντικοί οδικοί άξονες είναι: [Πρωτεύον Εθνικό Δίκτυο] ΕΟ 2: (Θεσσαλονίκη-Δερβένι) –
Γέφυρα Στρυμόνα - Νέα Πέραμος – Καβάλα – Ξάνθη – Κομοτηνή – Μέστη – Μάκρη –
Αλεξανδρούπολη – Γέφυρα Κήπων και ΕΟ 51: Αρδάνιο – Σουφλί – Διδυμότειχο – Ορεστιάδα
(παράκαμψη οικισμών) - Καστανιές – Ελληνοτουρκικά σύνορα και Καστανιές – Ορμένιο –
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού), [Δευτερεύον Εθνικό Οδικό
Δίκτυο] ΕΟ 53 Αλεξανδρούπολη - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα και [Τριτεύον Εθνικό Οδικό
Δίκτυο] Τμήμα της ΕΟ 2 Σάπες – Μάκρη.
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Το σιδηροδρομικό δίκτυο εντός της ΛΑΠ Έβρου ανέρχεται σε 197km και περιλαμβάνει
τμήμα της γραμμής Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη (24km) καθώς και 173km από τα
180km της γραμμής Αλεξανδρούπολη – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Η γραμμή
Αλεξανδρούπολη – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα διακλαδώνεται στο Πύθιο, όπου συνεχίζει
προς Τουρκία. Εντός της ΛΑΠ Έβρου χωροθετούνται ο αερολιμένας και ο λιμένας
Αλεξανδρούπολης.
Αναφορικά με τα απορρίμματα, στην ΛΑΠ Έβρου λειτουργούν οι 2 ΧΑΔΑ, ενώ υπάρχουν και
8 κλειστοί (προς αποκατάσταση). Για την αποχέτευση και επεξεργασία των αστικών
λυμάτων, εντός της ΛΑΠ Έβρου λειτουργούν 4 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ):
Η υδροδότηση των οικισμών της ΛΑΠ Έβρου, πλην της Αλεξανδρούπολης, γίνεται από
υπόγεια ύδατα. Η πόλη της Αλεξανδρούπολης υδροδοτείται από ταμιευτήρα στην περιοχή
Διπόταμος του χειμάρρου Λουτρού. Σχετικά με τις κοινωνικές υποδομές, εντός της ΛΑΠ
Έβρου λειτουργούν 65 νηπιαγωγεία, 54 Δημοτικά Σχολεία, 23 Γυμνάσια και 20 Λύκεια,
καθώς και 6 πανεπιστημιακά τμήματα. Επίσης, υπάρχουν 3 νοσοκομεία και 3 κέντρα
υγείας. Για τις παραγωγικές υποδομές της ΛΑΠ Έβρου, σημειώνεται ότι εντός αυτής
χωροθετούνται 5 βιομηχανίες IPPC και 6 βιομηχανικές εγκαταστάσεις SEVESO.
Στην περιοχή της ΛΑΠ Έβρου, έχουν κατασκευαστεί σε διάφορες χρονικές περιόδους, έργα
αντιπλημμυρικής προστασίας, που περιλαμβάνουν αντιπλημμυρικά αναχώματα ευρείας
και κύριας κοίτης του π. Έβρου, έργα ευθυγραμμίσεων και διευθετήσεων τμημάτων της
κοίτης του, αποστραγγιστικά έργα, καθώς και αναβαθμούς και έργα ανάσχεσης της
θαλάσσιας διείσδυσης. Ως προς τα έργα ταμίευσης ύδατος, στο Ελληνικό τμήμα της ΛΑΠ
Έβρου, έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν οκτώ (8) φράγματα. Τέλος, σημειώνεται ότι η
σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολης – Ελληνοβουλγαρικών συνόρων, η Εγνατία Οδός,
καθώς και η τάφρος του ΓΕΣ, αποτελούν έργα υποδομής της περιοχής με έμμεση
αντιπλημμυρική προστασία.

1.4.8 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Στην περιοχή της ΠΕ Έβρου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
(ΡΑΕ), έως τον Οκτώβριο του 2015 έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής σε συνολικά 60
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 1.023,2 MW, εκ των οποίων
62,00 MW χρησιμοποιούν φωτοβολταϊκή τεχνολογία, 930,5 MW την αιολική πηγή
ενέργειας, 8,0 MW είναι μικροί ΥΗΣ, 2,0MW ηλιοθερμική τεχνολογία και 20,7 MW είναι
σταθμοί παραγωγής με πηγή ενέργειας τη βιομάζα. Γενικά, τόσο η ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, όσο και η περιοχή της ΠΕ Έβρου, παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και δυναμική στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς η
διείσδυση αυτών αυξάνεται στο σύνολο της ΠΑΜΘ και της ΠΕ Έβρου και αναμένεται να έχει
θετική εξέλιξη λαμβανομένων υπόψη των εθνικών στόχων περί διείσδυσης των ΑΠΕ στην
ηλεκτροπαραγωγή.
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1.4.9 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Σύμφωνα με το διαρκή κατάλογο των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της
χώρας, εντός της ΛΑΠ Έβρου, υπάρχουν συνολικά 140 χώροι και μνημεία. Επίσης δυο
οικισμοί (Μεταξάδες και Παλιούρι) είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί.

1.4.10 Ατμοσφαιρική ρύπανση
Με βάση σχετικές μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης που πραγματοποιήθηκαν την
περίοδο 2003-2004 για το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ σε τέσσερις πόλεις της Περιφέρειας ΑΜΘ, μεταξύ
των οποίων και η Αλεξανδρούπολη, που βρίσκεται εντός της ΛΑΠ Έβρου, προέκυψε ότι, για
τους ατμοσφαιρικούς ρύπους SO2, Ο3 και CO, οι συγκεντρώσεις κινούνται σε ιδιαίτερα
χαμηλά επίπεδα, ενώ, σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνονται και οι συγκεντρώσεις του NO2.

1.4.11 Υδατικοί πόροι
Η ΛΑΠ Έβρου, αποτελεί μια από τις πέντε (5) ΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης
(ΥΔ12). Όσον αφορά τα επιφανειακά ύδατα, ο ποταμός Έβρος, με το εκβολικό του σύστημα
(Δέλτα Έβρου), καθώς και οι κυριότεροι παραπόταμοί του, που στο ελληνικό του τμήμα
είναι ο π. Άρδας και ο π. Ερυθροπόταμος, αποτελούν τα κυριότερα στοιχεία του
επιφανειακού υδρογραφικού δικτύου της ΛΑΠ.
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του
Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Θράκης (ΥΔ12), εντός της ΛΑΠ Έβρου, προσδιορίστηκαν τα
ακόλουθα υδάτινα σώματα (ΥΣ): εξήντα έξι (66) ποτάμια ΥΣ, εκ των οποίων τα 14 είναι
χαρακτηρισμένα ως «ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδάτινα σώματα (ΙΤΥΣ)» και ένα (1) ως
«τροποποιημένο υδάτινο σώμα (ΤΥΣ)», ένα (1) λιμναίο ΥΣ που είναι χαρακτηρισμένο ως
«ιδιαιτέρως τροποποιημένο υδάτινο σώμα (ΙΤΥΣ)», ενα (1) μεταβατικό ΥΣ και τέσσερα (4)
παράκτια ΥΣ, εκ των οποίων το ένα (1) είναι χαρακτηρισμένο ως «ιδιαιτέρως
τροποποιημένο υδάτινο σώμα (ΙΤΥΣ)».
Τέλος, ως προς τα υπόγεια ύδατα, αναφέρεται ότι εντός της ΛΑΠ Έβρου, προσδιορίσθηκαν
και οριοθετήθηκαν συνολικά έξι (6) υπόγεια υδατικά σώματα (ΥΥΣ).

1.5

Εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του Σχεδίου στο
περιβάλλον

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται συνοπτικά η αξιολόγηση των επιπτώσεων του συνόλου
του Σχεδίου ανά περιβαλλοντική παράμετρο.
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Αξιολόγηση των επιπτώσεων του ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου ανά περιβαλλοντική παράμετρο
Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου

Περιβαλλοντική
παράμετρος

Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα,
Πανίδα

Κρίσιμες ερωτήσεις αξιολόγησης

Κατεύθυνση
Η υλοποίηση του υπό μελέτη μεταβολής
ΣΔΚΠ:

θα δημιουργήσει συνθήκες
μεταβολής της βιοποικιλότητας;
θα μεταβάλει τον αριθμό ή την
εξάπλωση απειλούμενων ή
ενδημικών ειδών χλωρίδας ή
πανίδας;

+,-

Αιτιολόγηση
Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα τα αντιπλημμυρικά έργα που ενδεχομένως προκύψουν από
τις προτεινόμενες μελέτες της 2ης Ομάδας Μέτρων αναμένεται να έχουν θετική επίδραση
στη χλωρίδα και πανίδα της ευρύτερης περιοχής, λόγω μείωσης των πλημμυρικών
κινδύνων.
Επιπλέον οι δράσεις της 7ης Ομάδας Μέτρων (όπως π.χ. η διερεύνηση πρακτικών
διαχείρισης της γης για την κατακράτηση της πλημμύρας εντός της λεκάνης απορροής και
τη μείωση της διάχυτης ρύπανσης, η υλοποίηση προγράμματος ανάπτυξης, συντήρησης και
διαχείρισης της παρόχθιας βλάστησης, αλλά και η διερεύνηση της ευαισθησίας
προστατευόμενων περιοχών έναντι της θαλάσσιας διείσδυσης) θα έχουν επίσης θετικές
επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον και τους οικοτόπους της περιοχής μακροπρόθεσμα.
Οι δράσεις της 2ης Ομάδας Μέτρων (όπως π.χ. η κατασκευή – αποκατάσταση – ενίσχυση
αντιπλημμυρικών έργων που μπορεί να περιλαμβάνουν απομείωση υδροχαρούς
βλάστησης και αφαίρεση συσσωρευμένων φερτών υλών) θα έχουν άμεσες και βραχυ- έως
μεσοπρόθεσμες (κατά την κατασκευή και την πρώτη φάση λειτουργίας των έργων)
αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα. Το σύνολο των επιπτώσεων αυτών
θεωρούνται ως μικρής έκτασης και μη στρατηγικής σημασίας και εκτιμάται ότι δύναται να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε επόμενο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των
επιμέρους έργων.
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GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 25

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου
Περιβαλλοντική
παράμετρος

Κρίσιμες ερωτήσεις αξιολόγησης
Η υλοποίηση του υπό μελέτη
ΣΔΚΠ:

Κατεύθυνση
μεταβολής

Ύδατα

θα μεταβάλει την κατανάλωση
και τα αποθέματα νερού ή την
ποιότητα των επιφανειακών
ή/και υπογείων υδάτων;
θα
μεταβάλει
την
υδρομορφολογία
ποτάμιων
σωμάτων;
θα
μεταβάλει
το
βαθμό
επεξεργασίας
των
υγρών
αποβλήτων;

+,-

Έδαφος – Τοπίο

θα μεταβάλει τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του εδάφους;
θα μεταβάλει την παραγωγή,
σύσταση,
διάθεση
και
ανακύκλωση
των
στερεών
απορριμμάτων;
θα μεταβάλει το ανάγλυφο
σημαντικών εκτάσεων;
θα μεταβάλει την εικόνα
περιοχών με φυσικό κάλλος
ή/και
με
αξιόλογο
ανθρωπογενές τοπίο;

+,-

Αιτιολόγηση
Οι δράσεις της 2ης Ομάδας Μέτρων (όπως π.χ. η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων) είναι
πιθανό να έχουν άμεσες και βραχυπρόθεσμες (κατά την κατασκευή των έργων) αρνητικές
επιπτώσεις στα ύδατα (όπως π.χ. ενδεχόμενη ρύπανση κατά τη φάση κατασκευής κλπ). Οι
πιθανές αρνητικές επιπτώσεις θεωρούνται ασθενούς έντασης και μικρής έκτασης, λόγω
του περιορισμένου γενικά μεγέθους των έργων. Το σύνολο των επιπτώσεων αυτών
μπορούν να προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε επόμενο στάδιο
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επιμέρους έργων.
Από την άλλη, δράσεις της 7ης Ομάδας Μέτρων που συμβάλλουν στη μείωση της διάχυτης
ρύπανσης, στην αποκατάσταση των φυσικών συνθηκών πλημμυρισμού του Ε.Π. Δέλτα
Έβρου από ποτάμιες ροές, καθώς και στον προσδιορισμό της διαχείρισης της διείσδυσης
του θαλάσσιου νερού στις υγροτοπικές εκτάσεις θα έχουν μακροπρόθεσμα θετικές
επιδράσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων.
Οι δράσεις της 2ης Ομάδας Μέτρων (όπως π.χ. η κατασκευή – αποκατάσταση – ενίσχυση
των αντιπλημμυρικών έργων που μπορεί να περιλαμβάνουν απομείωση υδροχαρούς
βλάστησης και αφαίρεση συσσωρευμένων φερτών υλών) είναι πιθανό να έχουν άμεσες και
βραχυπρόθεσμες (κατά την κατασκευή των έργων) αρνητικές επιπτώσεις στα ύδατα (όπως
π.χ. ενδεχόμενη ρύπανση κατά τη φάση κατασκευής κλπ). Οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις
θεωρούνται ασθενούς έντασης και μικρής έκτασης, λόγω του περιορισμένου γενικά
μεγέθους των έργων. Το σύνολο των επιπτώσεων αυτών μπορούν να προληφθούν ή να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τα κατάλληλα μέτρα στα στάδια των ΜΠΕ των
επιμέρους έργων και δεν παρουσιάζουν στρατηγικό χαρακτήρα.
Αντίθετα δράσεις που συμβάλλουν στη μείωση της διάχυτης ρύπανσης, στην επαύξηση της
πλημμυρικής αποθηκευτικότητας της κοίτης του ποταμού Άρδα αποκλειστικά μέσω
φυσικών τρόπων και μεθόδων, καθώς και στην ανάπτυξη, συντήρηση και διαχείριση της
παρόχθιας βλάστησης θα έχουν μακροπρόθεσμα θετικές επιδράσεις στο έδαφος και το
τοπίο της περιοχής.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου
Περιβαλλοντική
παράμετρος

Κρίσιμες ερωτήσεις αξιολόγησης
Η υλοποίηση του υπό μελέτη
ΣΔΚΠ:

Κατεύθυνση
μεταβολής

Αιτιολόγηση

Χρήσεις γης

θα προκαλέσει εκτεταμένες
αλλαγές στις χρήσεις γης;

+,-

Δράσεις όπως η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων (2η Ομάδα Μέτρων), η αναθεώρηση
των υφιστάμενων ΓΠΣ και των θεσμοθετημένων ορίων οικισμών, ο έλεγχος της δόμησης
και ο καθορισμός χρήσεων γης εντός της ζώνης πλημμύρας 100ετίας (5η Ομάδα Μέτρων), η
αναδιάρθρωση των καλλιεργειών (5η και 6η Ομάδα Μέτρων) και η θέσπιση κινήτρων για
μετεγκατάσταση γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (6η Ομάδα Μέτρων), θα
έχουν άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στις χρήσεις γης είτε λόγω της κατάληψης από τα νέα
έργα των υφιστάμενων χρήσεων γης είτε λόγω των προτεινόμενων μεταβολών στις
θεσμοθετημένες χρήσεις γης είτε τέλος λόγω της προτεινόμενης αναδιάρθρωσης των
καλλιεργειών ή της μετεγκατάστασης δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα, οι οποίες
θα υποστηρίζονται και από αντίστοιχα οικονομικά μέτρα.
Παρόλα αυτά, οι αρνητικές επιπτώσεις των παραπάνω δράσεων, παρότι ενδέχεται
βραχυπρόθεσμα να συναντήσουν κάποιες από αυτές κοινωνικές αντιδράσεις, εντούτοις δε
θεωρείται ότι έχουν στρατηγικό χαρακτήρα, αφού μακροπρόθεσμα τα προτεινόμενα
αντιπλημμυρικά έργα, οι πολεοδομικού τύπου παρεμβάσεις, οι διασυνοριακές δράσεις της
3ης Ομάδας Μέτρων, αλλά και η θέσπιση κινήτρων για αναδιάρθρωση καλλιεργειών και
μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων θα λειτουργήσουν προστατευτικά για τις
θεσμοθετημένες χρήσεις γης και τις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής μελέτης.

Πολιτιστικό
περιβάλλον

θα επηρεάσει με ουσιαστικό
τρόπο στοιχεία ή χώρους της
αρχαιολογικής ή αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς;

0

Οι δράσεις του εξεταζόμενου Σχεδίου δε σχετίζονται με επιπτώσεις στο πολιτιστικό
περιβάλλον.

-

Κατά τη φάση κατασκευής των προτεινόμενων αντιπλημμυρικών έργων (2η Ομάδα
Μέτρων) αναμένεται κάποια επιβάρυνση στο ατμοσφαιρικό και ακουστικό περιβάλλον,
αλλά οι όποιες επιπτώσεις δεν παρουσιάζουν στρατηγικό χαρακτήρα και μπορούν να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε επόμενο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των
επιμέρους έργων.

Ατμόσφαιρα

θα μεταβάλει την ποιότητα του
αέρα;

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου
Περιβαλλοντική
παράμετρος

Κρίσιμες ερωτήσεις αξιολόγησης
Η υλοποίηση του υπό μελέτη
ΣΔΚΠ:

Κλίμα

θα μεταβάλει τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου;

Κατεύθυνση
μεταβολής

Αιτιολόγηση

0

Οι δράσεις του εξεταζόμενου Σχεδίου δε σχετίζονται με επιπτώσεις στο κλίμα.

Πληθυσμός

θα μεταβάλει τη γονιμότητα ή το
μέσο αριθμό τέκνων ανά
γυναίκα;
θα μεταβάλει τη θνησιμότητα ή
το μέσο προσδόκιμο χρόνο ζωής;

+

Δράσεις του εξεταζόμενου Σχεδίου, όπως η υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων (2η Ομάδα
Μέτρων) ή η ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών και οι δράσεις
για τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου από τον π. Άρδα (3η Ομάδα Μέτρων)
αποτελούν δράσεις που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά και μακροπρόθεσμα στην
πρόληψη και αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου, με ισχυρές θετικές επιδράσεις στα
επίπεδα προστασίας του πληθυσμού της περιοχής.

Υγεία

θα μεταβάλει την έκθεση
τμημάτων του πληθυσμού σε
περιβαλλοντικό κίνδυνο;

0

Οι δράσεις του εξεταζόμενου Σχεδίου δε σχετίζονται με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου
Περιβαλλοντική
παράμετρος

Κρίσιμες ερωτήσεις αξιολόγησης

Κατεύθυνση
μεταβολής

Αιτιολόγηση

Περιουσία

θα
μεταβάλλει
υλικά
περιουσιακά στοιχεία μέσω
εκτεταμένων απαλλοτριώσεων ή
κατανομής δημοσίων εκτάσεων
σε ιδιώτες;

+,-

Δράσεις όπως η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων (2η Ομάδα Μέτρων), η αναθεώρηση
των υφιστάμενων ΓΠΣ και των θεσμοθετημένων ορίων οικισμών, ο έλεγχος της δόμησης
και ο καθορισμός χρήσεων γης εντός της ζώνης πλημμύρας 100ετίας (5η Ομάδα Μέτρων), η
αναδιάρθρωση των καλλιεργειών (5η και 6η Ομάδα Μέτρων), ο καθορισμός
προτεραιοτήτων, όσον αφορά την αποζημίωση λόγω πλημμύρας, σε συγκεκριμένες
καλλιέργειες έναντι άλλων και η θέσπιση κινήτρων για μετεγκατάσταση γεωργικών και
κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (6η Ομάδα Μέτρων), θα έχουν άμεσες αρνητικές
επιπτώσεις στην ιδιωτική περιουσία είτε λόγω πιθανών αναγκαστικών απαλλοτριώσεων
για την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων είτε λόγω των προτεινόμενων μεταβολών
στις θεσμοθετημένες χρήσεις γης είτε τέλος λόγω των προτεινόμενων αλλαγών στις
δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα και στην πολιτική των αποζημιώσεων.
Παρόλα αυτά, οι αρνητικές επιπτώσεις στην περιουσία των παραπάνω δράσεων, παρότι
ενδέχεται βραχυπρόθεσμα να συναντήσουν κοινωνικές αντιδράσεις, εντούτοις δε
θεωρείται ότι έχουν στρατηγικό χαρακτήρα, αφού τα προτεινόμενα αντιπλημμυρικά έργα,
οι πολεοδομικού τύπου παρεμβάσεις, οι διασυνοριακές δράσεις της 3ης Ομάδας Μέτρων,
οι δράσεις της 7ης Ομάδας Μέτρων που στοχεύουν στην επαύξηση της πλημμυρικής
αποθηκευτικότητας του ποταμού Άρδα για την άμβλυνση των πλημμυρικών φαινομένων
στον ποταμό Έβρο, αλλά και η θέσπιση κινήτρων για αναδιάρθρωση καλλιεργειών και
μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων θα λειτουργήσουν μακροπρόθεσμα προστατευτικά για
τις οικονομικές δραστηριότητες και την ιδιωτική περιουσία της περιοχής μελέτης.

Ενέργεια

θα μεταβάλει την παραγωγή,
κατανάλωση ή απόδοση της
καταναλισκόμενης ενέργειας;

0

Οι δράσεις του εξεταζόμενου Σχεδίου δε σχετίζονται με επιπτώσεις στον τομέα της
ενέργειας.

Η υλοποίηση του υπό μελέτη
ΣΔΚΠ:
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Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου
Περιβαλλοντική
παράμετρος

Μεταφορές

Κρίσιμες ερωτήσεις αξιολόγησης
Η υλοποίηση του υπό μελέτη
ΣΔΚΠ:

θα μεταβάλει τις μεταφορές,;

Κατεύθυνση
μεταβολής

Αιτιολόγηση

+

Οι δράσεις του εξεταζόμενου Σχεδίου δεν προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στις
μεταφορικές υποδομές της περιοχής μελέτης.
Αντίθετα η προστασία της ευρύτερης περιοχής από φυσικές καταστροφές, όπως είναι οι
πλημμύρες, μέσω των προβλεπόμενων αντιπλημμυρικών έργων (2η Ομάδα Μέτρων), της
ανάπτυξης συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών (3η Ομάδα Μέτρων), καθώς
και της επαύξησης της πλημμυρικής αποθηκευτικότητας της κοίτης του ποταμού Άρδα (7η
Ομάδα Μέτρων) επιδρά έμμεσα και θετικά και στις αντίστοιχες μεταφορικές υποδομές της
περιοχής μελέτης.
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Όπως προκύπτει και από την παραπάνω ανάλυση, από την εφαρμογή του προτεινόμενου
Σχεδίου δεν αναμένονται δυσμενείς περιβαλλοντικές μεταβολές στρατηγικού χαρακτήρα σε
κανέναν τομέα περιβάλλοντος. Στους τομείς όπου αναμένονται στρατηγικού χαρακτήρα
μεταβολές αυτές θα έχουν θετική κατεύθυνση. Οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις
εντοπίζονται δεν είναι στρατηγικού χαρακτήρα και μπορούν να αντιμετωπιστούν πλήρως σε
επόμενα στάδια περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζεται η περιβαλλοντική εικόνα του υπό μελέτη Σχεδίου και ο
βαθμός συσχέτισης των επιπτώσεων με κάθε περιβαλλοντική παράμετρο.
Πίνακας 1.5.2: Σύνοψη της περιβαλλοντικής εικόνας του ΣΔΚΠ.
Αξιολόγηση
Περιβαλλοντική Παράμετρος Αναφοράς

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Βιοποικιλότητα, Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Μεταβολές
στρατηγικού
χαρακτήρα
+
+
+
+
0
0
0
+
0
+
0
+

Μεταβολές μη
στρατηγικού
χαρακτήρα
0
0
0
0
0
0

Για την απεικόνιση του βαθμού συσχέτισης των επιπτώσεων με το υπό μελέτη Σχέδιο
χρησιμοποιείται χρωματική κλίμακα ανάλογη με αυτήν της έντασης των επιπτώσεων (βλ.
και πίνακες 7.3.1 – 7.3.7):
Ασθενής συσχέτιση
Μέτρια συσχέτιση
Ισχυρή συσχέτιση
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Μέτρα πρόληψης, περιορισμού και αντιμετώπισης των
επιπτώσεων του Σχεδίου στο περιβάλλον – Πρόγραμμα
Παρακολούθησης

1.6.1 Μέτρα πρόληψης, περιορισμού και αντιμετώπισης των επιπτώσεων του
Σχεδίου στο περιβάλλον
Όπως προέκυψε από τη διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων του ΣΔΚΠ, δεν
αναμένεται από την εφαρμογή του να επηρεαστεί δυσμενώς η βιοποικιλότητα. Αντιθέτως,
το σύνολο των προτεινόμενων μέτρων έχουν ως στόχο την προστασία της περιοχής από
τους κινδύνους πλημμύρας και ως εκ τούτου συμβάλλουν εμμέσως στην προστασία των
οικοσυστημικών χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, μέτρα όπως
η υλοποίηση προγράμματος ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης της παρόχθιας
βλάστησης έχουν άμεσες θετικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, τη χλωρίδα και την
πανίδα της περιοχής μελέτης.
Παρά ταύτα συστήνεται η λήψη αυστηρών περιοριστικών μέτρων ως προς τη χωροθέτηση,
τις προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας των έργων τα οποία θα υλοποιηθούν σε
εφαρμογή του ΣΔΚΠ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της ΜΠΕ για κάθε έργο αποτελεί
το τελικό μέσο πρόληψης περιβαλλοντικών επιδεινώσεων, η δομή των προϋπολογισμών
και των χρηματικών ροών στα υλοποιούμενα έργα (όπως π.χ. στα αντιπλημμυρικά έργα) θα
πρέπει να ενσωματώνει κατάλληλες διασφαλίσεις αναφορικά με τις δαπάνες που
κατευθύνονται προς την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους
αυτούς.
Όσον αφορά στον πληθυσμό, η προστασία από φαινόμενα φυσικών καταστροφών, στην
οποία στοχεύουν τα μέτρα του υπό εξέταση ΣΔΚΠ, θα έχει θετικές επιδράσεις στα
πληθυσμιακά δεδομένα, τόσο άμεσα, με την προστασία της ανθρώπινης ζωής, όσο και
έμμεσα, κάνοντας ελκυστικότερη για κατοίκηση την περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου και
ανακόπτοντας το παρατηρούμενο κύμα αστικοποίησης του πληθυσμού.
Αντίθετα όμως, η πιθανή χωρική επέκταση ορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων (π.χ.
περαιτέρω ανάπτυξη της γεωργίας λόγω της αποτελεσματικότερης προστασίας από
πλημμύρες) θα τείνει να αυξήσει την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Στη μείωση των
επιπτώσεων μπορούν να συμβάλλουν οι τεχνολογίες αντιρρύπανσης αλλά και ο
κατάλληλος στρατηγικός σχεδιασμός της επέκτασης των δραστηριοτήτων αυτών.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι σαφές αν το προτεινόμενο ΣΔΚΠ θα τείνει να αυξήσει ή να
μειώσει την έκταση των γεωργικών εκτάσεων. Προς την κατεύθυνση της αύξησης
αναμένεται να συμβάλει η αποτελεσματικότερη προστασία από κινδύνους φυσικών
καταστροφών, αν και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα τείνουν να μειώσουν την
έκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Τέτοιοι παράγοντες είναι ο επαναπροσδιορισμός
των χρήσεων γης στις ζώνες πλημμύρας, η μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων του
πρωτογενούς τομέα κλπ. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η λεπτομερής
παρακολούθηση της έκτασης των γεωργικών εκτάσεων στη διάρκεια εφαρμογής του
Σχεδίου.
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Η προτεινόμενη αναδιάρθρωση της γεωργίας (με πρόταση νέων καλλιεργειών), καθώς και
οι πιέσεις που θα ασκήσει προς την κατεύθυνση αυτή η πολιτική των αποζημιώσεων
(αναθεώρηση των καλλιεργειών που έχουν προτεραιότητα ως προς την αποζημίωση σε
περίπτωση φυσικών καταστροφών) είναι πιθανό να δημιουργήσουν συνακόλουθες πιέσεις
στις χρήσεις γης και το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον (π.χ. ένα κομμάτι του αγροτικού
πληθυσμού ενδεχομένως να οδηγηθεί στην εγκατάλειψη της συγκεκριμένης παραγωγικής
δραστηριότητας) και κάποιες κοινωνικές αντιδράσεις. Τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν
για περιορισμό ανάλογων επιπτώσεων συνοψίζονται στα εξής:
Διαρκής ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τα οφέλη που θα έχει ο ίδιος
αλλά και η χώρα γενικότερα με την εφαρμογή μιας αναδιάρθρωσης της αγροτικής
παραγωγής προς περισσότερο ανθεκτικές στις πλημμύρες καλλιέργειες.
Να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα στον αγροτικό πληθυσμό ώστε να αντιμετωπίσει
θετικά τις προωθούμενες αλλαγές. Τέτοια κίνητρα μπορεί να είναι (ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά)
 οικονομικά (μέσω π.χ. της ένταξης ευρύτερων τμημάτων του αγροτικού
πληθυσμού σε σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα ή στο ΠΑΑ 2014 – 2020),
 φορολογικά (π.χ. πρόβλεψη φορολογικών ελαφρύνσεων για εισοδήματα που
αποκτώνται από την εκμετάλλευση των νέων καλλιεργειών κλπ),
 θεσμικά (π.χ. επιτάχυνση των διαδικασιών για ανάπτυξη των απαραίτητων
υποδομών,όπως π.χ. αρδευτικά δίκτυα, αναδασμοί κλπ, στις περιοχές που
έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών)
Δράσεις όπως η αναθεώρηση των υφιστάμενων ΓΠΣ και των θεσμοθετημένων ορίων
οικισμών ή ο έλεγχος της δόμησης και ο καθορισμός χρήσεων γης εντός της ζώνης
πλημμύρας 100ετίας είναι δυνατόν να επιφέρουν μεταβολές στις θεσμοθετημένες χρήσεις
γης και κατ΄επέκταση οικονομικές συνέπειες στους θιγόμενους. Σε τέτοια περίπτωση είναι
πιθανό να υπάρξουν κοινωνικές αντιδράσεις και θα πρέπει να ληφθούν μία σειρά μέτρων
(εκτενής διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους για τις επερχόμενες μεταβολές, θέσπιση
οικονομικών και θεσμικών κινήτρων, αποζημιώσεις, ικανός χρόνος προσαρμογής στις νέες
ρυθμίσεις, μεταβατικές διατάξεις κλπ), παρόμοια με αυτά που αναφέρθηκαν για τις
δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, με στόχο την άμβλυνση των σχετικών
επιπτώσεων.
Για την άρση των επιπτώσεων από την προωθούμενη δέσμη μέτρων οικονομικού
χαρακτήρα (όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων ο ανακαθορισμός των προτεραιοτήτων όσον
αφορά την αποζημίωση λόγω πλημμύρας, η θέσπιση κινήτρων για μετεγκατάσταση
γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων κλπ) μπορούν να ληφθούν μέτρα
κοινωνικού χαρακτήρα, όπως π.χ.
πρόνοιες για τις πολύτεκνες οικογένειες,
πρόνοιες για τα κατώτερα οικονομικά στρώματα,
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ώστε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις από την ανακατανομή των οικονομικών πόρων που
προορίζονται για γεωργικές αποζημιώσεις λόγω πλημμύρας.
Οι βασικές αρνητικές επιπτώσεις που αναμένονται για το έδαφος οφείλονται σε πιέσεις
κατά τη φάση κατασκευής των προβλεπόμενων αντιπλημμυρικών έργων. Όμως τέτοιου
είδους επιπτώσεις δεν έχουν στρατηγικό χαρακτήρα και μπορούν να αντιμετωπιστούν
πλήρως στη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επιμέρους έργων.
Όσον αφορά στην ποιότητα του αέρα και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δεν
αναμένονται επιπτώσεις στρατηγικού χαρακτήρα από την εφαρμογή του προτεινόμενου
Σχεδίου και ως εκ τούτου δεν προτείνονται συγκεκριμένα επανορθωτικά μέτρα.
Οι επιπτώσεις που πιθανά θα προκύψουν στον τομέα των υλικών περιουσιακών
στοιχείων, καθώς και τα απαιτούμενα μέτρα για την άμβλυνσή τους έχουν αναφερθεί
παραπάνω κατά την εξέταση των μέτρων για την άρση των επιπτώσεων από τις μεταβολές
στις παραγωγικές δραστηριότητες, στις χρήσεις γης και στα μέτρα οικονομικού χαρακτήρα.
Στο τοπίο, αναμένονται τοπικά κάποιες αρνητικές επιπτώσεις από την χωροθέτηση των
αντιπλημμυρικών έργων. Ακόμη και μικρές αλλαγές τοπικού χαρακτήρα στο τοπίο επιδρούν
δυσμενώς στο αστικό και αγροτικό τοπίο σε μακροπρόθεσμη βάση, αφού δεν γίνονται
άμεσα αντιληπτές και δεν αντιμετωπίζονται. Όμως οι όποιες επιπτώσεις αναμένονται είναι
περιορισμένης έκτασης και έντασης και δεν έχουν στρατηγικό χαρακτήρα, οπότε και
μπορούν να αντιμετωπιστούν πλήρως στη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των
επιμέρους έργων.

1.6.2 Πρόγραμμα παρακολούθησης
Από την παρούσα μελέτη προτείνονται έντεκα (11) συνολικά δείκτες για την
παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και τυχόν επιπτώσεων της υλοποίησης του ΣΔΚΠ. Οι
δείκτες αυτοί είναι συγκεκριμένοι ως προς τις δράσεις του Σχεδίου και μπορούν εύκολα να
παρακολουθηθούν:
1. Αριθμός έργων εντός Προστατευόμενων Περιοχών. Έκταση που συνολικά
καταλαμβάνουν τα νέα έργα εντός προστατευόμενων περιοχών.
2. Συνολική έκταση κατάληψης υφιστάμενων
αποκαταστάθηκαν ή ενισχύθηκαν.

αντιπλημμυρικών

έργων

που

3. Συνολική έκταση κατάληψης νέων αντιπλημμυρικών έργων.
4. Όγκος φερτών υλικών που απομακρύνεται στα πλαίσια των ενεργειών
αποκατάστασης παροχετευτικότητας της κοίτης του ποταμού Έβρου και των
παραποτάμων του.
5. Έκταση περιοχών από την οποία απομακρύνεται υδροχαρής βλάστηση στα πλαίσια
των ενεργειών αποκατάστασης παροχετευτικότητας της κοίτης του ποταμού Έβρου
και των παραποτάμων του. Καταγραφή αριθμού ατόμων και ειδών χλωρίδας.
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6. Έκταση που επηρεάζεται από τις μεταβολές στις θεσμοθετημένες χρήσεις γης (ΓΠΣ
και όρια οικισμών), ώστε να λαμβάνεται υπόψη η καθορισμένη πλημμυρική ζώνη.
7. Έκταση γεωργικής γης όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα αναδιάρθωσης των
καλλιεργειών.
8. Αριθμός αγροτών και έκταση γεωργικών εκμεταλλεύσεων που υφίστανται ζημία
από την τροποποίηση των υφιστάμενων κριτηρίων και κλιμάκων υπολογισμού των
αποζημιώσεων.
9. Αριθμός και έκταση γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων και κτιριακών
μονάδων που μετεγκαθίστανται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν μικρότερο
κίνδυνο πλημμύρας.
10. Έκταση της περιοχής που εφαρμόζεται το πρόγραμμα ανάπτυξης, συντήρησης και
διαχείρισης της παρόχθιας βλάστησης.
11. Θέσεις, μήκος και έκταση των τμημάτων του υδρογραφικού δικτύου όπου έχουν
γίνει αλλαγές στο φυσικό ρου και επεμβάσεις στις παρόχθιες ζώνες.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 35

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

2.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1

Σκοπός και διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης – Νομοθετικό πλαίσιο

Ορισμένα σχέδια και προγράμματα, δηλαδή οργανωμένα σύνολα έργων, δραστηριοτήτων
και παρεμβάσεων είναι δυνατόν να συνοδεύονται, κατά την υλοποίησή τους και αργότερα,
από δυσμενείς μεταβολές στο περιβάλλον. Καθώς οι διεθνείς και οι ευρωπαϊκές κοινότητες
επαύξησαν το ενδιαφέρον τους για ορθότερη περιβαλλοντική διαχείριση, αλλά και για
ανάπτυξη με αειφορικά χαρακτηριστικά, διαπιστώθηκε ότι η εκτίμηση και ο περιορισμός
των επιπτώσεων σε επίπεδο έργων και δραστηριοτήτων δεν ήταν πάντοτε δυνατόν να
προστατεύσουν επιτυχώς το περιβάλλον. Η αποσπασματικότητα της εστίασης μόνο στο
επίπεδο των έργων φαινόταν καθαρότερα σε ζητήματα αθροιστικών και συνεργιστικών
επιπτώσεων, αλλά και στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα της λειτουργίας των έργων, κατά τον
οποίο εμφανίζονταν δυσμενείς για το περιβάλλον τάσεις που δεν ήταν δυνατόν να
προβλεφθούν εκ των προτέρων. Οι διαπιστώσεις αυτές οδήγησαν στην αναζήτηση μιας
μεθόδου που να προλαμβάνει εξαρχής τέτοιες δυσμενείς καταστάσεις, που τις
περισσότερες φορές οφείλονταν σε συγκεχυμένο προγραμματισμό ενός συνόλου έργων και
όχι σε ελλιπή σχεδιασμό ή περιβαλλοντικές αβλεψίες των μεμονωμένων στοιχείων του
συνόλου αυτού.
Η εκτίμηση των επιπτώσεων στις αρχικές φάσεις εκπόνησης του σχεδίου ή του
προγράμματος αποτελεί την προσφορότερη τέτοια μέθοδο. Ο επιδιωκόμενος στόχος της
είναι η ισότιμη και ορθολογική συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων αρκετά νωρίς
στη διαδικασία σχεδιασμού, ώστε στις αποφάσεις για την τελική μορφή του σχεδίου ή του
προγράμματος να έχει ενσωματωθεί η μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος.

2.1.1 Το στρατηγικό επίπεδο προγραμματισμού
Για να καταστεί αποτελεσματική η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από
ορισμένα σχέδια και προγράμματα, θα πρέπει να πραγματοποιείται στο επίπεδο εκείνο
που έπεται της διατύπωσης των κεντρικών κατευθύνσεων και στόχων και προηγείται των
επιπέδων εξειδίκευσης και εφαρμογής. Στο επίπεδο αυτό, λαμβάνονται οι περισσότερες
αποφάσεις γενικής φύσεως, οι οποίες έχουν συνήθως δύο χαρακτηριστικά:
αφορούν κυρίως σε θέματα προσανατολισμού και οριστικοποίησης του πλαισίου για
τα επόμενα στάδια υλοποίησης του προγράμματος, παρά σε συγκεκριμένα ζητήματα
σχεδιασμού των επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων που θα ενταχθούν στο
πρόγραμμα,
ενδεχόμενη ανατροπή ή μεταβολή των αποφάσεων αυτών στο μέλλον, συνοδεύεται
από υψηλό έως δυσβάστακτο κόστος, συνήθως με την έννοια της ανατροπής
ολόκληρων τμημάτων προγραμματισμού ή αυτή της παραίτησης από τη μεγάλη
πλειοψηφία των στόχων του προγράμματος.
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Ακριβώς αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι εκείνα που δίνουν στις αποφάσεις το
στρατηγικό τους χαρακτήρα, και, για το λόγο αυτό, το επίπεδο λήψης τους αποκαλείται
«στρατηγικό». Έτσι, η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που πραγματοποιείται σε
αυτό το επίπεδο εκπόνησης του σχεδίου ή προγράμματος συνήθως ονομάζεται
«Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση» (ΣΠΕ), παρότι στα επίσημα κείμενα θεσμοθέτης των
σχετικών διαδικασιών δεν έχει υιοθετηθεί παρόμοια ορολογία.

2.1.2 Ανάδυση της ΣΠΕ μέσα από την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού
κεκτημένου
Για την πληρέστερη κατανόηση των γενικών αρχών της ΣΠΕ, των αναγκών που η διαδικασία
αυτή καλείται να καλύψει και των θεσμικών εργαλείων προς την κατεύθυνση αυτή,
ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάδυση της ΣΠΕ μέσα από την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού
περιβαλλοντικού κεκτημένου. Τα σημαντικότερα σημεία αυτής της ανάδυσης
παρουσιάζονται στις ενότητες που ακολουθούν.
Η αρχή της πρόληψης
Η αρχή της πρόληψης αντικατέστησε, στην πρώτη θέση των περιβαλλοντικών αρχών, την
αρχή του ρυπαίνοντος. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μια σειρά λόγων, όπως είναι:
η ευρεία συνειδητοποίηση πληθώρας περιβαλλοντικών προβλημάτων, πολλά εκ των
οποίων έχουν αποκτήσει καθολικό χαρακτήρα και οι αρχικές τους αιτίες είναι
διάσπαρτες, σύνθετες ή δύσκολο να εντοπισθούν, ώστε να τυγχάνει εφαρμογής η
αρχή του ρυπαίνοντος,
η σημαντική πολλές φορές μείωση της «φέρουσας ικανότητας» των διαφόρων
οικοσυστημάτων,
οι εκτεταμένες επιδράσεις που προκαλούν ιδιαίτερα τα μεγάλα έργα και τα
προγράμματα στους παράγοντες και μεταβλητές του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος και
η υιοθέτηση σε διεθνές επίπεδο της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης.
Με την αρχή της πρόληψης, μετατοπίστηκε το βάρος της περιβαλλοντικής προστασίας από
την αποκατάσταση, την καταστολή ή την αποτροπή στην πρόληψη.
Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα και δραστηριότητες
Μέσα στις πρώτες εφαρμογές της αρχής της πρόληψης περιλαμβάνεται η Εκτίμηση
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από έργα και δραστηριότητες (ΕΠΕ), η οποία συνίσταται
στην πρόβλεψη και την εκ των προτέρων αποφυγή των επιπτώσεων στο περιβάλλον από
την υλοποίηση και λειτουργία μεμονωμένων έργων και δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, τα
αποτελέσματα της ΕΠΕ χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά
με τη δυνατότητα αδειοδότησης των περισσότερων έργων ή δραστηριοτήτων, αλλά και με
τις προϋποθέσεις περιβαλλοντικής συμβατότητας που θα πρέπει να ικανοποιεί ο
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σχεδιασμός τους. Στο επίπεδο αυτό η ΕΠΕ παρέχει λεπτομερή πληροφόρηση για τις
επιπτώσεις,·όμως, δεδομένης της εστίασής της σε μεμονωμένα έργα, δεν παρέχει τη
δυνατότητα ολοκληρωμένης πρόληψης.
Η ΕΠΕ πραγματοποιείται για έργα που η πιθανότητα να προκαλέσουν σημαντικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι υπαρκτή. Θεωρείται πλέον ενοποιημένο κομμάτι της
διαδικασίας σχεδιασμού έργων, που ξεκινά με την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και
καταλήγει σε συμμετοχή του κοινού και σε ενδεχόμενη αναθεώρηση του έργου. Η
διαδικασία ΕΠΕ περιλαμβάνει μία ή περισσότερες επιστημονικές Μελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, τις ενέργειες για τη δημοσιοποίηση και την αξιολόγησή τους και τέλος την
ένταξή των πορισμάτων της μελέτης, των διαβουλεύσεων και της αξιολόγησης στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Ανάγκη για ολοκληρωμένη πρόληψη
Η ΕΠΕ αναφέρεται κατ’ εξοχήν στον τρόπο με τον οποίο ένα προτεινόμενο έργο πρέπει να
πραγματοποιηθεί, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Ερωτήματα όπως εάν, πού και ποιος τύπος ανάπτυξης πρέπει να επιλεγεί αποτελούν το
αντικείμενο προηγούμενων διαδικασιών πολιτικής. Και συχνά, αυτές οι αποφάσεις
εμφανίζονται με ελάχιστη ή καμία περιβαλλοντική ανάλυση.
Από την εισαγωγή της ΕΠΕ, περίπου 30 έτη πριν, ο κόσμος έχει αλλάξει κατά πολύ. Ο
γενικός στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης παρουσιάζεται ως η νέα πρόκληση και η
περιβαλλοντική ποιότητα συχνά επιδεινώνεται παρά τα θεσμικά και πρακτικά μέτρα σε
επίπεδο έργων. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, κατέστη εμφανές ότι η προσέγγιση από έργο σε
έργο της ΕΠΕ δεν εξασφαλίζει επαρκώς την περιβαλλοντική ποιότητα και δεν είναι αρκεί
είτε για να καλύψει έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν ως
αποτελέσματα προγραμματικών σχεδιασμών, είτε να αποτελέσει την προληπτική ασπίδα
για μεγάλους χρονικούς ορίζοντες. Ειδικά στο ζήτημα της ανεπαρκούς κάλυψης των
προγραμματικών σχεδιασμών, συνειδητοποιήθηκε ότι η διαδικασία ΕΠΕ εφαρμοζόταν στα
τελικά στάδια υλοποίησης και συχνά δεν υπήρχαν άλλες δυνατότητες πρόληψης των
επικείμενων επιπτώσεων παρά μόνο η ανατροπή του προγράμματος τότε όμως ήταν ήδη
αργά. Μετά την επανάληψη τέτοιων καταστάσεων, έγινε φανερό ότι για την
αποτελεσματική, μακροχρόνια και υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος είναι
αναγκαία η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών διαστάσεων σε ανώτερα επίπεδα της λήψης
αποφάσεων που διαμορφώνουν το πλαίσιο για τις μετέπειτα άδειες σχετικά με την
εκτέλεση έργων, δηλαδή σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού.
Έτσι η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολιτικών, σχεδίων και προγραμμάτων
εμφανίστηκε γύρω στο 1995 σε διάφορες χώρες όπως ο Καναδάς και η Ολλανδία και
διάφορους οργανισμούς, όπως η Διεθνής Τράπεζα, με την ονομασία Στρατηγική
Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ).

2.1.3 Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
Μετά από ένα σχετικά μεγάλο διάστημα προβληματισμού και ανάγνωσης των διεθνών
εξελίξεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τη διαδικασία της ΣΠΕ, εφαρμόζοντας στην
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 38

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

πράξη τις, διατυπωμένες σε επίπεδο πολιτικής, δεσμεύσεις για υψηλού επιπέδου
προστασία του περιβάλλοντος.
Με την ώριμη πλέον μορφή της, η ΣΠΕ είναι μια δυναμική διαδικασία και στοχεύει στην
εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης διαμέσου της ενσωμάτωσης της
περιβαλλοντικής διάστασης στο κατά το δυνατόν έγκαιρο στάδιο της διαδικασίας
σχεδιασμού πολιτικών, σχεδίων και προγραμμάτων. Με τη λογική ότι όταν οι αποφάσεις
στηρίζονται σε περιβαλλοντικά θεμελιωμένες στρατηγικές, οι ενέργειες που ακολουθούν
είναι εξίσου περιβαλλοντικά αποδεκτές, αυξάνεται η βεβαιότητα ότι η ανάπτυξη και η
γενικότερη επέμβαση στο περιβάλλον δεν θα είναι επιβλαβής.
Η ΣΠΕ δεν αντικαθιστά την ΕΠΕ αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά σε ένα προγενέστερο,
ανώτερο επίπεδο σχεδιασμού και προγραμματισμού της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Συντίθεται δηλαδή μια νέα μορφή πολιτικής, ένα ενδυναμωμένο και αποτελεσματικό
σύστημα εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε στρατηγικό επίπεδο, σε στενή
πάντοτε σχέση με τη λειτουργική βιωσιμότητα, και όχι με πολιτικές χαμηλής
αποτελεσματικότητας και υψηλού προστατευτισμού (π.χ. πράσινες πολιτικές και
οικολογικές παρεμβάσεις αντίστοιχα).
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2.1.4 Η Οδηγία 2001/42/ΕΚ
Οι αρχικές δεσμεύσεις γύρω από το ζήτημα της ΣΠΕ περιλαμβάνονται στην «έκθεση
Brundtland» και στην Agenda 21, ενώ συγκεκριμένες σχετικές αναφορές περιελήφθησαν
στην αρχική Στρατηγική της Λισσαβόνας και διατηρήθηκαν κατά την αναθεώρησή της.
Η ενσωμάτωση στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο επήλθε με την Οδηγία
2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων
σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 2001 (Επ. Εφ. L197/21.7.2001 σ. 30–37). Στο κείμενο της Οδηγίας δεν υιοθετείται ο
όρος «Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση», παρά μόνο ο – εν πολλοίς ισοδύναμος – όρος
της «εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από σχέδια και προγράμματα».
Συνοπτικά, η Οδηγία 2001/42/ΕΚ («Οδηγία ΣΠΕ» εφεξής), θέτει ένα διπλό στόχο και
ρυθμίζει τη διεξαγωγή της διαδικασίας ΣΠΕ σε τέσσερα επίπεδα. Ειδικότερα:
Ο διπλός στόχος της Οδηγίας ΣΠΕ είναι:
η υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και
η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών θεωρήσεων στην προετοιμασία και υιοθέτηση
σχεδίων και προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης.
Τα τέσσερα επίπεδα της διαδικασίας ΣΠΕ που προβλέπονται στην Οδηγία είναι:
η διερεύνηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, μέσω μιας επιστημονικής μελέτης
εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από το προτεινόμενο σχέδιο ή
πρόγραμμα,
η διαβούλευση με τους πολίτες και τα όμορα κράτη – μέλη,
η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής διερεύνησης και
διαβούλευσης στην προς έγκριση μορφή του σχεδίου ή προγράμματος,
η παρακολούθηση των μελλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου ή
προγράμματος.
Το κείμενο της Οδηγίας ΣΠΕ παρέχει, κατά κοινή ομολογία, σημαντική ελευθερία στην
ερμηνεία του, πολύ περισσότερη από την πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και
σαφώς μεγαλύτερη από αυτό της Οδηγίας ΕΠΕ. Βέβαια, το γεγονός αυτό δικαιολογείται
από το ότι:
η ποικιλία των σχεδίων και προγραμμάτων που χρειάζεται να υποβληθούν σε ΣΠΕ
χαρακτηρίζεται από μεγάλο εύρος και σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των
κρατών – μελών,
όμοια μεγάλο εύρος έχει διαμορφωθεί και στην ποικιλία των μηχανισμών εκπόνησης
σχεδίων και προγραμμάτων.
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Η παροχή σημαντικού εύρους ελευθερίας για την ερμηνεία της Οδηγίας ΣΠΕ, δικαιολογείται
επίσης από την εννοιολογική ευρύτητα των θεμάτων που ρυθμίζει. Για παράδειγμα, σε
αντίθεση με τον όρο «έργο» που διακρίνεται από επαρκή σαφήνεια, οι όροι «σχέδιο» και
«πρόγραμμα» δεν έχουν παγιωμένη εννοιολογική οριοθέτηση, με αποτέλεσμα τα
θεωρούμενα ως «προγράμματα» σε ένα κράτος – μέλος να μοιάζουν με τις «πολιτικές»
ενός άλλου. Πάντως, το συνηθέστερο – πρακτικά και βιβλιογραφικά – περιεχόμενο των
όρων αυτών, σε αντιδιαστολή με τον όρο «πολιτική» είναι το εξής:
«Πολιτική:

έμπνευση και καθοδήγηση για δράση.

Σχέδιο:

ένα σύνολο συντονισμένων και χρονοθετημένων στόχων για την
υλοποίηση της πολιτικής.

Πρόγραμμα:

ένα οργανωμένο σύνολο έργων σε ένα συγκεκριμένο τομέα.»

Η Οδηγία ΣΠΕ δεν διευκρινίζει ρητά την έννοια των σχεδίων και προγραμμάτων αλλά
καθορίζει δύο ιδιότητές τους που τα ξεχωρίζουν από παρεμφερή σύνολα στόχων και
ομάδων έργων. Οι ιδιότητες αυτές, οι οποίες πρέπει να είναι παρούσες αθροιστικά, είναι:
η οργανωμένη εκπόνηση και έγκριση, δηλαδή η ιδιότητα της εκπόνησης ή και
έγκρισης από μια αρχή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή της εκπόνησης
από μια αρχή και της έγκρισης μέσω νομοθετικής διαδικασίας,
η εκ των προτέρων απαίτηση του σχεδιασμού, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή
διοικητικών διατάξεων.
Το σημείο της Οδηγίας ΣΠΕ με τη χαρακτηριστικά μεγαλύτερη ελευθερία ερμηνείας είναι το
πεδίο εφαρμογής, δηλαδή ο καθορισμός του είδους και του μεγέθους των σχεδίων και
προγραμμάτων που θα πρέπει να υποβληθούν σε ΣΠΕ. Σε αντίθεση με την Οδηγία ΕΠΕ,
στην οποία προβλέπονταν αναλυτικά τα έργα και οι δραστηριότητες που απαιτούνται να
υποβληθούν σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η Οδηγία ΣΠΕ ρυθμίζει το
συγκεκριμένο θέμα, καθορίζοντας ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να
διακρίνουν ένα σχέδιο ή πρόγραμμα, ή τις τροποποιήσεις τους, για να εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι
ο τομέας του σχεδίου ή προγράμματος, ο οποίος θα πρέπει να είναι ένας ή
περισσότεροι από τους τομείς γεωργίας, δασοπονίας, αλιείας, ενέργειας,
βιομηχανίας, μεταφορών, διαχείρισης υγρών αποβλήτων, διαχείρισης στερεών
αποβλήτων, διαχείρισης υδάτινων πόρων, τηλεπικοινωνιών, τουρισμού, πολεοδομίας
και χωροταξίας ή χρήσης γης
ο καθορισμός, από το σχέδιο ή πρόγραμμα, του πλαισίου για μελλοντικές άδειες
έργων που απαιτούν ΕΠΕ,
οι σημαντικές ενδεχόμενες συνέπειές τους σε περιοχές που προστατεύονται για το
φυσικό τους περιβάλλον.
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Πέραν των ιδιοτήτων αυτών, επαφίεται στα κράτη – μέλη η τελική απόφαση για τον
καθορισμό συγκεκριμένων ειδών ή ομάδων σχεδίων και προγραμμάτων για τα οποία
απαιτείται ΣΠΕ.
Σε αντιδιαστολή με την ελευθερία του ορισμού του πεδίου εφαρμογής, η Οδηγία ΣΠΕ είναι
πολύ σαφής ως προς την τελική της επιδίωξη, την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της
περιβαλλοντικής εκτίμησης και διαβούλευσης στην προς έγκριση μορφή του σχεδίου ή
προγράμματος.

2.1.5 Η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΥΠΕ / οικ. 107017 / 28.8.2006
Το εθνικό περιβαλλοντικό δίκαιο της Ελλάδας εναρμονίστηκε με την Οδηγία ΣΠΕ μέσω της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 για την
«εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ» (ΦΕΚ 1225Β), η οποία για λόγους
συντομίας αναφέρεται ως ΚΥΑ-ΣΠΕ εφεξής. Πρόκειται για μια πιστή μεταφορά της Οδηγίας
ΣΠΕ στα μέτρα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγματικότητας, στην οποία
τηρείται τόσο ο διπλός στόχος όσο και τα τέσσερα επίπεδα της διαδικασίας. Τα νέα,
ειδικότερα στοιχεία της ΚΥΑ-ΣΠΕ σε σχέση με την Οδηγία είναι:
ο σαφέστερος καθορισμός του πεδίου εφαρμογής, στο οποίο εντάσσονται
συγκεκριμένα είδη σχεδίων και προγραμμάτων, όπως Επιχειρησιακά προγράμματα
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλα σχέδια και προγράμματα που
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ειδικά ή Περιφερειακά Πλαίσια
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, καθώς και σημαντικός αριθμός
άλλων συγκεκριμένων ειδών σχεδίων και προγραμμάτων,
η θέσπιση της διαδικασίας περιβαλλοντικού προελέγχου, ώστε να διαπιστώνεται εάν
για ένα σχέδιο ή πρόγραμμα απαιτείται όντως να τηρηθεί η διαδικασία ΣΠΕ,
η ρύθμιση του τρόπου διαβούλευσης, τόσο στο εσωτερικό όσο και διασυνοριακά,
ο καθορισμός των απαιτήσεων από την περιβαλλοντική μελέτη, για την οποία
εισάγεται ο όρος «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (ΣΜΠΕ).
Ειδικότερα, στο άρθρο 6 της ΚΥΑ-ΣΠΕ ορίζονται μια σειρά χαρακτηριστικών που πρέπει να
διαθέτει η ΣΜΠΕ:
Στη ΣΜΠΕ εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές
επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος,
καθώς και λογικές εναλλακτικές δυνατότητες, σε περιεκτική μορφή, λαμβανομένων
υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του σχεδίου ή
προγράμματος.
Η ΣΜΠΕ περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ευλόγως μπορεί να απαιτούνται για την
εκτίμηση των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η
εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες
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γνώσεις και μεθόδους εκτίμησης, το περιεχόμενο και το επίπεδο λεπτομερειών του
σχεδίου ή του προγράμματος, το στάδιο της διαδικασίας εκπόνησής του και το
βαθμό στον οποίο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δύνανται να αξιολογηθούν
καλύτερα σε διαφορετικά επίπεδα σχεδιασμού ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη
εκτίμησής τους.
Πέραν των παραπάνω χαρακτηριστικών, το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ καθορίζεται στο
Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ-ΣΠΕ, οι προδιαγραφές του οποίου τηρούνται πλήρως στην παρούσα
μελέτη.
Η διαδικασία για την έγκριση της ΣΜΠΕ, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στην
παραπάνω ΚΥΑ, έχει ως ακολούθως:
Η αρχή σχεδιασμού υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή (στην προκειμένη
περίπτωση ΔΙΠΑ του ΥΠΕΡΕΝ), η οποία συνοδεύεται από το Φάκελο της ΣΜΠΕ.
Η αρμόδια αρχή αφού εξετάσει το φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης τον
διαβιβάζει εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή του στις κατά περίπτωση
δημόσιες αρχές και στην αρχή σχεδιασμού, ώστε να προβεί αυτή στη δημοσιοποίησή
του στο κοινό.
Οι προαναφερόμενες δημόσιες αρχές διαβιβάζουν τη γνώμη και τις τυχόν
παρατηρήσεις τους στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία 45 ημερών από την
παραλαβή του φακέλου, ενώ η αρχή σχεδιασμού δημοσιοποιεί στο κοινό το φάκελο
ΣΜΠΕ, ώστε να λάβει γνώση και δίνει στο ενδιαφερόμενο κοινό την ευκαιρία να
διατυπώσει τις απόψεις του. Τα σχετικά αποτελέσματα της διαβούλευσης
αποστέλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία 45 ημερών από την
παραλαβή του φακέλου.
Η αρμόδια αρχή, από την παραλαβή των γνωμοδοτήσεων από τις προαναφερόμενες
δημόσιες αρχές ή άλλως από την παρέλευση της προθεσμίας των 45 ημερών και
ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι οι γνωμοδοτήσεις αυτές, αξιολογεί τις
ενδεχόμενες σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδίου ή προγράμματος,
λαμβάνοντας υπόψη το φάκελο της ΣΜΠΕ, τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με
τις δημόσιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό και προβαίνει μέσα σε 20 ημέρες
στην εκπόνηση σχεδίου απόφασης έγκρισης ή μη της ΣΜΠΕ.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που καθορίζονται στο Παράρτημα
ΙΙΙ της ΚΥΑ-ΣΠΕ, για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ορισμένων σχεδίων και/ή
προγραμμάτων. Στα επόμενα κεφάλαια εξετάζονται διεξοδικά οι επιπτώσεις από το
προτεινόμενο Σχέδιο στους ακόλουθους τομείς:
Βιοποικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα
Ανθρώπινος πληθυσμός, ποιότητα ζωής, ανάπτυξη, τουρισμός, χρήση υδάτων για
σκοπούς αναψυχής
Ανθρώπινη υγεία
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Έδαφος
Ύδατα περιλαμβανομένων των παράκτιων ως επίσης και υποτομείς όπως πλημμύρες
κλπ
Εκλύσεις θερμοκηπιακών αερίων και κλιματικές αλλαγές
Φυσικό και ανθρωπογενές τοπίο και πολιτιστική κληρονομιά.
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H Οδηγία 2007/60/ΕΚ και τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας

2.2.1 Γενικά
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας μεταξύ άλλων, ότι:
οι πλημμύρες μπορεί να προκαλέσουν θανάτους, μετακινήσεις πληθυσμών και
ζημίες στο περιβάλλον, να θέσουν σοβαρά σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη και
να υπονομεύσουν τις οικονομικές δραστηριότητες της Κοινότητας
οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα τα οποία είναι αδύνατο να προληφθούν
ορισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες (όπως η αύξηση των ανθρωπίνων οικισμών
και περιουσιακών στοιχείων στις πλημμυρικές περιοχές καθώς και η μείωση της
φυσικής ικανότητας του εδάφους όσον αφορά την κατακράτηση υδάτων λόγω
αλλαγών στη χρήση γης) και η αλλαγή του κλίματος συμβάλλουν στην αύξηση της
πιθανότητας επέλευσης φαινομένων πλημμύρας, με αντίστοιχη αύξηση των
αρνητικών τους επιπτώσεων
έθεσε σε ισχύ την Οδηγία 2007/60/ΕΚ (εφεξής Οδηγία) για την αξιολόγηση και τη
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.
Η Οδηγία αποσκοπεί στη θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των
κινδύνων πλημμύρας με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία,
το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την Οδηγία τα Κράτη Μέλη πρέπει να προβούν στις ακόλουθες δράσεις:
(α) Διεξαγωγή Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνου Πλημμύρας (εφεξής ΠΑΚΠ) για
κάθε Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ) 3 ή τμήμα διεθνούς περιοχής
λεκάνης απορροής ποταμού που βρίσκεται στην επικράτειά τους. Βάσει της ΠΑΚΠ
προσδιορίζονται οι περιοχές για τις οποίες συμπεραίνεται ότι υπάρχουν δυνητικοί
σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα. Η ΠΑΚΠ
θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 22α Δεκεμβρίου 2011. Η ΠΑΚΠ επανεξετάζεται
για πρώτη φορά ως τις 22/12/2018 και εν συνεχεία ανά εξαετία.
(β) Κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας
σε επίπεδο ΠΛΑΠ για τις ανωτέρω περιοχές, σύμφωνα άρθρο 6 της Οδηγίας. Οι
χάρτες αυτοί θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 22α Δεκεμβρίου 2013. Στους
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Κατά τα οριζόμενα στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
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χάρτες αυτούς εμφαίνονται οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με
διαφορετικά σενάρια πλημμύρας καθώς και πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες
πηγές περιβαλλοντικής ρύπανσης (πχ IPPC εγκαταστάσεις) ως συνέπεια
πλημμύρας. Οι χάρτες επανεξετάζονται για πρώτη φορά ως τις 22/12/2019 και εν
συνεχεία ανά εξαετία.
(γ) Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) σε επίπεδο
ΠΛΑΠ για τις περιοχές που υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή
είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να δημοσιευθούν
έως την 22α Δεκεμβρίου 2015. Τα ΣΔΚΠ θα πρέπει να εστιάζονται στην πρόληψη,
στην προστασία και στην ετοιμότητα. Προκειμένου να δοθεί στους ποταμούς
περισσότερος χώρος, τα εν λόγω σχέδια θα πρέπει να εξετάζουν, όπου είναι
δυνατόν, τη διατήρηση ή/και αποκατάσταση πλημμυρικών περιοχών, καθώς και
μέτρα πρόληψης και μείωσης των ζημιών που προκαλούνται από τις πλημμύρες
στην υγεία και τη ζωή των ανθρώπων, στο περιβάλλον, στην πολιτιστική
κληρονομιά, οικονομική δραστηριότητα και στις υποδομές.
Τα ΣΔΚΠ λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών που καλύπτουν και
παρέχουν ενδεδειγμένες λύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των
περιοχών αυτών, εξασφαλίζοντας παράλληλα συναφή συντονισμό εντός των περιοχών
λεκάνης απορροής ποταμών και προωθώντας την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων
που έχουν θεσπισθεί με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα υπόγεια και επιφανειακά υδατικά
συστήματα. Επισημαίνεται ότι απαιτείται συντονισμός της εφαρμογής των 2 αυτών
Οδηγιών καθώς η ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμού, στο
πλαίσιο της 2000/60/ΕΚ, και ΣΔΚΠ, στο πλαίσιο της 2007/60/ΕΚ, αποτελούν στοιχεία της
ολοκληρωμένης διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμών. Ως εκ τούτου, οι δύο
διαδικασίες θα πρέπει να αξιοποιούν αμοιβαία τη δυνατότητα κοινών συνεργιών και
κοινού οφέλους, έχοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,
για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και εύλογη χρήση των πόρων. Τα στοιχεία των
ΣΔΚΠ θα πρέπει να επανεξετάζονται περιοδικά και να επικαιροποιούνται, εάν χρειάζεται,
λαμβανομένων υπόψη των πιθανών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στην εμφάνιση
πλημμυρών. Τα ΣΔΚΠ επανεξετάζονται για πρώτη φορά ως τις 22/12/2021 και εν συνεχεία
ανά εξαετία.

2.2.2 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στο Εθνικό Δίκαιο – Ορισμοί
Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103
(ΦΕΚ Β 1108/21.07.2010). Η Οδηγία εφαρμόζεται στις ΠΛΑΠ της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ που
αποτελούν τα Υδατικά Διαμερίσματα (ΥΔ) της χώρας.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Πλημμύρα είναι “η προσωρινή κατάκλυση του
εδάφους από νερό το οποίο, υπό κανονικές συνθήκες, δεν είναι καλυμμένο από νερό. Αυτή
περιλαμβάνει πλημμύρες από ποτάμια, ορεινούς χείμαρρους και υδατορεύματα εφήμερης
ροής, υπερχειλίσεις λιμνών, και πλημμύρες από υπόγεια ύδατα και τη θάλασσα σε
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παράκτιες περιοχές. Ακόμη, περιλαμβάνει πλημμύρες από καταστροφές μεγάλων
υδραυλικών έργων, όπως θραύσεις αναχωμάτων και φραγμάτων”.
Ως κίνδυνος πλημμύρας ορίζεται "ο συνδυασμός της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα
και των δυνητικών αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την
πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες, που συνδέονται μ’ αυτή την
πλημμύρα". Τέλος η ΚΥΑ - πλέον των οριζόμενων στην Οδηγία - ορίζει την επικινδυνότητα
πλημμύρας ως τη "δυνατότητα εμφάνισης πλημμύρας σε συγκεκριμένο χώρο
(ποσοτικοποιούμενη μέσω του βάθους νερού, της ταχύτητας ροής ή άλλου χαρακτηριστικού
υδρολογικού ή υδραυλικού μεγέθους) που αντιστοιχεί σε δεδομένη πιθανότητα
υπέρβασης".
Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή των προνοιών της ΚΥΑ 31822/1542/Ε103 είναι η Ειδική
Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) και οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών (Άρθρο 3).
Η ΕΓΥ διαμορφώνει το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (ΕΠΔΚΠ)
και παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει την εφαρμογή του. Επίσης, συντονίζει τις
υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς και μετέχει στα αρμόδια κρατικά όργανα για θέματα
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Εκπροσωπεί τη χώρα και μετέχει στα αρμόδια
κοινοτικά όργανα για θέματα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Καταρτίζει ετήσιες
εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση, αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής του ΕΠΔΚΠ της
προηγούμενης χρονικής περιόδου, με βάση τις ετήσιες εκθέσεις των Διευθύνσεων Υδάτων
και τις υποβάλλει στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων.
Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών οφείλουν να διενεργούν την ΠΑΚΠ, να
καταρτίζουν τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και κινδύνου πλημμύρας, να
καταρτίζουν και εφαρμόζουν τα ΣΔΚΠ, να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τον
συντονισμό της εφαρμογής των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2007/60/ΕΚ, όπως αυτές έχουν
ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία, και να μεριμνούν για την ουσιαστική συμμετοχή του
κοινού. Τέλος καταρτίζουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ
31822/1542/Ε103 που τις διαβιβάζουν στην ΕΓΥ. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των
Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών4 πρέπει να είναι συμβατή με το ΕΠΔΚΠ, εφόσον αυτό
υπάρχει.
Σύμφωνα με το Άρθρο 4 της ΚΥΑ, για κάθε ΥΔ ή τμήμα διεθνούς ΠΛΑΠ, που βρίσκεται στην
ελληνική επικράτεια, διενεργείται ΠΑΚΠ βάσει της οποίας προσδιορίζονται στη συνέχεια οι
ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας (ζώνες για τις οποίες διαπιστώνεται ότι
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Η ΠΑΚΠ, ο χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας (ΧΕΠ), ο χάρτης κινδύνων πλημμύρας (ΧΚΠ) και το
ΣΔΚΠ είναι δυνατόν να καταρτίζονται από την ΕΓΥ σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ
31822/1542/Ε103/2010. Στην παρούσα φάση οι ΧΕΠ, οι ΧΚΠ και τα ΣΔΚΠ για όλα τα ΥΔ καταρτίζονται
από την ΕΓΥ ύστερα από αίτημα των Γ.Γ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
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υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή ότι είναι πιθανόν να σημειωθεί
πλημμύρα).
Για τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας καταρτίζονται οι χάρτες
επικινδυνότητας πλημμύρας (ΧΕΠ) και οι χάρτες κινδύνου πλημμύρας (ΧΚΠ), σύμφωνα με
το Άρθρο 5 της ΚΥΑ. Τόσο οι ΧΕΠ όσο και οι ΧΚΠ υλοποιούνται σε κατάλληλη κλίμακα, με
χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (ΓΠΣ) και κατάλληλα τοπογραφικά
υπόβαθρα. Αποδέκτες της πληροφορίας που περιέχουν είναι, και στις δύο περιπτώσεις, οι
αρμόδιες αρχές και το ευρύ κοινό.
Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας παραθέτουν, σε κατάλληλη κλίμακα, την έκταση
της πλημμύρας, το βάθος νερού ή τη στάθμη νερού ανάλογα με την περίπτωση και, επίσης
ανάλογα με την περίπτωση, την ταχύτητα ροής ή τη σχετική ροή των υδάτων. Σκοπός τους
είναι η αναπαράσταση των χαρακτηριστικών που αναμένεται να εμφανίσει κάθε
πλημμύρα, στις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν, με βάση τους
υδραυλικούς υπολογισμούς για τα ακόλουθα υδρολογικά σενάρια:
πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας ή σενάρια ακραίων φαινομένων
πλημμύρες μέσης πιθανότητας (με πιθανή περίοδο επαναληπτικότητας ≥ 100 έτη)
πλημμύρες υψηλής πιθανότητας , ανάλογα με την περίπτωση.
Επίσης, καταρτίζονται διαφορετικοί χάρτες για διαφορετικές αιτίες πλημμύρας, όπως
πλημμύρες από ποτάμιες ροές, από ανύψωση μέσης στάθμης θάλασσας (ΜΣΘ), από
υπόγεια νερά ή από εγκλωβισμό υδάτων σε χαμηλά σημεία του αναγλύφου λόγω
βροχοπτώσεων. Στην περίπτωση της περιοχής μελέτης, οι αιτίες πλημμύρας που
εξετάζονται είναι οι ποτάμιες ροές και η ανύψωση της ΜΣΘ, όπως προέκυψε και από τα
αποτελέσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας.
Οι χάρτες κινδύνου πλημμύρας καταρτίζονται επίσης για τα τρία σενάρια πλημμυρών
(χαμηλής, μέσης και υψηλής επαναληπτικότητας), και περιγράφουν τις δυνητικές αρνητικές
συνέπειες που συνδέονται με τις πλημμύρες αυτές. Σκοπός τους είναι, μέσω της
αποτίμησης των δυνητικών συνεπειών των φαινομένων, να εντοπιστούν οι περιοχές όπου
απαιτείται η λήψη μέτρων, διευκολύνοντας έτσι την κατάρτιση ΣΔΚΠ στοχευμένων ανά
περιοχές και δράσεις. Επίσης, οι χάρτες διευκολύνουν τη διαβούλευση των ΣΔΚΠ
γνωστοποιώντας τις δυνητικές συνέπειες των πλημμυρικών φαινομένων στο κοινό. Το
περιεχόμενο των ΧΚΠ εκφράζεται ως εξής:
ενδεικτικός αριθμός κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν
τύπος οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή που ενδέχεται να πληγεί
εγκαταστάσεις οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση
πλημμύρας (Παράρτημα II του άρθρου 5 της υπ. Αριθ. 15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β`
1022) και προστατευόμενες περιοχές που ενδέχεται να πληγούν (Παράρτημα V
(παρ. Α, περ. 1, 3 και 5) του άρθρου 19 του Π.Δ.51/2007).
άλλες πληροφορίες που το Κράτος Μέλος θεωρεί χρήσιμες, όπως η επισήμανση
των περιοχών όπου υπάρχει το ενδεχόμενο πλημμυρών με αυξημένο ποσοστό
μεταφερόμενων ιζημάτων και πλημμυρών που παρασύρουν υπολείμματα και
πληροφορίες για πιθανές άλλες σημαντικές πηγές ρύπανσης.
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Για τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας και με βάση τους ανωτέρω χάρτες
καταρτίζονται τα ΣΔΚΠ (Άρθρο 6). Καταρτίζεται ένα (1) μόνο ΣΔΚΠ ανά ΥΔ ή μια δέσμη
σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται σε επιμέρους λεκάνες απορροής, τα οποία
συντονίζονται σε επίπεδο ΥΔ.
Σε περίπτωση διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού που βρίσκεται εξ' ολοκλήρου
εντός της Ελληνικής Επικράτειας και της επικράτειας άλλου ή άλλων κράτους μέλους/
κρατών μελών καταρτίζεται 1 μόνο διεθνές ΣΔΚΠ ή 1 δέσμη ΣΔΚΠ σε επίπεδο διεθνούς
περιοχής λεκάνης απορροής (Άρθρο 7). Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό
καταρτίζονται ΣΔΚΠ που καλύπτουν τουλάχιστον τα μέρη της διεθνούς περιοχής λεκάνης
απορροής ποταμού που ανήκουν στα ελληνικά διοικητικά όρια. Εάν η διεθνής περιοχή
λεκάνης απορροής ποταμού βρίσκεται πέραν των ορίων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η
Εθνική Επιτροπή Υδάτων μεριμνά για την εκπόνηση ενός μόνον διεθνούς ΣΔΚΠ ή μίας
δέσμης ΣΔΚΠ. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, καταρτίζονται ΣΔΚΠ που καλύπτουν
τουλάχιστον τα μέρη της διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού που ανήκουν στα
ελληνικά διοικητικά όρια. Για τη λεκάνη απορροής του π. Έβρου καταρτίζεται προς το
παρόν μόνο το ΣΔΚΠ που καλύπτει τα μέρη της λεκάνης απορροής εντός των ελληνικών
διοικητικών ορίων, προσχέδιο του οποίου αποτελεί το παρόν Τεύχος.
Τα ΣΔΚΠ περιλαμβάνουν:
α)

τους βασικούς στόχους για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας με έμφαση: i)
στη μείωση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν για την
ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική
δραστηριότητα; και ii) εφόσον κρίνεται σκόπιμο, σε πρωτοβουλίες που δεν
αφορούν σε κατασκευαστικά έργα και δράσεις για τη διαχείριση των κινδύνων
πλημμύρας ή/και στη μείωση των πιθανοτήτων επέλευσης πλημμύρας.

β)

τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, και

γ)

τα πορίσματα της ΠΑΚΠ υπό μορφή χάρτη με τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου
πλημμύρας και τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και κινδύνου πλημμύρας.

Τα ΣΔΚΠ λαμβάνουν υπόψη συναφείς παραμέτρους, όπως το κόστος και τα οφέλη, την
έκταση και τις οδούς αποστράγγισης της πλημμύρας, τις ζώνες με δυνατότητα συγκράτησης
των πλημμυρών (όπως φυσικά πλημμυρικά πεδία), τους περιβαλλοντικούς στόχους του
άρθρου 4 του Π.Δ. 51/2007, τη διαχείριση του εδάφους και των υδάτων, σύμφωνα με το
Ν.3199/2003 και το Π.Δ.51/2007, τον χωροταξικό σχεδιασμό και τις χρήσεις γης, και
ειδικότερα, τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
που συντάσσονται με βάση το Ν. 2742/1999, τις ανάγκες προστασίας και διατήρησης της
φύσης και ειδικά των προστατευόμενων περιοχών και τη διαφύλαξη της ναυσιπλοΐας και
των λιμενικών υποδομών.
Τα ΣΔΚΠ λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης λεκάνης ή υπολεκάνης
απορροής και καλύπτουν όλες τις πτυχές της διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων της
πρόγνωσης πλημμυρών και των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, με έμφαση στην
πρόληψη, την προστασία και την ετοιμότητα. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων
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πλημμύρας μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την προώθηση βιώσιμων πρακτικών χρήσης
γης, τη βελτίωση της ανάσχεσης της πλημμυρικής απορροής καθώς και την ελεγχόμενη
κατάκλυση ορισμένων περιοχών σε περίπτωση πλημμύρας.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των ΣΔΚΠ απαιτείται η εκπόνηση των
αντίστοιχων Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων / ΣΜΠΕ (ΚΥΑ οικ.
107017/05.09.2006, Οδηγία 2001/42/ΕΚ).
Σύμφωνα με το Άρθρο 8 της ΚΥΑ απαιτείται συντονισμός με τις ρυθμίσεις του ΠΔ 51/2007
"Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των
υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ". Πρόκειται στην ουσία
για μέτρα συντονισμού της εφαρμογής των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2007/60/ΕΚ,
εστιαζόμενα στις δυνατότητες για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ανταλλαγή
πληροφοριών και για την επίτευξη κοινών συνεργιών και κοινού οφέλους που αφορούν
τους περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και
του ΠΔ 51/2007. Ειδικότερα:
•

η κατάρτιση των πρώτων χαρτών επικινδυνότητας και των χαρτών κινδύνου
πλημμύρας και οι συνακόλουθες επανεξετάσεις τους που προβλέπονται στο άρθρο 5
της ΚΥΑ εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε οι πληροφορίες που περιέχουν να είναι
συμβατές προς τις σχετικές πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το ΠΔ
51/2007. Περαιτέρω συντονίζονται με τις επανεξετάσεις που προβλέπει το άρθρο 5
(παρ. 2) του ΠΔ 51/2007 και μπορούν να εντάσσονται σε αυτές·
τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας συμπληρώνουν τα σχέδια
διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών, σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. 6)
του ΠΔ 51/2007.
η κατάρτιση των πρώτων σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και οι
συνακόλουθες επανεξετάσεις τους που προβλέπονται στο άρθρο 6 της KYA 31822
εκτελούνται σε συντονισμό με τις επανεξετάσεις των σχεδίων διαχείρισης των
λεκανών απορροής των ποταμών που προβλέπει το άρθρο 10 (παρ.3) του ΠΔ
51/2007 και μπορούν να εντάσσονται σε αυτές
η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 της
παρούσας απόφασης συντονίζεται, κατά περίπτωση, με την ενεργό συμμετοχή των
ενδιαφερομένων στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 15 του ΠΔ 51/2007.

2.2.3 Υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με την εφαρμογή της Οδηγίας στην
Ελλάδα
Σε σχέση με τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της Οδηγίας έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες
δράσεις:
•
•

•

Ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στην ΕΕ η Έκθεση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης
Κινδύνων Πλημμύρας (23-03-2012).
Ολοκληρώθηκε ο Προσδιορισμός των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας
στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας και υποβλήθηκε στην ΕΕ επικαιροποίηση
της Έκθεσης Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (22-11-2012).
Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας
για το ελληνικό τμήμα της λεκάνης απορροής π. Έβρου και υποβλήθηκαν στην ΕΕ
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αρχικά στις 14 Νοεμβρίου 2014, ενώ κατόπιν έγιναν συμπληρωματικές υποβολές έως
τις 7 Μαΐου 2015.
Με το εξεταζόμενο στην παρούσα μελέτη "Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Λεκάνης Απορροής π. Έβρου - Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ" επικαιροποιήθηκε σε
μεγαλύτερη λεπτομέρεια η ΠΑΚΠ και ο προσδιορισμός των ζωνών δυνητικά υψηλού
κινδύνου πλημμύρας για το ελληνικό τμήμα της λεκάνης απορροής του π. Έβρου, ενώ
παράλληλα εκπονείται, για την ίδια λεκάνη, το σύνολο των δράσεων που προβλέπονται στα
άρθρα 6, 7, 8 και 9 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.
Τέλος, για την εφαρμογή της Οδηγίας στην υπόλοιπη χώρα, έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ
και ανατεθεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων πέντε (5) μελέτες σε επίπεδο Υδατικού
Διαμερίσματος, οι οποίες θα καλύπτουν το σύνολο της χώρας και θα περιλαμβάνουν για τις
Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας που καθορίστηκαν τους Χάρτες Κινδύνου
Πλημμύρας, τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου
Πλημμύρας. Οι μελέτες αυτές έχουν ως κάτωθι:
1.
2.
3.
4.
5.

Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πλην της λεκάνης απορροής π. Έβρου.
Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών
Ηπείρου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.
Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών
Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου και Κρήτης.
Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.
Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών
Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Νήσων Αιγαίου.

των ΥΔ
των ΥΔ
των ΥΔ
των ΥΔ
των ΥΔ

2.2.4 Θεσμικό πλαίσιο - εμπλεκόμενοι φορείς για την προστασία από
πλημμύρες στην ελληνική επικράτεια
Οι πλημμύρες ως φαινόμενα εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών,
όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Α-1-1 της ΥΑ 1299/2003 "Ξενοκράτης", γιατί μπορεί
να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων και να προκαλέσουν
καταστροφές στην οικονομία και τις υποδομές της χώρας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας (ΓΓΠΠ), ως φορέας της Κεντρικής Διοίκησης με κύρια αποστολή το συντονισμό
των φορέων που εμπλέκονται σε όλο το φάσμα της διαχείρισης κινδύνων από την
εκδήλωση καταστροφών, στα πλαίσια εφαρμογής της παραγράφου 1 του αρθ.6 του
Ν.3013/2002 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ.2 του αρθ.104 του Ν.
4249/2014) καθώς και του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας "Ξενοκράτης" (ΥΑ
1299/07.04.2003), έχει εκδώσει το έγγραφο υπ. αριθ. 6658/21.10.2014, που αποτελεί
κείμενο στρατηγικού επιπέδου και επιλογών, συνδυάζοντας σύνολο διατάξεων σχετικών με
τους ρόλους και τις αρμοδιότητες φορέων Πολιτικής Προστασίας που εμπλέκονται στη
διαχείριση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα.
Το εν λόγω έγγραφο προσδιορίζει με σαφήνεια τους ρόλους και τις αρμοδιότητες όλων των
εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας σε έργα και δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας
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και αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων. Η συμμετοχή των διαφόρων φορέων στα
ανωτέρω επιμέρους στάδια παρουσιάζεται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 2.2.4-1:

α/α

Εμπλεκόμενοι φορείς στα στάδια πρόληψης, ετοιμότητας και
αντιμετώπισης πλημμύρας.

Στάδιο πρόληψης/ετοιμότητας/αντιμετώπισης
σύμφωνα με το υπ. αριθ. 6658/21.10.2014 ΓΓΠΠ

Εμπλεκόμενοι φορείς

1.

Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων

ΥΠΕΝ, ΥΠΥΜΕΔΙ, ΠΑΜΘ, Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης,
Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ), Δασικές
Υπηρεσίες, Δήμοι

2.

Αποτροπή εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων και
δυσχερειών στο οδικό δίκτυο

ΠΑΜΘ, Εγνατία Οδός Α.Ε.

3.

Αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων

4.
5.

Ενημέρωση Κοινού για τη λήψη μέτρων
αυτοπροστασίας από τον κίνδυνο των πλημμυρών
Αξιολόγηση και Διαχείριση των Κινδύνων
Πλημμύρας

6.

Πρόγνωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων –
Αυξημένη ετοιμότητα

7.

Ενημέρωση Κοινού και παροχή οδηγιών για
ενδεχόμενους κινδύνους

8.

Αρχική ειδοποίηση – Πρώτη εκτίμηση επιπτώσεων
από την εκδήλωση πλημμυρών

9.

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και διαχείριση
συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων

10.

Επιχειρήσεις έρευνας-διάσωσης

11.
12.

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και διαχείριση
συνεπειών λόγω επαγόμενων φαινομένων(*)
Κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης /
Συντονισμός φορέων

13.

Οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών

14.
15.

Συμμετοχή εθελοντικών οργανώσεων
Διεθνής συνδρομή

16.

Κοινωνικές παροχές και ενισχύσεις στους πληγέντες

17.

Τήρηση στοιχείων ειδικού φακέλου καταστροφής

Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής
Προστασίας (ΣΟΠΠ) των ΠΕ, ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ.,
ΕΚΑΒ, Συντονιστικά Τοπικά Όργανα
Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟΠΠ) των Δήμων
ΓΓΠΠ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης, ΠΑΜΘ, ΠΕ, Δήμοι
ΕΓΥ, Δ/νσεις Υδάτων
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ),
Κέντρο Επιχειρήσεων ΓΓΠΠ (ΚΕΕΠ/ΕΣΚΕ),
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΜακεδονίαςΘράκης, ΠΑΜΘ, Δήμοι
ΓΓΠΠ, ΕΛ.ΑΣ., ΠΑΜΘ, Κεντρικό Συντονιστικό
Όργανο Περιφερειακής Προστασίας
(ΚΣΟΠΠ), Υπουργείο Υγείας
ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, Δήμοι, ΠΑΜΘ,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΜακεδονίαςΘράκης, ΚΕΕΠ/ΕΣΚΕ,
ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, Εθνικό Κέντρο
Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), Δήμοι, ΠΕ,
ΠΑΜΘ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης
Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ και, επικουρικά για τη
διευκόλυνση των επιχειρήσεων, Δήμοι,
ΠΑΜΘ, ΔΕΥΑ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ
ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΟΚΩ, Δήμοι, ΠΑΜΘ,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΓΓΠΠ, ΚΕΕΠ/ΕΣΚΕ, ΠΑΜΘ
Δήμοι, ΠΑΜΘ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση,
ΓΓΠΠ
ΣΟΠΠ, ΣΤΟΠΠ, ΓΓΠΠ
ΓΓΠΠ
Δήμοι, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), ΥΠΥΜΕΔΙ, ΥΠΑΝ,
ΕΛΓΑ, ΓΓΠΠ
ΓΓΠΠ, με συμμετοχή όλων των επιμέρους
αρμόδιων φορέων
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(*)

Με τον όρο επαγόμενα φαινόμενα νοούνται φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές που μπορεί να
προκληθούν από πλημμύρες, όπως κατολισθητικά φαινόμενα, καταστροφές φραγμάτων, διαρροές
επικίνδυνων υλικών κοκ.
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Αντικείμενο του προτεινόμενου Σχεδίου

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, αντικείμενο της παρούσας Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αποτελεί το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου. Επισημαίνεται ότι το οριστικό
ΣΔΚΠ διαμορφώνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης του άρθρου 9
της ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής εντός
της οποίας εντάσσεται και η παρούσα ΣΜΠΕ, οι αναφορές γίνονται επί του Προσχεδίου.
Η προετοιμασία του εν λόγω Σχεδίου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί από την Ειδική Γραμματεία
Υδάτων του ΥΠΕΡΕΝ. Το ΣΔΚΠ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις εξής διακριτές επιμέρους
ενότητες:
Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ)
Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χαρτών Κινδύνου Πλημμύρας
Καθορισμός Στόχων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας
Πρόταση μέτρων του ΣΔΚΠ
Με την ΠΑΚΠ έχουν προσδιοριστεί οι ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας (ζώνες
για τις οποίες διαπιστώνεται ότι υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή ότι
είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα). Για τις ζώνες αυτές έχουν συνταχθεί οι χάρτες
επικινδυνότητας πλημμύρας (ΧΕΠ) και οι χάρτες κινδύνου πλημμύρας (ΧΚΠ).
Οι βασικές λειτουργίες επομένως του υπό εξέταση ΣΔΚΠ περιλαμβάνουν τον καθορισμό:
των βασικών στόχων για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας που
επικεντρώνονται στην προστασία από πλημμύρες μέσης και υψηλής πιθανότητας
εμφάνισης, στην πρόληψη, προστασία και επαύξηση ετοιμότητας από πλημμυρικά
γεγονότα που οφείλονται κατά μείζονα λόγο σε ανθρωπογενείς αιτίες, στην
προστασία και επαύξηση ετοιμότητας από πλημμυρικά γεγονότα που οφείλονται
σε άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τέλος στην πρόσκτηση, βελτίωση και
οργάνωση της πληροφορίας που αφορά την τεχνική υποδομή αντιπλημμυρικής
προστασίας
των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, που
ομαδοποιούνται σε τέσσσερις κατηγορίες (Πρόληψη, Προστασία, Ετοιμότητα και
Αποκατάσταση) και
των πορισμάτων της ΠΑΚΠ υπό μορφή χάρτη με τις ζώνες δυνητικά υψηλού
κινδύνου πλημμύρας και τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και κινδύνου
πλημμύρας.
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Στοιχεία Ανάθεσης

Με την από 28.09.2012 σύμβαση, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) ανέθεσε την μελέτη
"Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής π. Έβρου – Εφαρμογή της
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ" στην σύμπραξη των γραφείων μελετών:
Ζ&Α – Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.MΕ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση η μελέτη ολοκληρώνεται σε τρία Στάδια και οι
εργασίες που προβλέπονται σε κάθε Στάδιο υλοποίησης του έργου είναι συνοπτικά οι εξής:
ΣΤΑΔΙΟ Ι, διάρκειας έξι (6) μηνών
Προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας για το τμήμα της λεκάνης
απορροής του ποταμού Έβρου που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια,
καθορισμός των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) και
δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών.
ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ, διάρκειας έντεκα (11) μηνών
Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας (ΧΕΠ) και Χαρτών Κινδύνων
Πλημμύρας (ΧΚΠ) στο τμήμα της λεκάνης απορροής του Έβρου που βρίσκεται
στην ελληνική επικράτεια και δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών.
ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ, διάρκειας εννέα (9) μηνών
Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) στη λεκάνη του π.
Έβρου, στο τμήμα που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, εκπόνηση των
αντίστοιχων Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των Σχεδίων
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΚΥΑ οικ.107017/05.09.2006, οδηγία
2001/42/ΕΚ) και δημόσια διαβούλευση για την πληροφόρηση του κοινού και
των ενδιαφερόμενων σχετικά με τα Σχέδια Διαχείρισης των κινδύνων
πλημμύρας.
Τα Στάδια Ι και ΙΙ της Μελέτης έχουν ήδη ολοκληρωθεί, και έχουν εγκριθεί με τις
οικ.191757/12.12.2013 και 100445/17.04.2015 αποφάσεις της ΕΓΥ. Με την τελευταία
απόφαση δόθηκε και η εντολή εκπόνησης του Σταδίου ΙΙΙ, τμήμα των παραδοτέων του
οποίου αποτελεί το παρόν τεύχος της ΣΜΠΕ. Τα επιμέρους αντικείμενα μελέτης του
Σταδίου ΙΙΙ είναι τα εξής:

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
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7. Κατάρτιση Προκαταρκτικού Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΣΔΚΠ)
του Ελληνικού Τμήματος της λεκάνης απορροής του π. Έβρου, το οποίο
αποτελεί και το αντικείμενο του παρόντος Τεύχους.
8. Κατάρτιση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
πλημμύρας στο Ελληνικό Τμήμα της λεκάνης απορροής του π. Έβρου (παρούσα
μελέτη).
9. Εκπόνηση μελέτης οργάνωσης της Διαβούλευσης των ΠΣΔΚΠ και ΣΜΠΕ.
10. Εκτέλεση της Διαβούλευσης των ΠΣΔΚΠ και ΣΜΠΕ.
11. Κατάρτιση Έκθεσης Αξιολόγησης της Διαβούλευσης και, βάσει των ευρημάτων
αυτής, οριστικοποίηση των ΣΔΚΠ και ΣΜΠΕ.
12. Κατάρτιση σχετικού φακέλου (κείμενα και χάρτες) προς κοινοποίησης στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συμπλήρωση βάσεων δεδομένων του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).
Το παρόν Τεύχος περιλαμβάνει το υπ. αριθ. 2 παραδοτέο του Σταδίου ΙΙΙ ως ανωτέρω.
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3

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3.1

Προσδιορισμός σκοπιμότητας και στόχων του Σχεδίου

3.1.1 Στόχοι διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας
Οι στόχοι διαχείρισης του ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου, προέκυψαν με βάση τα εξής:
•

Τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Σύμφωνα με την Οδηγία και τα σχετικά
καθοδηγητικά κείμενα, οι στόχοι πρέπει να εστιάζουν:
-

στη μείωση των αρνητικών συνεπειών από τις πλημμύρες στην ανθρώπινη
υγεία, το περιβάλλον, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις
οικονομικές δραστηριότητες

-

εφόσον κρίνεται σκόπιμο, στη μείωση των πιθανοτήτων πλημμύρας με δομικά
ή μη δομικά έργα, περιλαμβανομένης της πρόβλεψης των πλημμυρών και της
αύξησης της ετοιμότητας.

•

Την ανάλυση της περιοχής που έλαβε χώρα για την κατάρτιση των χαρτών κινδύνου

•

Την εμπειρία από την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πλημμυρικών γεγονότων
στην περιοχή και τέλος,

•

Τις προτεραιότητες στην υλοποίηση μέτρων που τίθενται αναγκαστικά λόγω της
ανάγκης άρσης των αβεβαιοτήτων που ακόμα υπάρχουν σε σχέση με την ανάλυση
των πλημμυρικών φαινομένων. Οι αβεβαιότητες αυτές προκύπτουν τόσο από τον
χαρακτήρα της περιοχής ως παραμεθόριας και επομένως της ανάγκης διασυνοριακής
συνεργασίας για πολλά θέματα, όσο και από τις εσωτερικές αδυναμίες και τα κενά
στην απαραίτητη πληροφορία.

Με βάση τα παραπάνω, εκτιμάται ότι οι βασικοί στόχοι διαχείρισης του 1ου ΣΔΚΠ για την
περιοχή μελέτης και η αντιστοίχισή τους με τα πλημμυρικά γεγονότα και τις ΖΔΥΚΠ στις
οποίες αφορούν, έχουν ως στους ακόλουθους πίνακες.
Στον παρακάτω πίνακα αντιστοιχούνται οι βασικοί στόχοι με το επίπεδο εμφάνισης
πλημμυρών στις οποίες αφορούν.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
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Πίνακας 3.1.1-1:
α/α
Σ1

Σ2

Σ3
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Στόχοι διαχείρισης και πιθανότητα εμφάνισης πλημμυρών.

Στόχος διαχείρισης ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου

Πλημμυρικά γεγονότα που αφορά

Διασφάλιση επιπέδου προστασίας από

Πλημμύρες μέσης πιθανότητας εμφάνισης

πλημμύρες μέσης πιθανότητας εμφάνισης

(έως Τ=100 ετών). Ο στόχος αναφέρεται

(Τ=100 ετών) με την αποκατάσταση και την

στην αποκατάσταση του θεωρητικά

ολοκλήρωση περίκλεισης της περιοχής που

δυνατού επιπέδου προστασίας των

ορίζουν τα πρωτεύοντα έργα

υφιστάμενων πρωτευόντων έργων

αντιλημμυρικής προστασίας

αντιπλημμυρικής προστασίας («κύρια»

(αποκατάσταση / ενίσχυση / επέκταση

αναχώματα), από φυσικές πλημμύρες ή

υφιστάμενων κύριων αναχωμάτων και

πλημμύρες που οφείλονται σε συνδυασμό

λοιπά βοηθητικά έργα) και πλαίσιο

φυσικών και ανθρωπογενών αιτιών, στην

διαχείρισης της περιοχής αυτής (χρήσεις

διαμόρφωση όμως των οποίων οι

γης / όροι άσκησης δραστηριοτήτων /

ανθρωπογενείς αιτίες δεν μεταβάλλουν

επαύξηση ετοιμότητας / κωδικοποίηση

σημαντικά τα χαρακτηριστικά του φυσικού

δράσεων έκτακτης ανάγκης)

φαινομένου.

Προστασία από πλημμύρες υψηλής

Πλημμύρες υψηλής πιθανότητας

πιθανότητας εμφάνισης (Τ=20 και 50 ετών)

εμφάνισης (Τ=20 και 50 ετών). Οι δράσεις

συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την

αποκατάστασης των δευτερευόντων έργων

αποκατάσταση του επιπέδου προστασίας

προστασίας επαυξάνουν το επίπεδο

των δευτερευόντων έργων

προστασίας και από πλημμύρες

αντιπλημμυρικής προστασίας («θερινών» ή

υψηλότερης πιθανότητας εμφάνισης (π.χ.

«υπερβλητών» αναχωμάτων)

Τ=10 έτη)

Πρόληψη, προστασία και επαύξηση

Ο στόχος αφορά αφ’ενός σε φυσικές

ετοιμότητας από πλημμυρικά γεγονότα

πλημμύρες υψηλής και μέσης πιθανότητας

που οφείλονται κατά μείζονα λόγο σε

εμφάνισης του π. Έβρου οι οποίες δύνανται

ανθρωπογενείς αιτίες (θραύση φράγματος)

να επαυξηθούν λόγω της ταυτόχρονης

και από πλημμυρικά γεγονότα η

υπερχείλισης φραγμάτων του π. Άρδα στη

συνδιαμόρφωση των οποίων από

Βουλγαρία και αφ’ετέρου σε πλημμύρες

ανθρωπογενείς αιτίες μεταβάλλει

οφειλόμενες σε πιθανή θραύση φράγματος

σημαντικά τα φυσικά χαρακτηριστικά τους,

στο έδαφος τρίτων χωρών, με ή χωρίς την

όπως το μέγεθος ή/και τον χρονισμό της

ταυτόχρονη εμφάνιση φυσικής πλημμύρας.

πλημμυρικής αιχμής (υπερχείλιση
φράγματος)
Σ4

Ο στόχος αφορά σε φυσικές πλημμύρες
υψηλής και μέσης πιθανότητας εμφάνισης
Προστασία και επαύξηση ετοιμότητας από

λόγω ανόδου της στάθμης της θάλασσας, η

πλημμυρικά γεγονότα που οφείλονται σε

οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα του

άνοδο της στάθμης της θάλασσας

συνδυασμού αιτιών αστρονομικής
παλίρροιας, ανύψωσης στάθμης από
μετεωρολογική πλημμύρα και κυματισμών
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Στόχος διαχείρισης ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου

Σ5

Πλημμυρικά γεγονότα που αφορά
Ο στόχος αυτός αφορά σε πλημμύρες
οφειλόμενες σε όλους τους μηχανισμούς
και για όλες τις πιθανότητες εμφάνισης
που έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο
κατάρτισης του ΣΔΚΠ. Αποσκοπεί στην

Πρόσκτηση, βελτίωση και οργάνωση της

συμπλήρωση, την βελτίωση της ακρίβειας

πληροφορίας που αφορά την τεχνική

και την συστηματική οργάνωση των

υποδομή αντιπλημμυρικής προστασίας και

πληροφοριών που σχετίζονται με τις

μείωση αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με

υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας.

την εκτίμηση της επικινδυνότητας και των

Αφορά κυρίως (αλλά όχι εξαντλητικά)

κινδύνων πλημμύρας.

τοπογραφικές αποτυπώσεις, ληψη
υψομέτρων εδάφους σε κρίσιμα σημεία,
δεδομένα του υδρογραφικού δικτύου,
στοιχεία γεωμετρίας των ποταμών, και
δράσεις οργάνωσης και διαχείρισης της
πληροφορίας

Στον ακόλουθο πίνακα γίνεται αντιστοίχιση των παραπάνω στόχων διαχείρισης με τις
προσδιορισμένες ΖΔΥΚΠ στην περιοχή μελέτης. Στις επόμενες παραγράφους δίνεται
αναλυτική περιγραφή των στόχων και εξειδίκευση ανά ΖΔΥΚΠ.
Πίνακας 3.1.1-2:
α/α
Σ1

Στόχοι διαχείρισης και ΖΔΥΚΠ εφαρμογής.

Στόχος διαχείρισης ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου

ΖΔΥΚΠ εφαρμογής

Διασφάλιση επιπέδου προστασίας από

GR12RAK0002

πλημμύρες μέσης πιθανότητας εμφάνισης

νοτίως Ν. Βύσσας και δέλτα π. Έβρου»

(Τ=100 ετών) με την αποκατάσταση και την
ολοκλήρωση περίκλεισης της περιοχής που
ορίζουν τα πρωτεύοντα έργα

GR12RAK0004

«Παρόχθιες περιοχές

«Περιοχές β. Έβρου και

Άρδα»

αντιλημμυρικής προστασίας
Σ2

Σ3

Προστασία από πλημμύρες υψηλής

GR12RAK0002

πιθανότητας εμφάνισης (Τ=20 και 50 ετών)

νοτίως Ν. Βύσσας και δέλτα π. Έβρου»

Πρόληψη, προστασία και επαύξηση

GR12RAK0002

ετοιμότητας από πλημμυρικά γεγονότα

νοτίως Ν. Βύσσας και δέλτα π. Έβρου»

που οφείλονται κατά μείζονα λόγο σε
ανθρωπογενείς αιτίες
Σ4

GR12RAK0004

«Παρόχθιες περιοχές

«Παρόχθιες περιοχές

«Περιοχές β. Έβρου και

Άρδα»

Προστασία και επαύξηση ετοιμότητας από

GR12RAK0002

πλημμυρικά γεγονότα που οφείλονται σε

νοτίως Ν. Βύσσας και δέλτα π. Έβρου»
GR12RAK0003

«Παρόχθιες περιοχές
«Περιοχές δυτικά χ.
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άνοδο της στάθμης της θάλασσας

Λουτρού»

Πρόσκτηση, βελτίωση και οργάνωση της

GR12RAK0002

πληροφορίας που αφορά την τεχνική

νοτίως Ν. Βύσσας και δέλτα π. Έβρου»

υποδομή αντιπλημμυρικής προστασίας και
μείωση αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με
την εκτίμηση της επικινδυνότητας και των
κινδύνων πλημμύρας.

GR12RAK0003

«Παρόχθιες περιοχές

«Περιοχές δυτικά χ.

Λουτρού»
GR12RAK0004

«Περιοχές β. Έβρου και

Άρδα»

3.1.2 Περιγραφή των στόχων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας
3.1.2.1 Στόχος διαχείρισης Σ1
Διασφάλιση επιπέδου προστασίας από πλημμύρες μέσης πιθανότητας εμφάνισης (Τ=100
ετών) με την αποκατάσταση και την ολοκλήρωση περίκλεισης της περιοχής που ορίζουν
τα πρωτεύοντα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας (αποκατάσταση / ενίσχυση /
επέκταση υφιστάμενων κύριων αναχωμάτων και λοιπά βοηθητικά έργα) και πλαίσιο
διαχείρισης της περιοχής αυτής (χρήσεις γης / όροι άσκησης δραστηριοτήτων / επαύξηση
ετοιμότητας / κωδικοποίηση δράσεων έκτακτης ανάγκης).
Ο στόχος αυτός αφορά στις σπανιότερες πλημμύρες που αποτέλεσαν αντικείμενο εξέτασης
του σταδίου κατάρτισης χαρτών κινδύνου (Τ=100 και 1000 έτη). Περιλαμβάνει την
προστασία από φυσικές πλημμύρες και πλημμύρες με συνδυασμό φυσικών και
ανθρωπογενών αιτιών (όταν όμως οι ανθρωπογενείς αιτίες – όπως η υπερχείλιση
φραγμάτων – δεν μεταβάλλουν σημαντικά τα χαρακτηριστικά του φυσικού φαινομένου) με
ανώτερο επίπεδο επιδιωκόμενης πλήρους προστασίας το γεγονός 100ετίας και αύξηση του
επιπέδου προστασίας για τις σπανιότερες πλημμύρες. Περιλαμβάνει μέτρα και δράσεις για
να προσδιορισθούν, μελετηθούν και υλοποιηθούν τα κατάλληλα τεχνικά έργα για την
ασφαλή περίκλειση της περιοχής που ορίζεται από τα πρωτεύοντα έργα αντιπλημυρικής
προστασίας («κύρια» αναχώματα) δηλ. για την αποκατάσταση/ενίσχυση/επέκταση των
υφιστάμενων κύριων αναχωμάτων και λοιπά βοηθητικά έργα. Περιλαμβάνει ακόμα την
διαμόρφωση και την εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων για την διαχείριση της περιοχής
κατάκλυσης (μεταξύ των κύριων αναχωμάτων και των ποταμών Έβρου και Άρδα)
περιλαμβανομένων ρυθμίσεων που αφορούν τις χρήσεις γης, τους όρους και τους
περιορισμούς στην άσκηση δραστηριοτήτων, την εφαρμογή οικονομικών εργαλείων,
συστήματα προειδοποίησης, κλπ. έχοντας υπόψη ότι η περιοχή αυτή σε κάθε περίπτωση θα
υπόκειται σε μερική ή ολική κατάκλυση ανάλογα με την σπανιότητα του πλημμυρικού
φαινομένου.
3.1.2.2 Στόχος διαχείρισης Σ2
Προστασία από πλημμύρες υψηλής πιθανότητας εμφάνισης (Τ=20 και 50 ετών)
συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την αποκατάσταση του επιπέδου προστασίας των
δευτερευόντων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας («θερινών» ή «υπερβλητών»
αναχωμάτων).
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Ο στόχος αυτός αφορά τις πλημμύρες υψηλής πιθανότητας εμφάνισης που εξετάζονται στο
πλαίσιο κατάρτισης του ΣΔΚΠ, δηλ. τις πλημμύρες περιόδου επαναφοράς Τ=20 και 50 ετών.
Όπως είναι προφανές, τα μέτρα και οι δράσεις για την προστασία από τις πλημμύρες αυτές
θα επιφέρουν και αυξημένο βαθμό προστασίας από τα «συνήθη» πλημμυρικά γεγονότα
(ακόμα χαμηλότερων περιόδων επαναφοράς) που πλήττουν την περιοχή (χωρίς όμως
σημαντικά επιβαρυντική συμμετοχή του π. Άρδα). Η ανάλυση για την κατάρτιση των
χαρτών κινδύνου έδειξε ότι η πραγματική μέση παροχετευτικότητα είναι πολύ κάτω του
επιπέδου της πλημμύρας 10ετίας (περίπου στα 1.000 m3/s) διαπίστωση στην οποία
συνηγορεί πλήρως και η τουρκική πλευρά σύμφωνα με τις συζητήσεις που έχουν γίνει στις
επαφές τεχνικών κλιμακίων των δύο πλευρών (βλ. ακόλουθο σχήμα).

Παροχετευτικότητα κυρίως κοίτης (μεταξύ των υπερβλητών) m3/s
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Χιλιομετρική απόσταση από ελληνοβουλγαρική μεθόριο (1000 m)

Διάγραμμα 3.1.2-1:

200

Thousands

Παροχετευτικότητα κυρίως κοίτης Έβρου. Η κυρίως κοίτη ορίζεται
από τα υφιστάμενα αναχώματα στον Β. Έβρο, μεταξύ των
«υπερβλητών» αναχωμάτων στο τμήμα από Ν. Βύσσα έως τις
Φέρρες και την καθεαυτό κοίτη του ποταμού από Φέρρες μέχρι
την εκβολή.

Ο στόχος Σ2 περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στις ελάχιστες τεχνικές παρεμβάσεις για
την αποκατάσταση της παροχετευτικότητας της κυρίως κοίτης (μεταξύ των «υπερβλητών»
αναχωμάτων) στο επίπεδο του πλημμυρικού γεγονότος 10ετίας (αντιστοιχεί σε παροχή
σχεδιασμού 1.200 m3/s από την ελληνοβουλγαρική μεθόριο έως την συμβολή Άρδα
[Καστανιές] και 1.400 m3/s κατάντη της Ν. Βύσσας). Πρακτικά, αφορά τις αναγκαίες
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παρεμβάσεις ώστε να μειωθεί η συχνότητα της «συνήθους» πλημμύρας, οι οποίες θα
επιφέρουν ανάλογη μείωση και για τις πλημμύρες υψηλής πιθανότητας εμφάνισης5.
3.1.2.3 Στόχος διαχείρισης Σ3
Πρόληψη, προστασία και επαύξηση ετοιμότητας από πλημμυρικά γεγονότα που
οφείλονται κατά μείζονα λόγο σε ανθρωπογενείς αιτίες (θραύση φράγματος) και από
πλημμυρικά γεγονότα η συνδιαμόρφωση των οποίων από ανθρωπογενείς αιτίες
μεταβάλλει σημαντικά τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, όπως το μέγεθος ή/και τον
χρονισμό της πλημμυρικής αιχμής (υπερχείλιση φράγματος).
Οι στόχοι διαχείρισης Σ1 και Σ2 του ΣΔΚΠ αφορούν τη «φυσική» πλημμύρα του ποταμού
δηλαδή χωρίς την επιβαρυντική συμμετοχή του Άρδα (ή με άλλα λόγια την διατήρηση των
παροχών του Άρδα κάτω από το κατώφλι «χαμηλής όχλησης» το οποίο προσδιορίστηκε στα
700 m3/s κατά την διαδικασία κατάρτισης των χαρτών επικινδυνότητας και κινδύνων
πλημμύρας). Η ανάλυση για τους χάρτες κινδύνου έδειξε ότι τα πλημμυρικά γεγονότα με
κύρια πηγή τον Άρδα, στην ανάλυση των οποίων αφιερώθηκε ένα ειδικό σενάριο (ScIb),
μπορούν να ανατρέψουν πλήρως όλα τα μεγέθη και όλη την σχετική συζήτηση περί
σπανιότητας πλημμυρικών γεγονότων. Η ικανότητα των πλημμυρών Άρδα να
πολλαπλασιάζουν τις επιπτώσεις ενός ορισμένου επιπέδου πλημμύρας οδηγεί στην ανάγκη
η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας από αυτή την πηγή να αποτελέσει ξεχωριστό στόχο
διαχείρισης στο ΣΔΚΠ. Στο εξετασθέν σενάριο, το οποίο έχει ήδη υπερβληθεί από τις
φετινές (2015) πλημμύρες στο σύστημα Άρδα/Έβρου, η πλημμύρα 50ετίας προκάλεσε
κατάκλυση σχεδόν του επιπέδου 1000ετίας.
Ένας επιπλέον σοβαρός λόγος είναι ότι η όποια απόπειρα διαχείρισης του προβλήματος
περνά αναγκαστικά μέσα από την διασυνοριακή συνεργασία και την επιδίωξη υιοθέτησης
ενός κοινού ΣΔΚΠ με την Βουλγαρία όπως εξ άλλου επιτάσσει και η Οδηγία 2007/60/ΕΚ.
Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει δράσεις σε επίπεδο διασυνοριακής συνεργασίας και
προτάσεις διαχειριστικών μέτρων και μέτρων πρόληψης και πρόγνωσης πλημμυρών που
συνδυαστικά θα μπορούσαν να επιλύσουν το πρόβλημα ή κατ’ ελάχιστον να συμβάλλουν
στην μείωση των επιπτώσεων από πλημμύρες τέτοιου είδους.
3.1.2.4 Στόχος διαχείρισης Σ4
Προστασία και επαύξηση ετοιμότητας από πλημμυρικά γεγονότα που οφείλονται σε
άνοδο της στάθμης της θάλασσας.
Ο στόχος αυτός αφορά την προστασία και την ετοιμότητα από ενδεχόμενη πλημμύρα λόγω
ανόδου της στάθμης της θάλασσας ως αποτέλεσμα του συνδυασμού των αιτιών της

5

Διευκρινίζεται ότι η ανάγκη αυτή έχει να κάνει με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της περιοχής

μελέτης και δεν αφορά τον ευρύτερο προβληματισμό περί της καταλληλότητας των επιλεγέντων
περιόδων επαναφοράς της ανάλυσης για την υπόλοιπη επικράτεια.
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αστρονομικής παλίρροιας, της μετεωρολογικής πλημμύρας και των κυματισμών. Δεν
υπάρχει μέχρι στιγμής εμπειρία από ανάλογα γεγονότα πλημμύρας στην περιοχή μελέτης.
Επίσης, στις περιοχές που δυνητικά επηρεάζονται από μια πλημμύρα τέτοιου είδους δεν
υπάρχουν μόνιμες εγκαταστάσεις ή οικισμοί. Οι περιοχές όμως που επηρεάζονται
περιλαμβάνουν σημαντικές περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
3.1.2.5 Στόχος διαχείρισης Σ5
Πρόσκτηση, βελτίωση και οργάνωση της πληροφορίας που αφορά την τεχνική υποδομή
αντιπλημμυρικής προστασίας και μείωση αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με την εκτίμηση
της επικινδυνότητας και των κινδύνων πλημμύρας.
Ο στόχος αφορά σε όλους τους εξετασθέντες μηχανισμούς πλημμύρας, όλα τα σενάρια
εμφάνισης πλημμυρικών γεγονότων και τις πιθανότητες εμφάνισης πλημμυρικών
γεγονότων. Αποσκοπεί στην συμπλήρωση, την βελτίωση και την οργάνωση της
πληροφορίας που αφορά τις τεχνικές υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας
(αντιπλημμυρικά αναχώματα, αποστραγγιστικά έργα, κλπ.) και στα στοιχεία γεωμετρίας του
υδρογραφικού δικτύου, περιλαμβανομένου του π. Έβρου, του π. Άρδα και των
παραποτάμων τους. Κυρίως αναφέρεται σε δράσεις συλλογής, επιβεβαίωσης και βελτίωσης
τοπογραφικής πληροφορίας σχετικά με τις υποδομές και τα στοιχεία γεωμετρίας των
υδατορευμάτων, αλλά περιλαμβάνει επίσης και δράσεις για την περαιτέρω βελτίωση στο
μέλλον των υδραυλικών μοντέλων προσομοίωσης της πλημμύρας για την κατάρτιση των
χαρτών επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας. Τονίζεται ότι εκτός από τις
μακροπρόθεσμες ωφέλειες στην ικανότητα ανάλυσης των πλημμυρικών φαινομένων, οι
δράσεις στο πλαίσιο του στόχου αυτού θα συνεισφέρουν σημαντικές πληροφορίες και θα
αποτελέσουν πολύτιμη βοήθεια στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων
αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τα πλημμυρικά γεγονότα, τόσο σε επίπεδο
προετοιμασίας όσο και κατά την διάρκεια εκδήλωσης των φαινομένων.

3.1.3 Εξειδίκευση και ιεράρχιση στόχων διαχείρισης ανά ΖΔΥΚΠ
3.1.3.1 ΖΔΥΚΠ GR12RAK002 «Παρόχθιες περιοχές νοτίως Ν. Βύσσας και δέλτα π. Έβρου»
Η ΖΔΥΚΠ «Παρόχθιες περιοχές νοτίως Ν. Βύσσας και δέλτα π. Έβρου» είναι η μεγαλύτερη
από τις τρεις συνολικά ΖΔΥΚΠ που έχουν προσδιορισθεί στη ΛΑΠ Έβρου και εκείνη η οποία
δέχεται κατά κύριο λόγο τη μεγαλύτερη πίεση και τις σημαντικότερες επιπτώσεις από όλα
τα πλημμυρικά γεγονότα που εξετάζονται στο πλαίσιο του ΣΔΚΠ, ανεξάρτητα από τον
μηχανισμό της πλημμύρας, την πιθανότητα εμφάνισης αλλά και τον συνδυασμό
πλημμυρικών αιτιών (δηλαδή το εξεταζόμενο σενάριο πλημμύρας). Η περιοχή έχει έκθεση
(σε μικρό τμήμα της) ακόμα και από την περίπτωση πλημμύρας λόγω ανόδου στάθμης της
θάλασσας.
Κατά συνέπεια, όλοι οι διαχειριστικοί στόχοι έχουν εφαρμογή στην εν λόγω ΖΔΥΚΠ.
Ωστόσο, η επίτευξη ορισμένων στόχων διαχείρισης θα έχει σημαντικότερη επιρροή στην
περιοχή σε σχέση με άλλους. Οι στόχοι διαχείρισης έχουν την εξής σημαντικότητα για την
περιοχή αυτή:

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 63

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

(1)

Σ5: ο στόχος είναι πολύ σημαντικός για την ΖΔΥΚΠ καθώς αυτή περικλείει την
πλειοψηφία των υποδομών αλλά και των υδατορευμάτων για τις οποίες τίθεται ως
στόχος η συμπλήρωση και η βελτίωση της τοπογραφικής και άλλης πληροφορίας που
τις αφορά. Η σημαντικότητα του στόχου αυτού είναι τέτοια που ακόμα και εάν
κανένας από τους λοιπούς στόχους του ΣΔΚΠ δεν υλοποιηθεί, η υλοποίηση του
στόχου Σ5 θα βελτιώσει κατά πολύ το υφιστάμενο επίπεδο αντιμετώπισης των
πλημμυρών στην εν λόγω ΖΔΥΚΠ.

(2)

Σ1-Σ2-Σ3: η υλοποίηση των στόχων αυτών θα βελτιώσει την προστασία από όλες τις
περιπτώσεις εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων στην εν λόγω ΖΔΥΚΠ.
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του στόχου Σ3, αν και εξίσου σημαντικός με τους
άλλους, εξαρτάται από την επίτευξη συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες και κυρίως
με την Βουλγαρία.

(3)

Σ4: ο στόχος αυτός είναι ο λιγότερο σημαντικός για την ΖΔΥΚΠ καθώς μικρό μόνον
μέρος της περιοχής υπόκειται σε κίνδυνο πλημμύρας από την άνοδο της στάθμης της
θάλασσας και το τμήμα αυτό αντιμετωπίζει ούτως ή άλλως κίνδυνο πλημμύρας και
από τις λοιπές αιτίες και μηχανισμούς εμφάνισης πλημμύρας.

3.1.3.2 ΖΔΥΚΠ GR12RAK003 «Περιοχές δυτικά χ. Λουτρού»
Η περιοχή αυτή είναι η μικρότερη από τις προσδιορισθείσες ΖΔΥΚΠ. Σχετίζεται κυρίως με
την περίπτωση πλημμύρας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Οι στόχοι
διαχείρισης έχουν την εξής σημαντικότητα για την περιοχή αυτή:
(1)

Σ4: ο στόχος αυτός είναι ο πιο σημαντικός για την ΖΔΥΚΠ καθώς η περιοχή υπόκειται
κατά βάση σε κίνδυνο πλημμύρας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

(2)

Σ5: ο στόχος διατηρεί την σημασία του για την ΖΔΥΚΠ κυρίως σε σχέση με το μικρό
τμήμα του ΓΠΣ Αλεξανδρούπολης που περιλαμβάνεται στα όρια της ζώνης.

3.1.3.3 ΖΔΥΚΠ GR12RAK004 «Περιοχές β. Έβρου και Άρδα»
Η ΖΔΥΚΠ «Περιοχές β. Έβρου και Άρδα» είναι εκτεθειμένη σε πλημμυρικό κίνδυνο που
προέρχεται κατά κύριο λόγο από τις πλημμυρικές παροχές του Άρδα και δευτερευόντως
από την πλημμύρα του κυρίως π. Έβρου για το τμήμα της ζώνης που εκτείνεται στα
ελληνοβλουγαρικά και ελληνοτουρκικά σύνορα, βορείως της συμβολής του Άρδα στον π.
Έβρο. Οι στόχοι διαχείρισης έχουν την εξής σημαντικότητα για την περιοχή αυτή:
(1)

Σ3: ο στόχος αυτός είναι ο πιο σημαντικός για την ΖΔΥΚΠ και στα δύο τμήματά της:
στο τμήμα της ζώνης κατά μήκος του Άρδα, ο στόχος είναι σημαντικός καθώς η
περιοχή δέχεται το σύνολο της πλημμυρικής απορροή του Άρδα, όπως αυτή
διαμορφώνεται από την λειτουργία και την υπερχείλιση των φραγμάτων στο έδαφος
της Βουλγαρίας. Μέχρι πρόσφατα, η ζώνη είχε υποστεί σχετικά μικρές επιπτώσεις
από αυτήν την πλημμυρική πηγή λόγω της μεγαλύτερης παροχετευτικότητας της
ευρείας κοίτης Άρδα. Οι επιπτώσεις γίνονταν σημαντικές στα κατάντη της συμβολής
του Άρδα με τον Έβρο (δηλαδή στην ΖΔΥΚΠ GR12RAK0002) όπου ο συνδυασμός με

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 64

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

άλλες αιτίες συμβάλλει στην σημαντική αύξηση του πλημμυρικού κινδύνου. Ωστόσο,
η έκθεση σε πλημμυρικό κίνδυνο παραμένει και επιβεβαιώθηκε με πολύ σαφή τρόπο
κατά την πρόσφατη πλημμύρα του 2015. Σε ό,τι αφορά το τμήμα της ζώνης κατά
μήκος του π. Έβρου, ο στόχος είναι σημαντικός γιατί περιλαμβάνει και την περίπτωση
αστοχίας μικρού φράγματος στο έδαφος της Βουλγαρίας, περίπτωση που συνέβη το
2012.
(2)

Σ1: ο στόχος είναι σημαντικός για την ΖΔΥΚΠ στο τμήμα της κατά μήκος του π. Έβρου.
Ο πλημμυρικός κίνδυνος από την φυσική πλημμύρα του Έβρου στο τμήμα αυτό είναι
μειωμένος σε σχέση με την κατάντη ΖΔΥΚΠ GR12RAK0002, ωστόσο συνεχίζει να
αποτελεί πηγή πλημμυρικού κινδύνου ιδίως για τις μεγαλύτερες περιόδους
επαναφοράς.

(3)

Σ5: ο στόχος διατηρεί την σημασία του για την ΖΔΥΚΠ η οποία περιλαμβάνει
σημαντικές υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας τόσο κατά μήκος του Έβρου όσο
και κατά μήκος του Άρδα. Στο πλαίσιο του στόχου αυτού σημαντική είναι και η
ενοποίηση της πληροφορίας που συλλέχθηκε για τον Άρδα κατά την εκπόνηση του
πρόσφατου έργου ARDAFORECAST και η οργάνωση μιας ενιαίας βάσης δεδομένων.
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Σχέση του Σχεδίου με άλλα σχετικά σχέδια και προγράμματα

3.2.1 Εθνικό επίπεδο
3.2.1.1 Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ – ΕΣΠΑ) & ΠΕΠ ΑΜΘ 2014 – 2020
Το ΣΕΣ – ΕΣΠΑ 2014 – 2020 φιλοδοξεί να συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων
έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και στην κάλυψη της απόστασης από τους
ευρωπαϊκούς μέσους όρους σε σειρά οικονομικών παραμέτρων μέχρι το 2020.
Η οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια, καθώς και το πρόγραμμα
δημοσιονομικής πολιτικής έχει βαριές συνέπειες για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.
Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση εδώ και έξι χρόνια και το ΑΕΠ της χώρας έχει
συρρικνωθεί σωρευτικά κατά περίπου 25%. Η μείωση αυτή οφείλεται τόσο στην μείωση της
κατανάλωσης όσο και των επενδύσεων.
Τα αίτια της οικονομικής κρίσης καταδεικνύουν πρωτίστως και πάνω απ’ όλα την ανάγκη
για μια σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία δεν μπορεί πλέον να προέλθει
από την αύξηση της παραγωγής σε μη εμπορεύσιμους τομείς, τροφοδοτούμενη από το
χρέος και την κατανάλωση, αλλά από στοχευμένες επενδύσεις και με μετατόπιση της
παραγωγής και της απασχόλησης σε εμπορεύσιμους τομείς.
Για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος της χώρας επιλέγονται στο πλαίσιο της
στρατηγικής οι ακόλουθες πέντε χρηματοδοτικές προτεραιότητες με συγκέντρωση των
πόρων σε επιλεγμένους θεματικούς στόχους και επενδυτικές προτεραιότητες.
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
(ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την
καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική
ενσωμάτωση.
Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο
περιβάλλον.
Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη.
Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας
διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το ΣΕΣ – ΕΣΠΑ 2014 – 2020 καθορίζει γενικούς αναπτυξιακούς στόχους για το σύνολο της
χώρας. Οι γενικοί αυτοί στόχοι εξειδικεύονται στις 13 Περιφέρειες της χώρας μέσω των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Όσον αφορά την Περιφέρεια Ανατ.
Μακεδονίας – Θράκης (ΠΑΜΘ), το αναπτυξιακό όραμα για την περίοδο 2014 – 2020
συμπυκνώνεται στην «ανασυγκρότηση του παραγωγικού προτύπου της Περιφέρειας ώστε,
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να μετασχηματιστεί σε τουριστικό προορισμό αριστείας και σημαντικό βιομηχανικό πόλο,
αξιοποιώντας το συγκριτικό της πλεονέκτημα στο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, το πλούσιο
ενδογενές της δυναμικό, τη γεωγραφική της θέση και προωθώντας την κοινωνική συνοχή
με την κινητοποίηση υφισταμένων αλλά και νέων κοινωνικών συλλογικοτήτων».
Πρόθεση της ΠΑΜΘ είναι η αξιοποίηση του ΠΕΠ 2014 – 2020 για την αναστροφή του
αρνητικού κλίματος, που δημιουργήθηκε από την πρόσφατη οικονομική κρίση, και η
εδραίωση ενός νέου προτύπου ανάπτυξης το οποίο θα στοχεύει σε «ενδογενήαυτοτροφοδοτούμενη» και όχι «επιδοτούμενη» ανάπτυξη και θα βασίζεται στην
ανασυγκρότηση του παραγωγικού προτύπου μέσω
της αξιοποίησης των διαθέσιμων αλλά ανεκμετάλλευτων περιφερειακών πόρων και
υποδομών, ώστε να παραχθεί μακροπρόθεσμα τοπική υπεραξία που θα καταστήσει
την αναπτυξιακή διαδικασία «αυτοτροφοδοτούμενη»
της αξιοποίησης του ευρύτερου γεωγραφικού περιβάλλοντος (διασυνοριακή
περιοχή, Μεσόγειος, αναδυόμενες αγορές Μαύρης Θάλασσας) και των
εδραιωμένων ή δυνητικών σχέσεων με αυτό.
Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι οι στόχοι του ΣΔΚΠ (όπως π.χ. η προστασία από
πλημμύρες, η πρόληψη, προστασία και επαύξηση ετοιμότητας από πλημμυρικά
γεγονότα κλπ) είναι πλήρως συμβατοί με τους αναπτυξιακούς στόχους του ΣΕΣ – ΕΣΠΑ
2014 – 2020 για την εξεταζόμενη περιοχή, αφού η επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα
συμβάλουν αντίστοιχα και στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του προγράμματος.
3.2.1.2 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
Η αναπτυξιακή στόχευση για την αγροτική ανάπτυξη, την περίοδο 2014‐2020, βασίζεται και
εξυπηρετεί το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό πρότυπο που αποτυπώνεται στο Σύμφωνο Εταιρικής
Σχέσης 2014‐2020, τις προτεραιότητες και τους στόχους του δεύτερου Πυλώνα της νέας
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη και αυτές του πρώτου Πυλώνα, τις
προτεραιότητες του Προγράμματος Προσαρμογής που ενσωματώνουν και τις συστάσεις
του Συμβουλίου για το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων.
Βασικές αρχές της αγροτικής ανάπτυξης την περίοδο 2014 ‐2020 αποτελούν η οικονομική
και περιβαλλοντική αειφορία, η προώθηση της κοινωνίας της γνώσης ως δομικού στοιχείου
της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια, η απασχόληση και η κοινωνική
συνοχή.
Το όραμα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, συνοψίζεται στη
φράση «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου».
Η επίτευξη του οράματος για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και τη βιώσιμη
ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου, συμβάλλει και στους τρεις στόχους της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη,
μέσω των τριών ενωσιακών στόχων της Κοινής Αγροτικής πολιτικής σχετικά με τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και την
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εφαρμογή δράσεων για το κλίμα καθώς και την ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των
αγροτικών περιοχών.
Οι στρατηγικοί στόχοι για την επίτευξη του οράματος είναι οι ακόλουθοι:
 Μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο‐διατροφικό σύστημα
 Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών
Η επίτευξη των ενωσιακών στόχων της αγροτικής ανάπτυξης επιδιώκεται μέσω των έξι
προτεραιοτήτων της Ένωσης, οι οποίες εκφράζουν τους εννέα από τους έντεκα θεματικούς
στόχους του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου (ΚΣΠ).
Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντάσσονται σε έξι άξονες
προτεραιότητας οι οποίοι αποτελούν τις αντίστοιχες ενωσιακές προτεραιότητες:
 Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη
δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές.
 Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της
ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες και
προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης
των δασών.
 Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της
επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων
και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία.
 Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με
τη γεωργία και τη δασοπονία.
 Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της στροφής προς μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην
αλλαγή του κλίματος στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοπονίας.
 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.
Αντίστοιχα, οι χρηματοδοτούμενες δράσεις του ΠΑΑ 2014 – 2020 καλύπτουν τις ακόλουθες
ανάγκες της περιοχής αναφοράς του:
 1η Ανάγκη: Προώθηση της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα, τη δασοπονία
και τις αγροτικές περιοχές.
 2η Ανάγκη: Επαγγελματική κατάρτιση και βελτίωση και προσαρμογή των
δεξιοτήτων των απασχολούμενων στον αγροδιατροφικό, το δασικό τομέα και τις
αγροτικές περιοχές.
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 3η Ανάγκη: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του
αγροδιατροφικού συστήματος.
 4η Ανάγκη: Διαχείριση της γεωργικής δραστηριότητας και των δασών για την
προστασία του νερού, του εδάφους και της βιοποικιλότητας.
 5η Ανάγκη: Αύξηση της συμβολής της γεωργίας και των δασών στο μετριασμό του
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.
 6η Ανάγκη: Προσαρμογή της γεωργίας και των δασών στην κλιματική αλλαγή.
 7η Ανάγκη: Ανάδειξη της τοπικής οικονομίας, της διαφοροποίησης και της
πολύ‐λειτουργικότητας των αγροτικών περιοχών.
 8η Ανάγκη: Ενδυνάμωση της ποιότητας ζωής και της συνοχής των τοπικών
κοινωνιών στις αγροτικές περιοχές.
Από τα παραπάνω η προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή φαίνεται να
παρουσιάζει θετική συσχέτιση με το υπό εξέταση σχέδιο.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο ΠΠΑ 2014 – 2020, «… οι επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής στη γεωργία, οφείλονται στο γεγονός ότι ο τομέας της γεωργίας και δασοπονίας,
λόγω της φύσης του, είναι εκτεθειμένος σε μεγάλο βαθμό σε ακραία καιρικά φαινόμενα
(π.χ. υψηλές θερμοκρασίες, πλημμύρες) και πυρκαγιές, ενώ πάντα θα υπάρχει ο κίνδυνος
της απώλειας γόνιμων εδαφών λόγο της διάβρωσης εδάφους και της μεταβολής των
βροχοπτώσεων και των αποθεμάτων νερού», ενώ στη συνέχεια επισημαίνεται ότι «… η
προσαρμογή του τύπου και της ποικιλίας των καλλιεργειών στις νέες συνθήκες θα έχει ως
αποτέλεσμα το μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην
αγροτική παραγωγή και ταυτόχρονα προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος».
Τα παραπάνω παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με το μέτρο GR10-05-002 του
εξεταζόμενου στην παρούσα μελέτη ΣΔΚΠ, που αφορά την αναδιάρθρωση των
καλλιεργειών εντός της πλημμυρικής ζώνης, ώστε να προταθούν καλλιέργειες με αντοχή
στον πλημμυρικό κίνδυνο.
Επίσης έμμεση συσχέτιση με το ΠΑΑ 2014 – 2020 παρουσιάζει το μέτρο GR10-06-001 που
αφορά την αναβάθμιση μηχανισμών καταγραφής και αποτίμησης ζημιών από
πλημμύρες ιδιαίτερα για τις ζημιές στη γεωργία (απώλεια αξίας γεωργικής παραγωγής) και
τις ζημιές στο κτιριακό απόθεμα.
Κατά τα λοιπά, το εξεταζόμενο ΣΔΚΠ δεν παρουσιάζει συσχέτιση με το ΠΑΑ 2014 – 2020.
3.2.1.3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εδαφικής Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕλλάδαςΒουλγαρίας 2014-2020
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εδαφικής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας
2014-2020 θα συμβάλει στη δημιουργία ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας, με την
τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της ικανότητας των
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μικρομεσαίων επιχειρήσεων να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους πέρα από τις τοπικές
αγορές.
Το πρόγραμμα εστιάζεται στις εξής τέσσερις προτεραιότητες:
 μια ανταγωνιστική και καινοτόμο διασυνοριακή περιοχή·
 μια βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή·
 μια καλύτερα διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή·
 μια διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.
Το πρόγραμμα, που καλύπτει 11 ελληνικές και βουλγαρικές περιφέρειες , θα βελτιώσει
επίσης τη διασυνοριακή συνεργασία με στόχο την καλύτερη προστασία του τοπικού
πληθυσμού από τον κίνδυνο πλημμυρών. Θα αναπτύξει και θα προωθήσει την πολιτιστική
και φυσική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής. Επιπλέον, οι επενδύσεις που θα
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα βελτιώσουν τη διαχείριση των
υδατικών πόρων και τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα. Αυτό συνεπάγεται μείωση του
χρόνου μετακίνησης και βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Τέλος, το πρόγραμμα αποσκοπεί
στην επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή, κάτι που θα
έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η απασχόληση στις κοινωνικές επιχειρήσεις και να αυξηθεί
η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις ευάλωτες κοινότητες.
Ορισμένα αναμενόμενα αποτελέσματα:
 Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος
 Καλύτερη πρόσβαση σε βασικές αγορές και ευρύτερη πελατειακή βάση για τις
ΜΜΕ
 Αυξημένη ανθεκτικότητα στις διασυνοριακές φυσικές καταστροφές (πλημμύρες).
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφής η άμεση και θετική συσχέτιση του Προγράμματος με
το εξεταζόμενο με την παρούσα Σχέδιο (βλ. και §4.6.3).
3.2.1.4 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ)
Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ), το οποίο
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 6876/4871/2-7-2008 ΚΥΑ, αποτελεί σύνολο κειμένων και
διαγραμμάτων με το οποίο καταγράφονται και αξιολογούνται οι παράγοντες εκείνοι που
επηρεάζουν την μακροπρόθεσμη χωρική ανάπτυξη και διάρθρωση του εθνικού χώρου,
αποτιμώνται οι χωρικές επιπτώσεις των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών και
προσδιορίζονται με προοπτική δεκαπέντε (15) ετών οι βασικές προτεραιότητες και οι
στρατηγικές κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και την αειφόρο
οργάνωση του εθνικού χώρου.
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Οι γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις που τίθενται από το ΓΠΧΣΑΑ συνοψίζονται στην
ενίσχυση του ρόλου της χώρας, σε διεθνές, ευρωπαϊκό, μεσογειακό και βαλκανικό επίπεδο,
με την ανάδειξή της σε σημαντικό κόμβο μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών, στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας με την ανάπτυξη της
οικονομίας της γνώσης, στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, στην
ενίσχυση της ισόρροπης − πολυκεντρικής ανάπτυξης της χώρας, στον περιορισμό της
υπέρμετρης αστικοποίησης, μέσα από τη βελτίωση της ελκυστικότητας της υπαίθρου, στη
βελτίωση της πρόσβασης σε βασικά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών και
στην ανάπτυξη των σχετικών υποδομών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, σε συνδυασμό
με τη διαφύλαξη των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής, στην ενίσχυση των κοινωνικών
υποδομών και υπηρεσιών (εκπαίδευση, υγεία, κοινωνική πρόνοια, αθλητισμός), στη
διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος μέσω δράσεων που θα στοχεύουν στον
περιορισμό των παραγόντων υποβάθμισης του χώρου, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας,
στην πρόληψη της ρύπανσης, στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών
καταστροφών. Εν όψει δε των οξύτατων προβλημάτων που προκαλεί η αλλαγή κλίματος,
τίθενται στόχοι όπως η συνεχής μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας, η προώθηση
εναλλακτικών πηγών ενέργειας φιλικότερων προς το περιβάλλον, ιδίως δε ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, η ενίσχυση των φυσικών αναδραστικών μηχανισμών (δάση, υγρότοποι,
κ.λπ.) και η προσαρμογή της χώρας στις νέες συνθήκες που διαγράφουν οι κλιματικές
αλλαγές και αντιμετώπιση των επιπτώσεων που αυτές συνεπάγονται (πυρκαγιές,
πλημμύρες και διάβρωση, ξηρασία, υφαλμύρωση, απερήμωση και άλλα φυσικά
φαινόμενα), με τη δημιουργία κατάλληλων προληπτικών μηχανισμών, υποδομών και
σχεδίων δράσης.
Από τα παραπάνω προκύπτει θετική συσχέτιση των κατευθύνσεων του ΓΠΧΣΑΑ με το
εξεταζόμενο με την παρούσα Σχέδιο, συγκεκριμένα στον τομέα της πρόληψης των
φυσικών καταστροφών.
3.2.1.5 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ)
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ)
Με την Α.Π. 29310/2003 ΥΑ εγκρίθηκε το «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
Στην Ενότητα 2.2. «Χωροταξική οργάνωση. Αξιολόγηση και προοπτικές» του Άρθρου 3 του
ΠΠΧΣΑΑ αναγνωρίζεται η ανάγκη αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφέρειας και
ιδιαίτερα της πεδινής περιοχής του Νομού Έβρου:
“Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας και ο μεγάλος όγκος των υδάτων, σε
συνδυασμό με τα ανεπαρκή αντιπλημμυρικά έργα και κυρίως την κακή διαχείριση των
ποταμοχειμάρρων, προκαλούν, σχεδόν ετησίως, φαινόμενα εκτεταμένων πλημμυρών. Για
την προστασία και βελτίωση των καλλιεργειών και την προστασία των οικισμών
απαιτούνται αποστραγγιστικά-αποχετευτικά και αντιπλημμυρικά έργα σε εκτεταμένες
περιοχές.
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Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιπλημμυρικής προστασίας παρουσιάζεται στην πεδινή περιοχή
του Ν. Έβρου. Στην περιοχή έχουν κατασκευαστεί σημαντικά και σύνθετα αντιπλημμυρικά
και εγγειοβελτιωτικά έργα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εκτεταμένης γεωργικής γης
υψηλής παραγωγικότητας (περί τα 350.000 στρ.), που όμως προστατεύεται ανεπαρκώς σε
περιπτώσεις πλημμυρικών συνθηκών. Η εκ νέου μελέτη του συνολικού αντιπλημμυρικούαποχετευτικού συστήματος, με ολοκληρωμένη θεώρηση της υδραυλικής λειτουργίας του
συστήματος των ποταμών, τάφρων, αναχωμάτων και αντλιοστασίων κρίνεται
επιβεβλημένη”
Στις προτάσεις του ΠΠΧΣΑΑ περιλαμβάνονται οι «Περιοχές Ειδικών Χωρικών
Παρεμβάσεων» (ΠΕΧΠ). Ως Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ)
χαρακτηρίζονται οι περιοχές (εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμών) που
παρουσιάζουν ιδιαίτερα ή κρίσιμα προβλήματα χωρικής ανάπτυξης, τα οποία απαιτούν
ειδικό σχεδιασμό και ρύθμιση και ιδίως:
1. περιοχές που υφίστανται χωρικές επιπτώσεις από μεγάλης κλίμακας έργα, όπως η
δημιουργία νέων εδαφών από προσχώσεις, υδάτινων επιφανειών
2. περιοχές με μειονεκτικά χαρακτηριστικά, λόγω γεωγραφικής απομόνωσης
3. περιοχές σε παραμεθόριες ζώνες, με κρίσιμα προβλήματα από γεωπολιτική άποψη
4. περιοχές με απρόβλεπτες ανάγκες, λόγω φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών ή
κινδύνων (π.χ. σεισμοί, πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λπ.)
5. περιοχές ειδικών κοινωνικών ομάδων.
Στην κατηγορία περιοχών (4) εντάσσεται το σύνολο της Περιφέρειας για την περίπτωση
κινδύνων από σεισμούς (αν και θεωρείται ασεισμική περιοχή), όπως και για τους κινδύνους
που εγκυμονούν οι μονάδες παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στη Βουλγαρία. Περιοχές με
γνωστούς κινδύνους και ιστορικό καταστροφών από πλημμύρες είναι οι παραποτάμιες
περιοχές του Νομού Έβρου και ο Νομός Ξάνθης (ορεινές και πεδινές περιοχές), χωρίς να
αποκλείονται και άλλες περιοχές, λόγω της μορφολογίας του εδάφους που χαρακτηρίζεται
από απότομες εναλλαγές ορεινών και πεδινών περιοχών με εκτεταμένο μέτωπο στο
Θρακικό Πέλαγος. Στην κατηγορία (4) ανήκουν όλες οι περιοχές με υγροτοπικά εδάφη.
Το ΠΠΧΣΑΑ αναφέρει ότι προτεραιότητα για την εφαρμογή του μηχανισμού ΠΕΧΠ έχουν οι
περιοχές:
Ορεινός συνοριακός χώρος Ν. Δράμας - Ν. Ξάνθης.
Συνοριακός χώρος Ν. Ροδόπης.
Βόρειο τμήμα Ν.'Εβρου.
Σημειώνεται ότι σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση της μελέτης «Αξιολόγηση,
Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
Από τα παραπάνω προκύπτει άμεση και θετική συσχέτιση των κατευθύνσεων του
ΠΠΧΣΑΑ με το εξεταζόμενο με την παρούσα Σχέδιο, συγκεκριμένα στον τομέα της
πρόληψης των πλημμυρών.
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3.2.1.6 Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ12
Η Οδηγία 2007/960//ΕΚ ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ HΠ.
31822/1542/Ε103/2010 «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2007».
Σύμφωνα με το Άρθρο 8 της ΚΥΑ απαιτείται συντονισμός με τις ρυθμίσεις του ΠΔ 51/2007
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των
υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ». Πρόκειται στην ουσία
για μέτρα συντονισμού της εφαρμογής των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2007/60/ΕΚ,
εστιαζόμενα στις δυνατότητες για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ανταλλαγή
πληροφοριών και για την επίτευξη κοινών συνεργειών και κοινού οφέλους που αφορούν
τους περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας και του ΠΔ
51/2007. Ειδικότερα:
Η κατάρτιση των πρώτων χαρτών επικινδυνότητας και των χαρτών κινδύνου
πλημμύρας και οι συνακόλουθες επανεξετάσεις τους που προβλέπονται στο άρθρο
5 της ΚΥΑ εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε οι πληροφορίες που περιέχουν να
είναι συμβατές προς τις σχετικές πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το
ΠΔ 51/2007. Περαιτέρω συντονίζονται με τις επανεξετάσεις που προβλέπει το
άρθρο 5 (παρ. 2) του ΠΔ 51/2007 και μπορούν να εντάσσονται σε αυτές.
Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας συμπληρώνουν τα σχέδια
διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών, σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ.
6) του ΠΔ 51/2007.
Η κατάρτιση των πρώτων σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και οι
συνακόλουθες επανεξετάσεις τους που προβλέπονται στο άρθρο 6 της KYA 31822
εκτελούνται σε συντονισμό με τις επανεξετάσεις των σχεδίων διαχείρισης των
λεκανών απορροής των ποταμών που προβλέπει το άρθρο 10 (παρ.3) του ΠΔ
51/2007 και μπορούν να εντάσσονται σε αυτές
Η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 της
παρούσας απόφασης συντονίζεται, κατά περίπτωση, με την ενεργό συμμετοχή των
ενδιαφερομένων στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 15 του ΠΔ 51/2007.
Στο παραπάνω πλαίσιο, το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και οι ρυθμίσεις που
θα προβλέπονται σε αυτό θα πρέπει να ενσωματωθούν μελλοντικά στο Σχέδιο Διαχείρισης
του ΥΔ.
Στην κατεύθυνση αυτή, παρατίθεται παρακάτω απόσπασμα εκ του καταλόγου των μέτρων
που έχουν περιληφθεί στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης του ΥΔ12 Θράκης, τα οποία
συνδέονται με την περιοχή που αφορά το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Από τα
μέτρα αυτά προκύπτουν συνέργειες με τα προτεινόμενα μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης οι
οποίες υποδεικνύονται κατωτέρω.
Ομάδα Βασικών Μέτρων ΟΜ11 - Μέτρα για αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στην
κατάσταση του ύδατος
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Κωδικός μέτρου: ΥΔ12-ΟΜ11-01 - Προσδιορισμός επιλεγμένων περιοχών λήψης υλικών
για τις ανάγκες τεχνικών έργων
Το προτεινόμενο μέτρο σκοπεύει να αντιμετωπίσει με ορθολογικό και φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο ένα από τα κύρια προβλήματα αυθαίρετων χρήσεων και παρεμβάσεων
σε υδατορέματα σε όλη τη χώρα με στόχο την αντιμετώπιση των υδρομορφολογικών
πιέσεων που υφίστανται. Προτείνεται η εκπόνηση μίας ειδικής μελέτης ανά ΛΑΠ, με κύρια
αντικείμενα που θα περιλαμβάνουν:
Α) Προσδιορισμό περιοχών συγκέντρωσης φερτών κατά μήκος της ευρείας κοίτης του
υδατορεύματος.
Β) Εκτίμηση διαθέσιμων ποσοτήτων ανά περιοχή.
Γ) Οικολογική αξιολόγηση ανά περιοχή με έμφαση στους τύπους φυσικών οικοτόπων
(δομή, κατάσταση διατήρησης), στα είδη χλωρίδας (ποώδη, θαμνώδη και δενδρώδη με
έμφαση στα δενδρώδη σε καλή κατάσταση διατήρησης) και στα ενδιαιτήματα ειδών
πανίδας.
Δ) Ιεράρχηση περιοχών συγκέντρωσης ως προς τη δυνατότητα απόληψης υλικών,
λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα.
Η μελέτη προτείνεται να γίνει με ευθύνη της αρμόδιας για κάθε λεκάνη απορροής
Διεύθυνσης Υδάτων και θα πρέπει να εκτιμηθεί αν υπόκειται στην ανάγκη Στρατηγικής
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. Στόχος του μέτρου είναι η διαχείριση της στερεοπαροχης και η
ρύθμιση της απόληψης υλικών από την κοίτη ρεμάτων και ποταμών με τρόπο ώστε αφενός
να διαφυλάσσεται η αειφορική εκμετάλλευση αυτού του πόρου και αφετέρου να
εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία στα οικοσυστήματα που αναπτύσσονται στα
σχετικά υδάτινα σώματα και να εξασφαλίζεται η προστασία των ακτών από διάβρωση.
Συνέργειες με ΣΔΚΠ: Οι προσδιοριζόμενες περιοχές αφαίρεσης συσσωρευμένων φερτών
υλών για λόγους βελτίωσης της παροχετευτικότητας της κοίτης του π. Έβρου και
παραποτάμων του (σε θέσεις που δεν απαιτούν την διασυνοριακή συνεργασία) όπως
προβλέπεται από το σχετικό μέτρο του ΣΔΚΠ, θα πρέπει να περιληφθούν στο αντικείμενο
της προτεινόμενης μελέτης του μέτρου ΟΜ11-01 του ΣΔΛΑΠ ΥΔ12 για την ΛΑΠ Έβρου.

Ομάδα Συμπληρωματικών Μέτρων ΣΜ07 - Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών
υγροβιοτόπων
Κωδικός μέτρου: ΥΔ12-ΣΜ07-01 - Αγορά υποβαθμισμένης αγροτικής γης περιμετρικά των
λιμνοθαλασσών στο Δέλτα Έβρου με σκοπό τη Δημιουργία Υγρών Λιβαδιών βόρεια
αυτών
Το μέτρο αυτό ανήκει στο βασικό άξονα ανασύστασης και αναβάθμισης του υγροτόπου στο
σύνολο του Δέλτα του Έβρου. Ειδικότερος στόχος αυτού είναι η εξαγορά υποβαθμισμένων
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
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αγροτικών εκτάσεων περιμετρικά των λιμνοθαλασσών οι οποίες δεν αποτελούν πλέον
πρόσφορο καλλιεργήσιμο έδαφος λόγω των φαινομένων υψηλής αλατότητας, προκειμένου
αυτές να επαναπλημμυριστούν με εισροή γλυκών νερών. Με τον τρόπο αυτό θα τεθεί η
βάση υλοποίησης και επανασύστασης ειδών οικοτόπων ζωτικής σημασίας για το Δέλτα του
Έβρου όπως είναι τα υγρά λιβάδια, κυρίως βορείως της λιμνοθάλασσας Παλούκια.
Συνέργειες με ΣΔΚΠ: Οι εκτάσεις που θα αποτελέσουν αντικείμενο εφαρμογής του
παραπάνω μέτρου πρέπει να επιλεγούν λαμβάνοντας υπόψη και την καθορισμένη
πλημμυρική ζώνη στην περιοχή του Δέλτα Έβρου.
Κωδικός μέτρου: ΥΔ12-ΣΜ07-02 - Ενίσχυση της Λιμνοθάλασσας Δράνας και της
περιμετρικής ζώνης αυτής με γλυκό νερό με κυριότερο στόχο τη μείωση της αλατότητας
και προώθηση έργων της ποιοτικής της αποκατάστασης
Το εν λόγω μέτρο θα συντελέσει ουσιαστικά στην αποκατάσταση των ποιοτικών
χαρακτηριστικών της Λιμνοθάλασσας Δράνας με άμεση συνέπεια την οικολογική
αναβάθμισή της η οποία με τη σειρά της θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αποκατάσταση
σημαντικού ενδιαιτήματος ειδών ιχθυοπανίδας και άγριας ορνιθοπανίδας.
Συνέργειες με ΣΔΚΠ: Τα έργα τροφοδότησης της Δράνας με γλυκό νερό θα πρέπει να
σχεδιασθούν ούτως ώστε να μην επιτρέπουν ή τουλάχιστον να μην διευκολύνουν την
εισδοχή σε αυτή πλημμυρικών νερών που μπορεί να υποβαθμίσουν την ποιότητά της και
να θέσουν σε κίνδυνο την ιχθυοπανίδα (λόγω απότομης αύξησης της θολερότητας και
δημιουργία συνθηκών ανοξίας)
Κωδικός μέτρου: ΥΔ12-ΣΜ07-03 - Επανασχεδιασμός Υφιστάμενου Αποστραγγιστικού
Δικτύου στο Δέλτα Έβρου
Ο επανασχεδιασμός της λειτουργίας του αποστραγγιστικού δικτύου και ο
επαναπροσδιορισμός της λειτουργίας των αντλιοστασίων θα συντελέσει στην εξασφάλιση
της υδρολογικής ισορροπίας στο σύνολο του Δέλτα του Έβρου καλύπτοντας τις υδρολογικές
ανάγκες τόσο του υγροτόπου συμβάλλοντας έτσι στην υδρολογική ανασύστασή του, όσο
και των αρδευόμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων
Συνέργειες με ΣΔΚΠ: Το μέτρο αυτό θα πρέπει να συντονιστεί στην εφαρμογή του με τα
προτεινόμενα στο ΣΔΚΠ μέτρα για τον καθορισμό της πλημμυρικής ζώνης. Ο
ανασχεδιασμός του δικτύου για την τροφοδοσία του Δέλτα με γλυκό νερό θα πρέπει να
περιλαμβάνει σχεδιασμό αποφόρτισης των πλημμυρικών νερών από την πλημμυρική ζώνη
προς τις υγροτοπικές περιοχές και προς τη θάλασσα.

Ομάδα Συμπληρωματικών Μέτρων ΣΜ16 - Έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης
Κωδικός μέτρου: ΥΔ12-ΣΜ16-02 - Διερεύνηση κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης
φαινομένου εισβολής αλμυρής σφήνας στις εκβολές των ποταμών Νέστου, Λίσσου και
Έβρου
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Το μέτρο αναφέρεται στην εκπόνηση μελέτης για τον προσδιορισμό του μήκους κάθε
ποταμού που επηρεάζεται από την αλμυρή σφήνα. Περιλαμβάνει την εγκατάσταση τοπικού
δικτύου παρακολούθησης με σταθμούς μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων για τον
προσδιορισμό του φυσικού ορίου του μεταβατικού υδάτινου σώματος και βάσει αυτού την
πρόταση μέτρων για τον περιορισμό της εισβολής της αλμυρής σφήνας στα ανάντη κατά τη
θερινή περίοδο.
Συνέργειες με ΣΔΚΠ: Το μέτρο αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην εφαρμογή των
προτεινόμενων μέτρων στο ΣΔΚΠ για την αφαίρεση της αποκαλούμενης «έμφραξης» του
Αινήσιου Δέλτα στην ευθυγράμμιση του Έβρου και την αντικατάστασή της με κατασκευή
μεταβλητού ύψους ώστε να μην αποτελεί εμπόδιο στην διέλευση των πλημμυρικών νερών
ενώ θα επιτελεί κατά το θέρος το ρόλο του φράγματος στην διείσδυση του αλμυρού νερού.
Η χωροθέτηση της νέας κατασκευής θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα αποτελέσματα της
μελέτης που αναφέρεται στο μέτρο ΣΜ16-02 του ΣΔΛΑΠ ΥΔ12 Θράκης για την εκβολή του
π. Έβρου.
Κωδικός Μέτρου: ΥΔ12-ΣΜ16-01 Παρακολούθηση παράκτιας διάβρωσης ακτογραμμής
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Η ακτογραμμή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υφίσταται σημαντική
υποχώρηση με κύριο αίτιο την επέκταση των διαβρωτικών φαινομένων, τα οποία
αναμένεται να εντατικοποιηθούν τα επόμενα χρόνια λόγω των φραγματοποιήσεων, της
υπόγειας υφαλμύρινσης και της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.
Για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ενίσχυσης της ακτογραμμής, πρωταρχική δράση είναι η
παρακολούθηση του φαινομένου, με σκοπό την καταγραφή των περιοχών που υφίστανται
τη μεγαλύτερη διάβρωση.
Απαιτούμενα μέσα για το πρόγραμμα παρακολούθησης είναι η προμήθεια διαχρονικών
δορυφορικών εικόνων της περιοχής για την αποτύπωσης των εξελίξεων και μεταβολών των
χρήσεων γης στην παράκτια ζώνη, καθώς και συστήματα επιτόπιας παρακολούθησης της
ακτογραμμής. Σημαντικοί παράμετροι παρακολούθησης είναι η καταγραφή κυμάτων και
προσπίπτουσας ενέργειας, ρευμάτων, μετακινήσεων άμμου κ.λπ.
Συνέργειες με ΣΔΚΠ: Τα αποτελέσματα του μέτρου αυτού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
για την αναθεώρηση του ΣΔΚΠ και την διάμορφωση κατάλληλων μέτρων για την προστασία
των σχετικών ΖΔΥΚΠ σε σχέση με τους κινδύνους πλημμύρας από τη θάλασσα.
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3.2.2 Διεθνές – Κοινοτικό επίπεδο
Η εξέταση της συνάφειας των μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης με τα προβλεπόμενα από το
ευρωπαϊκό και διεθνές θεσπιζόμενο πλαίσιο θα εξετασθεί κατά θεματική ενότητα, ώστε να
επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση του όγκου των πληροφοριών. Για το λόγο αυτό,
παρατίθενται τα δεδομένα για τις εξής θεματικές ενότητες:
Ύδατα
Βιοποικιλότητα- Χλωρίδα- Πανίδα
Έδαφος
Περιβάλλον και Υγεία
3.2.2.1 Ύδατα
Η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ
Η σημαντικότερη κανονιστική διάταξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία και
διαχείριση των υδάτων είναι η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ. Η εν λόγω Οδηγία θεσπίζει ένα
πλαίσιο για την προστασία όλων των υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών
επιφανειακών υδάτων, των μεταβατικών υδάτων, των παράκτιων υδάτων και των υπόγειων
νερών), το οποίο:
Αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση, προστατεύει και ενισχύει την κατάσταση των
υδάτινων πόρων.
Προωθεί τη βιώσιμη χρήση ύδατος βασισμένη στη μακροπρόθεσμη προστασία των
διαθέσιμων υδάτινων πόρων .
Στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας και της βελτίωσης του υδάτινου
περιβάλλοντος μέσω συγκεκριμένων μέτρων για την προοδευτική μείωση των
εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών Ουσιών Προτεραιότητας και την παύση ή τη
σταδιακή εξάλειψη των εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών των Επικίνδυνων
Ουσιών Προτεραιότητας.
Εξασφαλίζει την προοδευτική μείωση της ρύπανσης των υπόγειων νερών και
αποτρέπει την περαιτέρω ρύπανσή τους, και
Συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων των πλημμυρών και των
ξηρασιών.
Για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας τα ΚΜ θα πρέπει, αφού έχουν καθορίσει τις
Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ) και έχουν παρακολουθήσει και αναλύσει τα
χαρακτηριστικά τους, να παραγάγουν και να δημοσιεύσουν Σχέδια Διαχείρισης Λεκάνης
Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) για κάθε ΠΛΑΠ.
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Η εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία έχει γίνει με το Ν.3199/2003
«Προστασία και διαχείριση των υδάτων» (ΦΕΚ 280/Α’/9-12-2003) και το ΠΔ 51/2007
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των
υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ» (ΦΕΚ 54/Α’/8-3-2007).
Σύμφωνα με το Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201/Α’/20-11-87) «Διαχείριση των υδατικών πόρων και
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το Άρθρο 1, παρ. 4, έχει θεσμοθετηθεί η διαίρεση της
χώρας σε 14 μονάδες (σύνολα λεκανών απορροής) με κατά το δυνατόν όμοιες υδρολογικές
– υδρογεωλογικές συνθήκες, οι οποίες αποτελούν το περιφερειακό επίπεδο στον τομέα της
διαχείρισης του νερού. Οι μονάδες αυτές ονομάζονται Υδατικά Διαμερίσματα (ΥΔ),
αντιστοιχούν σε Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταμών (ΠΛΑΠ) και είναι σύμφωνες με τα
κριτήρια της Οδηγίας και του σχετικού Καθοδηγητικού Εγγράφου (Guidance Document).Ο
όρος ΥΔ θεωρείται ταυτόσημος με τον όρο ΠΛΑΠ. Το ΣΔ με βάση τις πρόνοιες της Οδηγίας
και των καθοδηγητικών της εγγράφων εκπονείται σε επίπεδο ΠΛΑΠ (ή ΥΔ).
Επισημαίνεται ότι στην Οδηγία, υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ της έννοιας της ΠΛΑΠ
και των επί μέρους λεκανών απορροής που ενδεχομένως υπάρχουν σε κάθε ΠΛΑΠ. Με
βάση τον διαχωρισμό της ελληνικής επικράτειας σε 14 Υδατικά Διαμερίσματα και 45
λεκάνες απορροής η οποία δημοσιεύθηκε στην υπ. αριθ. 706/16.7.2010 (ΦΕΚ
Β’/1383/2.9.2010) της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, το ΥΔ Θράκης (GR12), όπου βρίσκεται και
η περιοχή μελέτης, αποτελείται από 5 λεκάνες απορροής (GR07 Νέστου, GR08 Ρ. Ξάνθης –
Ξηρορέματος, GR09 Ρ. Κομοτηνής – Λουτρού Έβρου, GR10 Έβρου, GR42 Θάσου –
Σαμοθράκης).
Το ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Θράκης (ΥΔ12) είναι εγκεκριμένο και η συσχέτισή του με το εξεταζόμενο
στην παρούσα μελέτη Σχέδιο παρουσιάζεται αναλυτικά στην §3.2.1.6 ανωτέρω.
3.2.2.2 Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών
Η Οδηγία αφορά στη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια
κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη.
Έχει αντικείμενο την προστασία, τη διαχείριση και τη ρύθμιση των ειδών αυτών και
κανονίζει την εκμετάλλευσή τους.
Τα ΚΜ λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα με σκοπό να διαφυλαχθεί, διατηρηθεί ή
αποκατασταθεί για όλα τα προαναφερόμενα είδη πτηνών, μία επαρκής ποικιλία και
επιφάνεια οικοτόπων.
Η διαφύλαξη, η συντήρηση και η αποκατάσταση των βιοτόπων και των οικοτόπων
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα:
α)

δημιουργία ζωνών προστασίας

β)

συντήρηση και διευθέτηση σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις των οικοτόπων
που βρίσκονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των ζωνών προστασίας
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γ)

αποκατάσταση των κατεστραμμένων βιοτόπων

δ)

δημιουργία βιοτόπων

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας
Η Οδηγία σκοπό έχει να συμβάλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, μέσω
της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας στο
ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών όπου εφαρμόζεται η συνθήκη.
Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, αποσκοπούν στη διασφάλιση της διατήρησης ή της
αποκατάστασης σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών οικοτόπων και των
άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος. Κατά τη λήψη μέτρων,
λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι
περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες.
Στα πλαίσια της εν λόγω Οδηγίας, συστήθηκε το ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών
ζωνών, επονομαζόμενο "Natura 2000". Το δίκτυο αποτελείται από δύο κατηγορίες
περιοχών: Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (στα αγγλικά: Special Protection Areas SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK, και τους «Τόπους
Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (στα αγγλικά: Sites of Community Importance – SCI) όπως
ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ λαμβάνονται υπόψη οι
τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και
τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής. Οι ΖΕΠ, μετά τον χαρακτηρισμό τους από τα ΚΜ,
εντάσσονται αυτόματα στο Δίκτυο Natura 2000, και η διαχείρισή τους ακολουθεί τις
διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ και τις διατάξεις του άρθρου 4
της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Αντίθετα, για την ένταξη των ΤΚΣ πραγματοποιείται επιστημονική
αξιολόγηση και διαπραγμάτευση μεταξύ των Κρατών Mελών και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κατά οικολογική ενότητα Βιογεωγραφικών
Σεμιναρίων. Οι ΤΚΣ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ.
Πέραν των δύο παραπάνω οδηγιών, βρίσκονται σε ισχύ και οι ακόλουθες συμβάσεις:
Σύμβαση Ramsar για τους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας ως ενδιαιτήματος για τα
υδρόβια πουλιά (1971).
Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που
απειλούνται με εξαφάνιση (Σύμβαση CITES) (1971)
Σύμβαση Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας
(1973)
Σύμβαση Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος
της Ευρώπης (1979)
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«Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020- COM(2011) 244»
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδόσει την ευρωπαϊκή στρατηγική για την βιοποικιλότητα με
ορίζοντα ως το 2020. Ως βασικός στόχος τίθεται η ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας
και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ΕΕ μέχρι το 2020 και η
αποκατάστασή τους στο βαθμό του εφικτού, με παράλληλη ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ
στην αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσμίως.
Μέχρι το 2050 η βιοποικιλότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οικοσυστημικές υπηρεσίες
που παρέχει – το φυσικό της κεφάλαιο – θα προστατευθούν, θα αποτιμηθούν και θα
αποκατασταθούν καταλλήλως για την εγγενή αξία της βιοποικιλότητας και για την ουσιώδη
συμβολή τους στην ανθρώπινη ευημερία και την οικονομική ευμάρεια, ούτως ώστε να
αποτραπούν καταστροφικές αλλαγές που οφείλονται στην απώλεια βιοποικιλότητας.
Η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 περιλαμβάνει έξι
αλληλοϋποστηριζόμενους και αλληλένδετους ειδικούς στόχους εκ των οποίων ο καθένας
επιδιώκει να καλύψει ένα συγκεκριμένο ζήτημα: προστασία και αποκατάσταση της
βιοποικιλότητας και των σχετικών οικοσυστημικών υπηρεσιών (ειδικοί στόχοι 1 και 2),
ενίσχυση της θετικής συμβολής της γεωργίας και της δασοκομίας και μείωση των βασικών
πιέσεων που δέχεται η βιοποικιλότητα της ΕΕ (ειδικοί στόχοι 3, 4 και 5) και αύξηση της
συμβολής της ΕΕ στην παγκόσμια βιοποικιλότητα (ειδικός στόχος 6).
Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική συμβαδίζει και με το παγκόσμιο στρατηγικό σχέδιο για τη
βιοποικιλότητα 2011- 2020 που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 10ης Διάσκεψης των
Συμβαλλόμενων Μερών (CoP 10) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιολογική
Ποικιλότητα, στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας το 2010, για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας
απώλειας της βιοποικιλότητας κατά την ερχόμενη δεκαετία.
Στα πλαίσια των προτεινόμενων Δράσεων που αναπτύσσονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική,
αναφέρεται και η αύξηση των άμεσων ενισχύσεων για περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά στο
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ (Δράση 8), η οποία αναλύεται σε δύο μέρη:
1. Οι άμεσες ενισχύσεις βάσει της κοινής γεωργικής πολιτικής θα ανταμείβουν την
παροχή περιβαλλοντικών δημόσιων αγαθών πέραν της πολλαπλής συμμόρφωσης
(π.χ. μόνιμοι βοσκότοποι, φυτοκάλυψη, αμειψισπορά, οικολογική αγρανάπαυση,
Natura 2000).
2. Βελτίωση και απλούστευση των προτύπων πολλαπλής συμμόρφωσης που αφορούν
την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.
Από τα παραπάνω δεν προκύπτει άμεση συσχέτιση του εξεταζόμενου Σχεδίου με την
ευρωπαϊκή στρατηγική και νομοθεσία για την προστασία της βιοποικιλότητας. Παρόλα
αυτά επειδή κάποιες από τις προτεινόμενες δράσεις του εξεταζόμενου Σχεδίου άπτονται
των ανωτέρω θεμάτων (όπως π.χ. η απομείωση υδροχαρούς βλάστησης και
συσσωρευμένων φερτών υλών, ή η υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης της παρόχθιας
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βλάστησης και η αποκατάσταση των φυσικών συνθηκών πλημμυρισμού του Ε.Π. Δέλτα
Έβρου από ποτάμιες ροές) θα πρέπει κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
των προτεινόμενων από το Σχέδιο δράσεων να λαμβάνονται υπόψη οι πρόνοιες των
ανωτέρω Οδηγιών τόσο κατά τη σύνταξη των ΜΠΕ όσο και κατά την εκπόνηση των
μελετών ΕΟΑ.
3.2.2.3 Έδαφος
6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον: Θεματική στρατηγική για την προστασία του
εδάφους - COM (2006) 232
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της «Προς μια θεματική στρατηγική για την
προστασία του εδάφους», COM(2006)231, προσδιόρισε τις οκτώ βασικές απειλές που
αντιμετωπίζουν τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Πρόκειται για τη διάβρωση, την
απομείωση οργανικών υλών, τη ρύπανση, την αλάτωση, τη συμπύκνωση (συμπίεση), την
απώλεια εδαφικής βιοποικιλότητας, τη σφράγιση (στεγανοποίηση), τις κατολισθήσεις και
τις πλημμύρες.
Στην προστασία του εδάφους υπεισέρχονται διάφορες κοινοτικές πολιτικές, ιδιαιτέρως δε η
περιβαλλοντική πολιτική (για την προστασία του αέρα και των υδάτινων πόρων) και η
γεωργική πολιτική (γεωργοπεριβαλλοντικά θέματα και καθεστώς πολλαπλής
συμμόρφωσης).
Η ΕΕ έχει υιοθετήσει μια συνολική στρατηγική για την προστασία του εδάφους, στο πλαίσιο
της οποίας θα πρέπει να συνεκτιμώνται όλες οι διαφορετικές λειτουργίες που επιτελούνται
στα διαφόρων τύπων εδάφη, η μεταβλητότητα και πολυπλοκότητα των τελευταίων και το
εύρος των διαφόρων διεργασιών υποβάθμισης στις οποίες υπόκεινται, ενώ παράλληλα θα
πρέπει να συνεκτιμώνται και πτυχές κοινωνικοοικονομικού χαρακτήρα. Ο απώτερος στόχος
της στρατηγικής αυτής είναι η προστασία και αειφόρος χρήση του εδάφους με βάση τις
ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές:
Πρόληψη της περαιτέρω υποβάθμισης του εδάφους και διατήρηση των
λειτουργιών του.
Αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών σε τέτοιο βαθμό λειτουργικότητας ώστε
να εξυπηρετούνται τρέχουσες και μελλοντικές χρήσεις, ενώ παράλληλα θα
συνεκτιμώνται οι επιπτώσεις ως προς το κόστος αποκατάστασης του εδάφους.
Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο υπό εξέταση Σχέδιο έχουν άμεση συνάφεια με την
προστασία του εδάφους από τις πλημμύρες και ως εκ τούτου είναι πλήρως συμβατά με
τις προβλέψεις του παραπάνω Προγράμματος.
3.2.2.4 Περιβάλλον – Υγεία
H ευρωπαϊκή στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία – COM(2003)338
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Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία – COM(2003)338,
παρά το γεγονός ότι οι περιβαλλοντικές εκτιμήσεις και οι πολιτικές δράσεις έχουν
επικεντρωθεί στους επιμέρους ρύπους εντός των επιμέρους στοιχείων του περιβάλλοντος
(αέρας, νερό, έδαφος) λύνοντας πολλά προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το
περιβάλλον, έχουν υποτιμηθεί ορισμένες επιπτώσεις στην υγεία, διότι στην
πραγματικότητα η κατάσταση είναι πολύ πιο πολύπλοκη: οι ρύποι μεταφέρονται μεταξύ
των διαφόρων στοιχείων του περιβάλλοντος (από τον αέρα στο έδαφος, στα ύδατα κλπ) και
ο πληθυσμός εκτίθεται σε συνδυασμό ρύπων που αλληλεπιδρούν εντός του περιβάλλοντος
και εντός του ανθρωπίνου σώματος.
Οι απώτεροι στόχοι της προτεινόμενης στρατηγικής είναι οι εξής:
Να μειωθεί στην ΕΕ η επιβάρυνση της υγείας από ασθένειες που προκαλούνται από
περιβαλλοντικούς παράγοντες
Να προσδιοριστούν και να προληφθούν οι νέες απειλές στην υγεία που
προκαλούνται από περιβαλλοντικούς παράγοντες
Να ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ για χάραξη πολιτικής στον εν λόγω τομέα.
Η στρατηγική προσβλέπει στο να διευρυνθεί το πεδίο της γνώσης αναφορικά με τον τρόπο
που αλληλεπιδρούν το περιβάλλον και η υγεία, ώστε να προσδιορισθεί και ο τρόπος με τον
οποίο οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν επιβάρυνση στην υγεία
του πληθυσμού εντός της ΕΕ.
Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο υπό εξέταση Σχέδιο δε σχετίζονται με την πρόληψη
της ρύπανσης του εδάφους, του αέρα ή των νερών από και ως εκ τούτου το εξεταζόμενο
με την παρούσα Σχέδιο δεν παρουσιάζει συνάφεια με την παραπάνω ευρωπαϊκή
στρατηγική.

Γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των
ορίων του πλανήτη μας» - 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον - COM(2012) 710
Στην εν λόγω Απόφαση του ΕΚ αναφέρεται ότι η οικονομική ευμάρεια και η ευημερία της
Ένωσης στηρίζονται στο φυσικό της κεφάλαιο, δηλαδή στη βιοποικιλότητά της,
συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημάτων που παρέχουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες –
από τα γόνιμα εδάφη και τα πολυλειτουργικά δάση μέχρι τις παραγωγικές χερσαίες και
θαλάσσιες εκτάσεις, από τα γλυκά ύδατα καλής ποιότητας και τον καθαρό αέρα μέχρι την
επικονίαση, τη ρύθμιση του κλίματος και την προστασία από φυσικές καταστροφές.
Σημαντικός αριθμός νομοθετημάτων της Ένωσης αποσκοπεί στην προστασία, τη διατήρηση
και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου, μεταξύ άλλων η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα και
για τη θαλάσσια στρατηγική, η οδηγία για τα αστικά λύματα, η οδηγία για τη νιτρορύπανση,
η οδηγία για τις πλημμύρες, η οδηγία για τις ουσίες προτεραιότητας, η οδηγία για την
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και οι συναφείς οδηγίες, καθώς και οι οδηγίες για τους
οικοτόπους (ενδιαιτήματα) και για τα πτηνά.
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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους κινδύνους που ενέχει η κλιματική αλλαγή, η οποία θα
επιδεινώσει περαιτέρω τα περιβαλλοντικά προβλήματα, προκαλώντας παρατεταμένες
ξηρασίες και καύσωνες, πλημμύρες, καταιγίδες, δασικές πυρκαγιές, διάβρωση του εδάφους
και των ακτών, καθώς και νέες ή πιο λοιμογόνες μορφές των ασθενειών του ανθρώπου, των
ζώων ή των φυτών. Ως εκ τούτου στην εν λόγω Απόφαση επισημαίνεται ότι θα πρέπει να
ληφθούν ειδικά μέτρα που να εξασφαλίζουν ότι η Ένωση είναι επαρκώς προετοιμασμένη
για την αντιμετώπιση των πιέσεων και των αλλαγών οι οποίες οφείλονται στην κλιματική
αλλαγή, και να ενισχύουν την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητά της.
Δεδομένου δε ότι πολλοί τομείς υφίστανται ήδη και θα υφίστανται όλο και περισσότερο τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι παράμετροι της προσαρμογής και της διαχείρισης
του κινδύνου φυσικών καταστροφών πρέπει να ενσωματωθούν περαιτέρω στις πολιτικές
της Ένωσης.
Συνοπτικά το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον έχει τους ακόλουθους στόχους
προτεραιότητας:
προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης·
μετατροπή της Ένωσης σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων·
προστασία των πολιτών της Ένωσης από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για
την υγεία και την ευημερία·
μεγιστοποίηση των οφελών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης μέσω
βελτίωσης της εφαρμογής·
βελτίωση της βάσης γνώσεων και αποδεικτικών στοιχείων για την περιβαλλοντική
πολιτική της Ένωσης·
διασφάλιση των επενδύσεων στην περιβαλλοντική και την κλιματική πολιτική και
αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εξωτερικού κόστους·
βελτίωση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και της συνοχής των
πολιτικών·
ενίσχυση της αειφορίας των πόλεων της Ένωσης·
αύξηση της αποτελεσματικότητας της Ένωσης όσον αφορά την αντιμετώπιση
διεθνών περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων.
Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο υπό εξέταση Σχέδιο έχουν άμεση συνάφεια με τη
διαχείριση του κινδύνου φυσικών καταστροφών (πλημμύρες) και ως εκ τούτου είναι
πλήρως συμβατά με τις προβλέψεις της παραπάνω Απόφασης.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Στο παρόν κεφάλαιο, δίνονται περιγραφικά στοιχεία του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) της Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) Έβρου, που αφορά η παρούσα
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

4.1

Σύντομη περιγραφή της περιοχής μελέτης

4.1.1 Γεωγραφική τοποθέτηση – Διοικητικά χαρακτηριστικά
Η λεκάνη του π. Έβρου, συνολικής έκτασης 53.000 km2 καταλαμβάνει τμήμα της ανατολικής
Βαλκανικής Χερσονήσου και μοιράζεται ανάμεσα στην Βουλγαρία, την Τουρκία και την
Ελλάδα. Βόρεια και δυτικά η λεκάνη αναπτύσσεται επί Βουλγαρικού εδάφους, στα
νοτιοανατολικά κυρίως επί Τουρκικού εδάφους και στα νοτιοδυτικά επί ελληνικού
εδάφους.
Ο ποταμός Έβρος αποτελεί κατά τμήματά του το εθνικό σύνορο μεταξύ Ελλάδας –
Βουλγαρίας και Ελλάδας – Τουρκίας. Το συνολικό μήκος του ποταμού είναι 528 km, από τα
οποία τα 310 km ανήκουν στην Βουλγαρία, ενώ 208 km καθορίζουν τα σύνορα της Ελλάδας
με τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
Η λεκάνη απορροής του ποταμού μοιράζεται ανάμεσα στα τρία κράτη που διασχίζει ως
εξής:
•

τα 35.085 km2 (66,2%) ανήκουν στην Βουλγαρία,

•

τα 14.575 km2 (27,5%) ανήκουν στην Τουρκία, και

•

τα 3.340 km2 (6,3%) ανήκουν στην Ελλάδα.

Στο βουλγαρικό τμήμα η λεκάνη του Έβρου (Maritsa) ανήκει διοικητικά στις Επαρχίες
Σόφιας (Sofiya), Πλοβντίβ (Plovdiv), Χάσκοβο (Khaskovo) και Μπουργκάς (Burgas).
Κυριότερες πόλεις στο βουλγαρικό τμήμα της λεκάνης του Έβρου είναι το Pazardik (130.000
κ.), Plovdiv (340.000 κ.), Stara Zagora (150.000 κ.) και Κhaskovo (80.000 κ.) Στο τουρκικό
τμήμα η λεκάνη του Έβρου (Meric) ανήκει διοικητικά στις Επαρχίες Αδριανούπολης
(Edirne), Κιρκλαρελί (Kirklareli) και Τεκιρντάγκ (Tekirdag). Κυριότερη πόλη στο τουρκικό
τμήμα της λεκάνη του Έβρου είναι η Αδριανούπολη (Edirne, 120.000 κ.) Στο ελληνικό τμήμα,
με βάση την τελευταία διοικητική μεταρρύθμιση, η λεκάνη ανήκει διοικητικά εξ ολοκλήρου
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης και στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης. Στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, μοιράζεται ανάμεσα σε
τέσσερις Δήμους και 12 Δημοτικές Ενότητες. Κυριότερες πόλεις στην ελληνική πλευρά, είναι
η Ορεστιάδα, το Διδυμότειχο, το Σουφλί, οι Φέρες και η Αλεξανδρούπολη.
Ο Έβρος είναι ο δεύτερος σε μέγεθος ποταμός στα Βαλκάνια (μετά τον Δούναβη) και
χαρακτηρίζεται για τις φερτές ύλες που μεταφέρει και αποθέτει ανάμεσα στην
Αλεξανδρούπολη και στην Αίνο. Πηγάζει από την οροσειρά Ρίλα της δυτικής Βουλγαρίας
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στα νότια της Σόφιας και κυλά νοτιοανατολικά σε βουλγαρικό έδαφος, σχηματίζοντας
κοιλάδα ανάμεσα στις οροσειρές της Ροδόπης και του Αίνου και διερχόμενος από τις πόλεις
Πλόβντιβ (Φιλιππούπολη), Χαρμανλί και Σβίλενγκραντ, ενώ παράλληλα δέχεται πλήθος
παραποτάμων. Από το ύψος του Ορμενίου ο Έβρος αποτελεί τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα
μέχρι την περιοχή του τριεθνούς και κατόπιν αποτελεί τα ελληνοτουρκικά σύνορα μέχρι την
συμβολή του π. Άρδα κοντά στο χωριό Καστανιές. Στη συνέχεια εισέρχεται για λίγα
χιλιόμετρα σε τουρκικό έδαφος σχηματίζοντας το τρίγωνο του Καραγάτς, κοντά στην
Αδριανούπολη, όπου δέχεται τους κυριότερους παραποτάμους του, τον Τούντζα από τα
βόρεια και τον Άρδα από τα δυτικά.
Στη συνέχεια στρέφεται προς νότο και αποτελεί το σύνορο Ελλάδας - Τουρκίας, χωρίζοντας
γεωγραφικά τη Δυτική από την Ανατολική Θράκη, ενώ κοντά στο Διδυμότειχο δέχεται τα
νερά του Ερυθροποτάμου από δυτικά και νοτιότερα, στο ύψος του Τυχερού, του Εργίνη
από ανατολικά. Διέρχεται κοντά στις ελληνικές κωμοπόλεις Νέα Βύσσα, Πύθιο,
Διδυμότειχο, Σουφλί, Λάβαρα, Τυχερό, Φέρες και στις τουρκικές Meriç, Ipsala, Doyran και
Enez και εκβάλλει στο βόρειο Αιγαίο Πέλαγος (Θρακικό πέλαγος). Η μέση κατά μήκος κλίση
από τις εκβολές μέχρι μια απόσταση 200 km στα ανάντη ανέρχεται σε 0,25%.

4.1.2 Διαχειριστική υπαγωγή
Περιοχή μελέτης του ΣΔΚΠ της ΛΑΠ Έβρου και της παρούσας ΣΜΠΕ, αποτελεί η
διαχειριστική λεκάνη απορροής του Έβρου ποταμού, η οποία περιλαμβάνει το ελληνικό
τμήμα της καθ’ εαυτό υδρολογικής λεκάνης του Έβρου, καθώς και ορισμένες μικρότερες
τοπικές λεκάνες. Η παραπάνω διαχειριστική λεκάνη, με βάση τον διαχωρισμό της ελληνικής
επικράτειας σε 14 Υδατικά Διαμερίσματα (Υ.Δ.) και 45 διαχειριστικές λεκάνες απορροής
ποταμών (ΛΑΠ), ανήκει στο Υ.Δ. Θράκης (Υ.Δ. 12), φέρει τον κωδικό λεκάνης GR10 και
ονομάζεται “ΛΑΠ Έβρου”.
Ο παραπάνω υδρολογικός διαχωρισμός της ελληνικής επικράτειας κυρώθηκε με την υπ.
αριθ. 706/16.7.2010 (ΦΕΚ Β’/1383/02.09.2010) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων,
όπως αναθεωρήθηκε με το ΦΕΚ Β’/1572/28.02.2010. Το Υ.Δ. Θράκης αποτελείται από πέντε
(5) συνολικά λεκάνες απορροής. Οι λεκάνες αυτές και τα φυσικά χαρακτηριστικά τους
παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 4.1.2-1.
Πίνακας 4.1.2-1:
Κωδικός

Λεκάνες Απορροής Ποταμών Υ.Δ. Θράκης [GR12].

Ονομασία

Έκταση
2

Υψόμετρα (m)

λεκάνης

λεκάνης

(km )

Μέσο

Μέγιστο

Ελάχιστο

GR07

ΝΕΣΤΟΥ

2975,5

606

2200

0

GR08

Ρ. ΞΑΝΘΗΣ – ΞΗΡΟΡΕΜΑΤΟΣ

1663,6

363

1822

0

GR09

Ρ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΒΡΟΥ

1958,4

289

1459

0

GR10

ΕΒΡΟΥ

4080,9

175

1202

0

GR42

ΘΑΣΟΥ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

564,3

347

1600

0
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Η γεωγραφική θέση της ΛΑΠ Έβρου σε σχέση τόσο με τα όρια του Υ.Δ. 12 όσο και με τα
πολύ ευρύτερα όρια της διασυνοριακής λεκάνης απορροής του ποταμού Έβρου, μοιράζεται
ανάμεσα στην Βουλγαρία, την Τουρκία και την Ελλάδα (βλ. και Εικόνα 6.1.2-1).
Βασικές χωρικές μονάδες εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60 (Unit of Management – UoM)
είναι οι Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ) ή Υδατικά Διαμερίσματα (ΥΔ) όπως
έχουν καθορισθεί στον ελληνικό χώρο βάσει της προαναφερθείσας απόφασης της Ε.Ε.Υ. Για
την διαχείριση ειδικά των πλημμυρών, η παρ. 2 του άρθρου 3 επιτρέπει τον καθορισμό
διαφορετικής μονάδας διαχείρισης για μεμονωμένες ΛΑΠ ή παράκτιες περιοχές.
Σύμφωνα με το καθοδηγητικό έγγραφο αρ. 29 της Επιτροπής, η παρουσίαση των
συμπερασμάτων και των προνοιών του ΣΔΚΠ γίνεται με βάση τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού
Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) που έχουν προσδιορισθεί στην περιοχή μελέτης. Στην
περιοχή μελέτης έχουν προσδιορισθεί τρείς (3) ΖΔΥΚΠ, οι οποίες παρουσιάζονται
συνοπτικά στην συνέχεια.
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Προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας

Η Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ) αποτέλεσε αντικείμενο του
Σταδίου Ι του ΣΔΚΠ της ΛΑΠ Έβρου. Σημειώνεται ότι η εργασία αυτή είχε ήδη εκπονηθεί σε
επίπεδο χώρας στο πλαίσιο σύμβασης Τεχνικού Συμβούλου για τις εργασίες εφαρμογής της
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στην Ελλάδα, την οποία έχει συνάψει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων με
σύμπραξη μελετητικών γραφείων. Στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής και εν’ όψει της
προθεσμίας υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των αποτελεσμάτων της ΠΑΚΠ η οποία
τοποθετείτο τον Μάρτιο του 2012, εκπονήθηκε για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας η
προκαταρκτική αξιολόγηση και τα αποτελέσματά της υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην
Επιτροπή.
Στο πλαίσιο του έργου που αφορά η παρούσα ΣΜΠΕ («Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής π. Έβρου» - ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου), η ΠΑΚΠ εξειδικεύθηκε και
εστιάσθηκε στην περιοχή μελέτης, δηλαδή την Λεκάνη Απορροής Ποταμού Έβρου (GR10),
επικαιροποιώντας τα συλλεχθέντα δεδομένα μέχρι και το έτος 2012 και αξιοποιώντας
περισσότερο λεπτομερείς πηγές πληροφοριών όσον αφορά την έκταση και την ένταση των
πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή.

4.2.1 Αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας
4.2.1.1 Φυσικό περιβάλλον
Στον ακόλουθο Πίνακα 4.2.1, παρουσιάζονται οι περιοχές προστασίας του περιβάλλοντος
στην περιοχή μελέτης που ενδέχεται να επηρεασθούν από μελλοντικά πλημμυρικά
φαινόμενα:
Πίνακας 4.2.1-1:

Περιοχές φυσικού περιβάλλοντος που επηρεάζονται.
Αριθμός
περιοχών

Τύπος περιοχής

Παρατηρήσεις

Περιοχές προστασίας
φύσης NATURA (SCI)

της

2

Πρόκειται για τις περιοχές GR1110005 (Βουνά Έβρου)
και GR1110007 (Δέλτα Έβρου και Δυτικός Βραχίονας)

Περιοχές προστασίας
φύσης NATURA (SPA)

της

2

Πρόκειται για τις περιοχές GR1110006 (Δέλτα Έβρου)
και GR1110008 (Παραποτάμιο δάσος Β. Έβρου και
Άρδα)

2

Επηρεάζονται όλες οι ζώνες του Εθνικού Υγροτοπικού
Πάρκου Δέλτα Έβρου, πλην των ζωνών Β΄ και Δ΄

Εθνικά Πάρκα

Σε επαφή με τις περιοχές πλημμύρας βρίσκονται οι
ζώνες Β1 και Β2b του Εθνικού Πάρκου δάσους Δαδιάς
– Λευκίμμης – Σουφλίου.

Η περιοχή NATURA (SCI) «Βουνά Έβρου» και οι επηρεαζόμενες ζώνες του ΕΠ δάσους Δαδιάς
πρακτικά ταυτίζονται. Συμπεριλαμβάνονται στον παραπάνω Πίνακα για λόγους
πληρότητας, αν και η εμπλοκή τους με τις εκτάσεις που υπόκεινται σε μελλοντικούς
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κινδύνους πλημμύρας, περιορίζεται στην επαφή της απόληξης των λοφωδών εξάρσεων
υπεράνω του Σουφλίου και της Κορνοφωλιάς με τις πεδινές περιοχές ανατολικά οι οποίες
βρίσκονται μέσα στις περιοχές που πλημμυρίζουν.
4.2.1.2 Ανθρωπογενές περιβάλλον
Οι παρακάτω Πίνακες 4.2.1-2, 4.2.1-3 και 4.2.1-4, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της
ανάλυσης έκθεσης σε κινδύνους πλημμύρας για τις διάφορες κατηγορίες χρήσεων γης και
δραστηριοτήτων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης.
Πίνακας 4.2.1-2: Εγκαταστάσεις που επηρεάζονται από ενδεχόμενες πλημμύρες.
Τύπος εγκατάστασης

Αριθμός

Παρατηρήσεις

Βιομηχανικές / Βιοτεχνικές
και Αγροτικές εγκαταστάσεις

3

Πρόκειται για τρία συσκευαστήρια αγροτικών
προϊόντων που ανήκουν σε συνεταιρισμούς

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων (ΕΕΛ)

3

Πρόκειται για τις ΕΕΛ Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και
Σουφλίου

Χοιροτροφικές μονάδες

1

Πρόκειται για μία μονάδα δυναμικότητας > 50
θέσεων

Αρδευτικά αντλιοστάσια και
υδροληψίες

13

Πρόκειται για αρδευτικά αντλιοστάσια των ΤΟΕΒ που
βρίσκονται παραπλεύρως των Έβρου και Άρδα π.

Αποστραγγιστικά
αντλιοστάσια

6

Πρόκειται για αποστραγγιστικά αντλιοστάσια των
παρέβριων γεωργικών εκτάσεων

Πίνακας 4.2.1-3: Χώροι διάθεσης απορριμμάτων που επηρεάζονται.
Τύπος εγκατάστασης
ΧΑΔΑ

Αριθμός
2

Παρατηρήσεις
Πρόκειται για δύο κλειστούς ΧΑΔΑ, της Ν. Βύσσας και
των Λαβάρων

Πίνακας 4.2.1-4: Τ.Δ. των οποίων εκτάσεις επηρεάζονται δυνητικά από πλημμύρες.
Τ.Δ. / Τ.Κ.
Λουτρού
Αρδανίου
Δορίσκου
Πέπλου
Φερών
Διδυμοτείχου
Ισαακίου
Πετράδων
Πραγγίου
Πυθίου
Σοφικό

Δημοτική
Ενότητα
Τραϊανούπολης
Φερών
Φερών
Φερών
Φερών
Διδυμοτείχου
Διδυμοτείχου
Διδυμοτείχου
Διδυμοτείχου
Διδυμοτείχου
Διδυμοτείχου

Δήμος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Έδρα Τ.Δ. / Τ.Κ.
Λουτρός
Αρδάνιον
Δορίσκος
Πέπλος
Φέραι
Διδυμότειχον
Ισαάκιον
Πετράδες
Πραγγίον
Πύθιον
Σοφικόν

Έκταση (στρ.)
13.691
300
71.096
25.718
46.078
7.696
2.534
1.682
6.738
11.418
10.694
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Τ.Δ. / Τ.Κ.
Καβύλης
Καστανεών
Νέας Βύσσης
Ριζίων
Κυπρίνος
Φυλακίου
Θουρίου
Νέου Χειμωνίου
Ορεστιάδος
Άρζου
Δικαίων
Ελαίας
Θεραπειό
Κομάρων
Μαρασίων
Μηλέας
Ορμενίου
Πλάτης
Πτελέας
Αμορίου
Λαβάρων
Μάνδρας
Κορνοφωλεάς
Λυκόφωτος
Λαγυνών
Σουφλίου
Λύρας
Τυχερού
Φυλακτού

Δημοτική
Ενότητα
Βύσσας
Βύσσας
Βύσσας
Βύσσας
Κυπρίνου
Κυπρίνου
Ορεστιάδος
Ορεστιάδος
Ορεστιάδος
Τριγώνου
Τριγώνου
Τριγώνου
Τριγώνου
Τριγώνου
Τριγώνου
Τριγώνου
Τριγώνου
Τριγώνου
Τριγώνου
Ορφέα
Ορφέα
Ορφέα
Σουφλίου
Σουφλίου
Σουφλίου
Σουφλίου
Τυχερού
Τυχερού
Τυχερού
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Δήμος

Έδρα Τ.Δ. / Τ.Κ.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Καβύλη
Καστανέαι
Νέα Βύσσα
Ρίζια
Κυπρίνος
Φυλάκιον
Θούριον
Νέον Χειμώνιον
Ορεστιάς
Άρζος
Δίκαια
Ελαία
Θεραπειό
Κόμαρα
Μαράσια
Μηλέα
Ορμένιον
Πλάτη
Πτελέα
Αμόριον
Λάβαρα
Μάνδρα
Κορνοφωλεά
Λυκόφως
Λαγυνά
Σουφλίον
Λύρα
Τυχερόν
Φυλακτόν

Έκταση (στρ.)
300
60
24.962
5.942
1.365
2.047
4.998
11.435
33.650
768
3.268
1.720
2.026
6.299
4.365
1.465
4.739
3.488
1.966
5.259
11.711
2.155
5.621
4.319
6.708
6.617
2.233
24.268
5.774

Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενες εκτάσεις που επηρεάζονται στα σαράντα (40) Τ.Δ. του
Πίνακα 4.2.4, αφορούν κυρίως γεωργικές και χέρσες εκτάσεις. Από τους παρέβριους
οικισμούς με θεσμοθετημένα όρια οικισμού, μόνον ο οικισμός του Πόρου βρίσκεται εξ
ολοκλήρου εντός της ζώνης ενδεχόμενης πλημμύρας. Πολλοί από τους παρέβριους
οικισμούς εξάλλου βρίσκονται σε επαφή με την πλημμυρική ζώνη (π.χ. Τυχερό, Φυλακτό,
Σουφλί, Λυκόφως, Λάβαρα, Λαγυνά, Πραγγί, κλπ.). Χαμηλά τμήματα των οικισμών αυτών
έχουν στο παρελθόν κατακλυσθεί από πλημμυρικά επεισόδια, με δυσμενέστερη την
κατάκλυση των Λαβάρων κατά τις πλημμύρες του 2010, όπου κατακλύστηκαν και αρκετές
κατοικίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις κατακλυζονται βοηθητικά αγροτικά κτίσματα και
άλλες παρόμοιες κατασκευές που βρίσκονται εκτός των ορίων του κυρίως οικισμού. Αν και
το μεγαλύτερο μέρος των οικισμών δεν κατακλύζεται, ωστόσο η στενή συνύπαρξη με τα
όρια της πλημμυρικής ζώνης δημιουργεί κινδύνους για τους παρέβριους οικισμούς.

4.2.2 Προσδιορισμός ζωνών δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας
Ο προσδιορισμός των ζωνών δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας που έγινε στα πλαίσια
εκπόνησης του ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου, έλαβε υπόψη όλες τις προαναφερθείσες πληροφορίες και
αναλύσεις των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν για τις σημαντικές πλημμύρες του
παρελθόντος. Καθώς ο προσδιορισμός βασίζεται επίσης στην προβολή των επιπτώσεων των
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σημαντικών πλημμυρών που συνέβησαν στην περιοχή μελέτης, αξιοποιήθηκαν
πληροφορίες σχετικά με την χωρική έκταση προηγούμενων σημαντικών πλημμυρών.
Αξιοποιήθηκαν επίσης και άλλου τύπου πληροφορίες σχετικά με σημαντικές πλημμύρες
του παρελθόντος, όπως περιγράφεται στα επόμενα.
Συνολικά, συγκεντρώθηκαν στοιχεία χωρικής έκτασης για τις σημαντικές πλημμύρες του
παρελθόντος των ακόλουθων ετών: 1998, 2003, 2005, 2006 και 2010. Οι πλημμύρες αυτές
συγκαταλέγονται μεταξύ των σφοδρότερων που έπληξαν ιστορικά την περιοχή μελέτης και
οπωσδήποτε συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες των τελευταίων 15 ετών. Το γεγονός ότι
διατίθενται χαρτογραφήσεις (έστω και μεγάλης κλίμακας) της χωρικής έκτασης των
πλημμυρών αυτών, είναι εξαιρετικά σημαντικό για την αξιοπιστία του τελικού
προσδιορισμού των ζωνών δυνητικού κινδύνου πλημμύρας.
Οι χωρικές απεικονίσεις των πλημμυρικών φαινομένων που ελήφθησαν υπ’ όψη
προκειμένου να διενεργηθεί ο προσδιορισμός των ζωνών δυνητικά υψηλού κινδύνου
πλημμύρας στα πλαίσια του ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου, ήταν οι ακόλουθες:


Απεικόνιση της χωρικής έκτασης των πλημμυρών του 1998, του 2003 και του 2005
από επεξεργασία δορυφορικών λήψεων του Dartmouth College Flood Observatory,
USA.



Απεικόνιση της χωρικής έκτασης των πλημμυρών του 2006 από επεξεργασία
δορυφορικών δεδομένων.



Χάρτης της χωρικής έκτασης των πλημμυρών του 2010 επί δορυφορικού υποβάθρου
(πηγή: Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων, ΔΠΘ, Ορεστιάδα).



Χάρτης της χωρικής έκτασης των πλημμυρών του 2010 (πηγή: Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας, Ν.Α. Έβρου).

Επίσης, αξιοποιήθηκαν οι ακόλουθες πηγές πληροφοριών:


Φωτογραφική κάλυψη των περιοχών κατάκλυσης των πλημμυρών του 2010 από
εκατόν δέκα πέντε (115) αεροφωτογραφίες πτήσης χαμηλού ύψους, οι οποίες
ελήφθησαν με μέσα της Αερολέσχης Αλεξανδρούπολης (πηγή: Γ. Τσεσμελής). Οι
φωτογραφίες αξιοποιήθηκαν για την αναγνώριση τοποσήμων και χαρακτηριστικών
σημείων επί του εδάφους για την χαρτογράφηση των περιοχών πλημμύρας επί
δορυφορικών φωτογραφιών.



Φωτογραφική τεκμηρίωση των επιπτώσεων της πλημμύρας Φεβρουαρίου 2012 στον
οικισμό του Ορμενίου (πηγή: Γ. Τσεσμελής)

Η επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σε αντιπαραβολή με την αξιολόγηση των
στοιχείων της περιοχής μελέτης και κυρίως σχετικά με την διάταξη και την λειτουργία των
αντιπλημμυρικών έργων, οδήγησε στον τελικό προσδιορισμό των ζωνών δυνητικού
κινδύνου πλημμύρας.
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Η επεξεργασία έλαβε χώρα επί δορυφορικών φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης στο
περιβάλλον της εφαρμογής Google Earth ώστε να αναγνωρίζονται με μεγάλη λεπτομέρεια
χαρακτηριστικά σημεία και τοπόσημα της περιοχής καθώς και η οριζοντιογραφική διάταξη
των αντιπλημμυρικών έργων (αναχώματα, αποστραγγιστικά έργα) και άλλων έργων που
συντελούν στην διαμόρφωση των ζωνών που κατακλύζονται (π.χ., Εγνατία οδός,
σιδηροδρομική γραμμή). Κατόπιν, το περίγραμμα των περιοχών μεταφέρθηκε σε
περιβάλλον ΓΣΠ.
Τέλος, οι περιοχές δυνητικού κινδύνου πλημμύρας προσαρμόσθηκαν έτσι ώστε να
συμπεριλάβουν, πέρα από τις περιοχές που όντως κατακλύσθηκαν από τις
προαναφερθείσες σημαντικές ιστορικές πλημμύρες, και εκείνες τις περιοχές στις οποίες
κατά μέγιστον θα μπορούσε υπό εξαιρετικές συνθήκες να εξαπλωθεί η πλημμυρική
κατάκλυση, λαμβανομένων υπ’ όψη των δεδομένων του εδάφους και των αντιπλημμυρικών
έργων. Περιελήφθησαν ακόμα οι περιοχές εκείνες που δύνανται να κατακλυσθούν μετά
από εσκεμμένη ρήξη των αναχωμάτων και των έργων προστασίας για λόγους τεχνητής
αποφόρτισης της πλημμύρας και περιορισμού του χρόνου κατάκλυσης των
πλημμυρισμένων εκτάσεων. Οι τελευταίες προέκυψαν βάσει πληροφοριών που παρείχαν
οι αρμόδιοι υπάλληλοι των τοπικών υπηρεσιών που προβαίνουν στις τεχνητές κατακλύσεις.
Κατά τον προσδιορισμό των ζωνών, έγιναν οι ακόλουθες παραδοχές σχετικά με τα απώτατα
όρια των περιοχών που δυνητικά κατακλύζονται:
Βάσει όλων των στοιχείων που αναλύθηκαν και των διαθέσιμων χαρτογραφήσεων,
προέκυψε ότι η κατάκλυση δεν φθάνει ποτέ, ακόμα και για τις μεγαλύτερες
πλημμύρες, το όριο του Δυτικού Βραχίονα. Λόγω του σημαντικού μεγέθους του
έργου αυτού που δεν αναμένεται να ξεπερασθεί η ικανότητά του να παροχετεύσει τα
πλημμυρικά νερά που ενδεχομένως θα έφθαναν ως εκεί, ο Δυτικός Βραχίονας
αποτέλεσε το απώτερο δυτικό όριο των ζωνών δυνητικού κινδύνου πλημμύρας.
Εξαίρεση αποτελεί το νότιο τμήμα των υγροτοπικών εκτάσεων του Δέλτα, μεταξύ του
ποταμού και της Λ/Θ Δράνας. Μεγάλο μέρος της περιοχής αυτής είναι δυνατόν να
κατακλυσθεί ως αποτέλεσμα της τεχνητής θραύσης των κυρίως αναχωμάτων του
ποταμού για λόγους γρηγορότερης αποφόρτισης της πλημμύρας από το Δέλτα, όπως
έγινε κατά τις πλημμύρες του 2010. Στην περίπτωση αυτή απώτατο δυτικό όριο των
ζωνών δυνητικής πλημμύρας αποτέλεσε η Σαραντάμετρος και το διευθετημένο
τμήμα του χειμάρρου Λουτρού στα δυτικά της Λ/Θ Δράνας.
Στην παραλιακή ζώνη που κείται δυτικά του χ. Λουτρού μέχρι τα όρια της
Αλεξανδρούπολης (στο ύψος περίπου του αεροδρομίου) δεν έχουν σημειωθεί
σημαντικές ιστορικές πλημμύρες. Ωστόσο λόγω του χαμηλού υψομέτρου της
περιοχής εκτιμήθηκε ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στην ζώνη δυνητικά υψηλού
κινδύνου πλημμύρας, με απώτερο δυτικό όριο αποστραγγιστική τάφρο που εκβάλλει
στη θάλασσα, νοτίως του οικισμού Απαλός.
Η ζώνη δυνητικού κινδύνου πλημμύρας περί τον π. Άρδα, περιλαμβάνει την ζώνη
μεταξύ των αναχωμάτων του ποταμού. Μέχρι την πρόσφατη πλημμύρα της άνοιξης
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του 2015, δεν υπήρχαν πληροφορίες ή ενδείξεις ότι πλημμυρικά φαινόμενα είχαν
προκαλέσει υπέρβαση των αναχωμάτων. Σημειώνεται εδώ ότι η διαδικασία της ΠΑΚΠ
είχε ολοκληρωθεί πρό της πρόσφατης πλημμύρας του 2015, κατά τη διάρκεια της
οποίας σημειώθηκαν υπερβάσεις αναχωμάτων στο ύψος των οικισμών Ρίζια και
Καστανιές.
Πρέπει τέλος να διευκρινισθεί ότι οι ζώνες δυνητικού κινδύνου πλημμύρας
ουσιαστικά περιλαμβάνουν όλους τους παρέβριους οικισμούς που γειτνιάζουν με τις
ζώνες κατάκλυσης. Μερικοί εξ αυτών κατά καιρούς στο παρελθόν (Λάβαρα, Μάνδρα,
Πραγγί κλπ.) έχουν τμηματικά κατακλυσθεί λόγω τοπικής υπέρβασης του
αναχώματος της σιδηροδρομικής γραμμής ή λόγω διείσδυσης των νερών από κάτω
διαβάσεις, κλπ.
Στα πλαίσια του ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου, προσδιορίστηκαν τελικά, τρεις (3) ζώνες δυνητικά
υψηλού κινδύνου πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) στο ελληνικό τμήμα της ΛΑΠ Έβρου (GR10). Οι
ΖΔΥΚΠ παρουσιάζονται στον χάρτη της Εικόνας 4.2.2-1.
Η συνολική τους έκταση ανέρχεται στα 426.470 στρέμματα, εκ των οποίων τα 369.410
στρέμματα αφορούν την περιοχή νοτίως της Ν. Βύσσας μέχρι τις εκβολές, 44.440
στρέμματα αφορούν τις περιοχές του Β. Έβρου (βορείως της συμβολής του Άρδα) και πέριξ
του Άρδα ποταμού και 12.160 στρέμματα αφορούν την παραλιακή περιοχή δυτικά του χ.
Λουτρού.
Πίνακας 4.2.2-1: Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στη ΛΑΠ Έβρου (GR10).
Έκταση
(στρέμματα)

Κωδικός

Περιγραφή

GR12RAK0002

Παρόχθιες περιοχές νοτίως Ν. Βύσσας και δέλτα π. Έβρου

369.410

GR12RAK0003

Περιοχές δυτικά χ. Λουτρού

12.160

GR12RAK0004

Περιοχές β. Έβρου και Άρδα

44.440

Σημειώνεται ότι στο ΥΔ Θράκης έχει επίσης προσδιοριστεί, κατά την επικαιροποίηση της
«Έκθεσης Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας» που υποβλήθηκε στην ΕΕ
στις 22.11.2012, η ΖΔΥΚΠ GR12RAK0001, η οποία αφορά στην πεδιάδα Ξάνθης – Κομοτηνής
(χαμηλές ζώνες ποταμών Νέστου, Κόσυνθου, Κομψάτου, Ασπροπόταμου, Μποσμπόζη,
Φιλιουρή και παρόχθιες εκτάσεις λ/θ Βιστωνίδας), και είναι εκτός της ΛΑΠ Έβρου η οποία
εξετάζεται στο παρόν.
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Εικόνα 4.2.2-1: Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας ΛΑΠ π. Έβρου.
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Κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας (ΧΕΠ)

4.3.1 Κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας
4.3.1.1 Χαρακτηριστικά των χαρτών
Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (ΧΕΠ), αποσκοπούν στην αναπαράσταση των
χαρακτηριστικών που αναμένεται να εμφανίσει κάθε πλημμύρα στην περιοχή μελέτης με
βάση τους υδραυλικούς υπολογισμούς (βλ. § 4.3.1.3) για τα διάφορα υδρολογικά σενάρια
(βλ. § 4.3.1.2) που εξετάστηκαν, κατά την εκπόνηση του ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου.
Στα πλαίσια του ΣΔΚΠ καταρτίστηκαν συνολικά εννέα (9) χάρτες επικινδυνότητας
πλημμύρας, ως ακολούθως:


τέσσερις (4) χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας για το βασικό σενάριο Ia, που
αντιστοιχούν σε περιόδους επαναφοράς Τ=20, 50, 100 και 1.000 έτη, δηλαδή σε
υψηλή, μέση και χαμηλή πιθανότητα υπέρβασης



ένας (1) χάρτης για το εναλλακτικό σενάριο Iβ, που αντιστοιχεί σε περίοδο
επαναφοράς Τ=50 έτη (υψηλή πιθανότητα υπέρβασης)



ένας (1) χάρτης για το εναλλακτικό σενάριο ΙΙ, που αντιστοιχεί σε περίοδο
επαναφοράς Τ=100 έτη (μέση πιθανότητα υπέρβασης)



ένας (1) χάρτης για το εναλλακτικό σενάριο ΙΙΙ, που αντιστοιχεί σε περίοδο
επαναφοράς Τ=100 έτη (μέση πιθανότητα υπέρβασης)



δύο (2) χάρτες για πλημμύρα από ανύψωση ΜΣΘ, που αντιστοιχούν σε περιόδους
επαναφοράς Τ=50 και 100 έτη, δηλαδή σε υψηλή και μέση πιθανότητα υπέρβασης

Στα πλαίσια της παρούσας ΣΜΠΕ παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α Χάρτες Πλημμυρικής
Επικινδυνότητας και Χρήσεις Γης για το σύνολο της περιοχής μελέτης. Οι χάρτες αυτοί
περιλαμβάνουν στοιχεία τόσο των χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας όσο και των χαρτών
κινδύνου πλημμύρας (βλ. και §4.4) του ΣΔΚΠ και αφορούν το βασικό σενάριο για
πλημμύρες χαμηλής, μέσης και υψηλής επαναληπτικότητας.
4.3.1.2 Υδρολογικά σενάρια
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας, η υδραυλική προσομοίωση της ποτάμιας ροής στα
πλαίσια εκπόνησης του ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου, απαιτήθηκε να γίνει για πλημμύρες χαμηλής,
μέσης και υψηλής επαναληπτικότητας, οι οποίες στην Ελλάδα ποσοτικοποιήθηκαν σε
πλημμυρικά γεγονότα με περιόδους επαναφοράς Τ=1000, 100 και 50 έτη. Στη λεκάνη
απορροής του π. Έβρου ειδικά, εξετάστηκε επιπρόσθετα και η περίοδος επανάληψης Τ=20
έτη, που αποτελεί την τιμή υψηλής επαναληπτικότητας που έχει ορισθεί από τη
Βουλγαρική πλευρά.
Λόγω του μεγέθους της λεκάνης απορροής, της ύπαρξης μεγάλων παραποτάμων που
συμβάλλουν σε διαφορετικές θέσεις του ποταμού (Τούντζας, Άρδας, Ερυθροπόταμος,
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Εργίνης) και της πολυπλοκότητας του μηχανισμού εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων
που έχουν εμφανιστεί ιστορικά, η κάθε πιθανότητα εμφάνισης, εξετάστηκε με βάση ένα ή
περισσότερα "πλημμυρικά σενάρια", τα οποία αποτελούν συνδυασμούς εμφάνισης των
διαφορετικών συνιστωσών που συνθέτουν την πλημμυρική απόκριση της λεκάνης.
Στον ακόλουθο Πίνακας 4.3.1-1, παρουσιάζονται συνοπτικά τα πλημμυρικά σενάρια για τις
πλημμύρες από ποτάμιες ροές. Σημειώνεται ότι τα σενάρια που εξετάστηκαν στο ΣΔΚΠ ΛΑΠ
Έβρου, δεν αφορούν στο σύνολό τους όλες τις ΖΔΥΚΠ της περιοχής μελέτης (βλ. Σχετικά
Πίνακα 4.3.1-3).
Πίνακας 4.3.1-1: Σενάρια πλημμυρικών επεισοδίων από ποτάμιες ροές.
Σενάριο ScΙ, βασικό (*)
ScIa
Ποταμός

ScIb

Σενάριο ScΙΙ (*)
Πλημμύρα
κατάντη

Σενάριο ScΙΙΙ (*)
Αστοχία
τεχνητών
υποδομών

Περίοδοι επαναφοράς (έτη) / Μέγιστες Παροχές
Έβρος
Τ=20
Τ=50
Τ=100
Τ=1000
Τ=50
Τ=20
Τ=100 + αστοχία
3
3
3
3
3
3
3
Άρδας
300 m /s 500 m /s 700 m /s 1.000 m /s 1.500 m /s
700 m /s
700 m /s
Τούντζας
Τ=10
Τ=20
Τ=50
Τ=100
Τ=20
T=10
T=10
Ερυθροπόταμος
Τ=20
Τ=50
Τ=100
Τ=1000
Τ=50
T=100
Τ=20
Εργίνης
Τ=10
Τ=20
Τ=50
Τ=100
Τ=20
T=100
Τ=20
Συμβάλλοντες
Τ=20
Τ=50
Τ=100
Τ=1000
Τ=50
T=100
Τ=20
ελλ. τμήματος
Σημ.: Η βασική περίοδος επαναφοράς ή πλημμυρική αιχμή για κάθε σενάριο σημειώνεται με έντονη
γραμματοσειρά.
(*) Επεξηγήσεις σεναρίων:
ScI:
Βασικό σενάριο για τις πλημμύρες από ποτάμιες ροές, με τον κύριο όγκο των υδάτων να
εισρέει στη χώρα μέσω των ποταμών Έβρου και Άρδα. Οι παραπόταμοι Τούντζας,
Ερυθροπόταμος και Εργίνης συμμετέχουν δευτερευόντως στο φαινόμενο. Διαχωρίζεται σε
δύο υποπεριπτώσεις:
ScIa: Ο κύριος όγκος των υδάτων καταλήγει στην περιοχή μελέτης μέσω του π. Έβρου.
Ο π. Άρδας τελεί υπό πλήρη ρύθμιση. Οι τιμές παροχής στον Άρδα επιλέγονται με βάση
ανάλυση κατωφλίων, λόγω του ελέγχου της πλημμυρικής ροής από τα φράγματα της
βουλγαρικής λεκάνης. Οι πλημμυρικές παροχές στον κ. Έβρο αφορούν σε όλες τις
περιόδους επαναφοράς που εξετάζονται.
ScIb: Ο κύριος όγκος των υδάτων καταλήγει στην περιοχή μελέτης λόγω υπερχείλισης
πολύ υψηλών παροχών από τα φράγματα του π. Άρδα. Η πλημμύρα στον π. Έβρο
αντιστοιχεί σε υψηλή πιθανότητα υπέρβασης (Τ = 50έτη).
ScII:
Σενάριο κατά το οποίο ο κύριος όγκος πλημμυρικών υδάτων δεν προέρχεται από τον κυρίως
Έβρο αλλά από τους παραποτάμους Εργίνη και Ερυθροπόταμο. Ο π. Έβρος παρουσιάζει
πλημμυρικό φαινόμενο υψηλής πιθανότητας υπέρβασης (Τ = 20έτη), ενώ ο π. Άρδας είναι
3
σε ρύθμιση (παροχή 700m /sec, κατώφλι παροχών χαμηλής όχλησης).
ScIII:
Σενάριο που διερευνά την επαύξηση της πλημμυρικής παροχής, και των δυνητικών
συνεπειών του φαινομένου, πλημμύρας μέσης πιθανότητας υπέρβασης στον κυρίως Έβρο (Τ
= 100έτη), για ταυτόχρονη κατάρρευση μικρού φράγματος στο βουλγαρικό τμήμα της
λεκάνης. Ο π. Άρδας είναι σε ρύθμιση (παροχή 700m3/sec, κατώφλι παροχών χαμηλής
όχλησης).

Για τις πλημμύρες από ανύψωση ΜΣΘ, έγινε εκτίμηση, από το Σύμβουλο Διαχείρισης
Κινδύνων Πλημμύρας, της αναμενόμενης ανύψωσης ΜΣΘ, συνεκτιμώντας την αστρονομική
παλίρροια, τη μετεωρολογική πλημμύρα και την ανύψωση της Μ.Σ.Θ. λόγω κυματισμών
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(wave setup), για περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 έτη, που αντιστοιχούν σε
πλημμύρες υψηλής και μέσης επαναληπτικότητας. Οι τελικές ανυψώσεις που εκτιμήθηκαν
για την περιοχή μελέτης είναι οι ακόλουθες:
Πίνακας 4.3.1-2: Ανύψωση Μέσης Στάθμης Θάλασσας (ΜΣΘ).
Κωδικός ΖΔΥΚΠ

Περιγραφή

Τ=50 έτη

Τ=100 έτη

GR12RAK0002

Παρόχθιες περιοχές νοτίως Ν. Βύσσας και
δέλτα π. Έβρου

1,17 m

1,23 m

GR12RAK0003

Περιοχές δυτικά χ. Λουτρού

1,18 m

1,29 m

Ο Πίνακας 4.3.1-3 που ακολουθεί κωδικοποιεί τα υδρολογικά σενάρια και τις αιτίες
πλημμύρας ανά ΖΔΥΚΠ της περιοχής μελέτης.
Πίνακας 4.3.1-3: Αιτίες πλημμυρικών φαινομένων και ΖΔΥΚΠ.
Κωδικός ΖΔΥΚΠ

Αιτίες πλημμυρών που εξετάζονται

GR12RAK0002

Ποτάμιες ροές – Ανύψωση ΜΣΘ

GR12RAK0003

Ανύψωση ΜΣΘ

GR12RAK0004

Ποτάμιες ροές – Αστοχία τεχνητών υποδομών

Σενάρια (*)
ScIa, ScIb, ScII

ScIa, ScIb – ScIII

(*) Ο κωδικός σεναρίων αφορά τις αιτίες ποτάμιες ροές και αστοχία τεχνητών υποδομών.

4.3.1.3 Υδραυλική προσομοίωση
Για την υδραυλική προσομοίωση των πλημμυρικών φαινομένων, που έλαβε χώρα στα
πλαίσια εκπόνησης του ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου, χρησιμοποιήθηκε το ολοκληρωμένο πακέτο
προσομοίωσης και πρόγνωσης πλημμυρών MIKE FLOOD του Danish Hydraulic Institute
(DHI).
Στην ακόλουθη Εικόνα 4.3.1-1, παρουσιάζεται η περιβάλλουσα της πλημμυρικής
επιφάνειας, δηλαδή το μέγιστο όριο της πλημμυρικής κατάκλυσης ανεξαρτήτως
υδρολογικού σεναρίου ή αιτίας πλημμύρας, σε αντιπαραβολή με τις ΖΔΥΚΠ. Παρατηρείται
ότι η κατάκλυση επηρεάζει όλες τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου, ενώ σε ορισμένες
περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αναλυτικός σχολιασμός των αποτελεσμάτων
δίνεται στην ακόλουθη §4.3.2.
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Εικόνα 4.3.1-1: Περιβάλλουσα πλημμυρικής επιφάνειας και ΖΔΥΚΠ ΛΑΠ π. Έβρου.
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4.3.2 Αποτελέσματα υδραυλικής προσομοίωσης
Ακολούθως, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης, σύμφωνα
με το ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου, όπως απεικονίζονται και στους σχετικμούς χάρτες επικινδυνότητας
πλημμύρας, ανά ΖΔΥΚΠ και πλημμυρικό σενάριο. Σημειώνεται, ότι ο παρακάτω σχολιασμός
αφορά σε υδραυλική προσομοίωση η οποία εξετάζει μόνο την υπέρβαση, και όχι τη,
φυσική ή ανθρωπογενή θραύση αναχωμάτων. Στην περίπτωση αυτή οι κατακλυζόμενες
εκτάσεις μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με το σημείο θραύσης.
4.3.2.1 Βασικό σενάριο ScIa
ΖΔΥΚΠ GR12RAK0004
Τμήμα Ορμένιο – Καστανιές και Άρδας: Στο τμήμα Ορμένιο - Μαράσια, για γεγονότα
υψηλής πιθανότητας υπέρβασης (Τ=20 και 50 έτη), η κατάκλυση περιορίζεται από το
αντιπλημμυρικό ανάχωμα ή την αναβαθμισμένη χάραξη της Σιδηροδρομικής
Γραμμής6. Στον ποταμό Άρδα η πλημμύρα περιορίζεται από τις όχθες (ανάντη) και τα
αντιπλημμυρικά αναχώματα. Για Τ=100 έτη και Τ=1.000 έτη εμφανίζονται
μεγαλύτερα βάθη ροής τόσο στον π. Έβρο όσο και στον π. Άρδα, χωρίς να
επηρεάζεται σημαντικά η ζώνη κατάκλυσης. Ειδικά για τον π. Άρδα, για γεγονότα
χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης (δλδ. για παροχή υπολογισμού 1.000m 3/sec που
υπερβαίνει το κατώφλι χαμηλής όχλησης) εμφανίζονται περιορισμένες τοπικές
υπερβάσεις των όχθεων-αναχωμάτων, στην περιοχή του Κυπρίνου και των
Καστανιών, λόγω του ανάρρου του π. Έβρου στη συμβολή με τον Άρδα.
ΖΔΥΚΠ GR12RAK0002
Τμήμα Νέα Βύσσα – Λάβαρα: Στο τμήμα αυτό παρατηρείται, για γεγονότα υψηλής
πιθανότητας υπέρβασης (Τ=20 και 50 έτη), κατάκλυση μεταξύ του ποταμού και του
κύριου αναχώματος Ορεστιάδας. Επίσης, παρατηρείται πλημμυρισμός μεταξύ του
ποταμού και του άξονα της Σιδηροδρομικής Γραμμής στα τμήματα Ρήγιο – Σταθμός
και Πραγγί – Διδυμότειχο – Νέοι Ψαθάδες, συμπεριλαμβάνοντας και τη συμβολή του
Ερυθροπόταμου. Για Τ=50 έτη η κατάκλυση επεκτείνεται κατάντη των Ψαθάδων και
μέχρι τα Λάβαρα, ενώ αρχίζει να συσσωρεύεται ποσότητα νερού στο βόρειο άκρο
του αναχώματος Ορεστιάδας, στη Νέα Βύσσα, χωρίς όμως να παρουσιάζεται
υπέρβαση. Για γεγονότα μέσης πιθανότητας υπέρβασης παρατηρείται τοπική
κατάκλυση στα χαμηλά σημεία του αγροκτήματος της Νέας Βύσσας, ενώ το
αγρόκτημα Ορεστιάδας είναι προστατευμένο από αυτή λόγω του κάθετου
αντιπλημμυρικού αναχώματος. Επίσης, κατακλύζεται το σύνολο των εκτάσεων
μεταξύ ποταμού και Σιδηροδρομικής Γραμμής από το Ρήγιο και μέχρι τα Λάβαρα.

6

Για την αξιολόγηση των δυνητικών κινδύνων από κατάκλυση της Σιδηροδρομικής Γραμμής και των

οικισμών που βρίσκονται πέριξ αυτής βλ. §4.4.
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Τέλος, για Τ=1.000 έτη κατακλύζεται επιπλέον το σύνολο του αγροκτήματος της
Βύσσας και τμήμα του αγροκτήματος Ορεστιάδας (αν και με σχετικά χαμηλά βάθη
ροής). Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρούνται περιοχές όπου οι στάθμες ύδατος
υπερβαίνουν κατά τουλάχιστον 2,0 m τη στάθμη εδάφους, με το πρόβλημα να
εντείνεται, φυσικά, για τις μεγαλύτερες περιόδους επαναφοράς.
Τμήμα Λάβαρα – Φέρες: Για περίοδο επανάληψης Τ=20 έτη η κατάκλυση στο τμήμα
αυτό είναι περιορισμένη στην περιοχή των Λαβάρων και των Λαγυνών, από τον
άξονα του ποταμού και μέχρι το όριο της Σιδηροδρομικής Γραμμής. Επίσης, ο
πλημμυρισμός περιορίζεται από τα κύρια αντιπλημμυρικά αναχώματα του Τυχερού
και των Φερών, ενώ το πέταλο, στην περιοχή του Πόρου, εμφανίζει μόνο τοπικά
πλημμυρικά φαινόμενα. Για περίοδο επαναφοράς πεντηκονταετίας η κατάκλυση
εμφανίζεται σε αντίστοιχα σημεία, καλύπτοντας όμως μεγαλύτερες εκτάσεις με
υψηλότερα βάθη. Ακόμη, σημειώνεται μικρή κατάκλυση στη Μάνδρα, στη θέση
συμβολής του ρ. Ποτιστικό με τον κυρίως Έβρο (η οποία εντείνεται όσο αυξάνει η
περίοδος επαναφοράς των φαινομένων). Για φαινόμενα μέσης πιθανότητας
υπέρβασης κατακλύζεται σχεδόν το σύνολο των εκτάσεων μεταξύ της κυρίως κοίτης
και των κύριων αντιπλημμυρικών αναχωμάτων, των οποίων όμως δεν παρατηρείται
υπέρβαση. Για πλημμυρικά γεγονότα χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης (Τ=1.000 έτη)
παρατηρείται κατάκλυση του αγροκτήματος του Τυχερού, λόγω υπέρβασης της
στέψης του στο νότιο τμήμα κοντά στη συμβολή με το ρ. Προβατώνα, καθώς και του
αναχώματος Φερών, στην περιοχή του Πετάλου. Τέλος, κατακλύζεται το τμήμα
μεταξύ Λαγυνών και Λυκόφωτος, από το ποτάμι και μέχρι τη χάραξη της
αναβαθμισμένης Σιδηροδρομικής Γραμμής. Υψηλά βάθη νερού (> 2,0 m)
εμφανίζονται για όλα τα σενάρια, και κυριαρχούν για περίοδο επαναφοράς 1.000
ετών.
Τμήμα Φέρες – Εκβολή: Για πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης η
κατάκλυση περιορίζεται από το κύριο αντιπλημμυρικό ανάχωμα, με εξαίρεση το
κατάντη τμήμα, όπου παρατηρείται υπέρβαση του αναχώματος και πλημμυρισμός
δελταϊκών εκτάσεων, με βάθη ροής < 2,0 m ακόμη και για Τ=50 έτη. Αντίστοιχη
εικόνα παρατηρείται και για πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης (Τ=100 έτη),
ενώ για Τ=1.000 έτη η κατάκλυση επεκτείνεται στο μεγαλύτερο τμήμα της ΖΔΥΚΠ στη
ζώνη του Δέλτα, με βάθη που υπερβαίνουν τοπικά τα 2,0 m.
4.3.2.2 Σενάριο ScIb
Κατά το εν λόγω σενάριο, εξετάστηκαν οι δυνητικές συνέπειες μίας σημαντικής πλημμύρας
στον π. Άρδα (1.500m3/sec), η αιχμή της οποίας συγχρονίζεται με την αιχμή γεγονότος
υψηλής πιθανότητας υπέρβασης (Τ=50 έτη) στον π. Έβρο.
ΖΔΥΚΠ GR12RAK0004
Στη ΖΔΥΚΠ GR12RAK0004, δηλαδή στο βόρειο Έβρο, και μέχρι τη συμβολή με τον π. Άρδα, η
κατάκλυση και τα βάθη ροής ταυτίζονται με τα αντίστοιχα του βασικού σεναρίου ScΙa για
την ίδια περίοδο επαναφοράς. Στον π. Άρδα εμφανίζονται υπερβάσεις των όχθεων στο
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ανάντη τμήμα, στην περιοχή του Κυπρίνου, καθώς και τοπικές υπερβάσεις των
αναχωμάτων στην περιοχή της Ελαίας και στο κατάντη πέρας, στις Καστανιές, κοντά στη
συμβολή με τον π. Έβρο. Τα βάθη ροής στον Άρδα υπερβαίνουν τα 2,0 m σχεδόν σε όλο το
τμήμα της κοίτης που προσομοιώνεται.
ΖΔΥΚΠ GR12RAK0002
Στη ΖΔΥΚΠ GR12RAK0002, δηλαδή από τη Νέα Βύσσα και μέχρι το Δέλτα η κατάκλυση του
σεναρίου ScIb κινείται μεταξύ των ορίων κατάκλυσης των γεγονότων μέσης και χαμηλής
πιθανότητας υπέρβασης του βασικού σεναρίου ScIa, ενώ τα παρατηρούμενα βάθη ροής
είναι γενικά της τάξης των 2,0 m ή και μεγαλύτερα, ιδίως κοντά στην κύρια κοίτη.
Ειδικότερα, κατακλύζεται το αγρόκτημα της Βύσσας και το τμήμα του πλημμυρικού πεδίου
μεταξύ της κοίτης του ποταμού και του αντιπλημμυρικού αναχώματος Ορεστιάδας. Επίσης,
ο πλημμυρισμός στο τμήμα Πραγγί – Λάβαρα εκτείνεται από την κοίτη του ποταμού και
μέχρι την αναβαθμισμένη Σιδηροδρομική Γραμμή, συμπεριλαμβάνοντας και τη συμβολή με
τον π. Ερυθροπόταμο στο Διδυμότειχο. Κατάντη των Λαβάρων η κατάκλυση επηρεάζει
σχεδόν το σύνολο των εκτάσεων μεταξύ της κοίτης και των κύριων αντιπλημμυρικών
αναχωμάτων, των οποίων όμως δεν παρατηρείται υπέρβαση. Τέλος, στο Δέλτα η
κατάκλυση περιορίζεται από το κύριο αντιπλημμυρικό ανάχωμα, με εξαίρεση το κατάντη
τμήμα, όπου παρατηρείται υπέρβαση του αναχώματος και πλημμυρισμός ικανών
δελταϊκών εκτάσεων, με βάθη ροής γενικά μικρότερα των 2,0 m.
4.3.2.3 Σενάριο ScII
Στο σενάριο αυτό εμφανίζεται παροχή υψηλής πιθανότητας υπέρβασης (Τ = 20έτη) στον
κυρίως Έβρο, παροχή 700m3/sec στον Άρδα και πλημμυρικά γεγονότα μέσης πιθανότητας
υπέρβασης (Τ = 100έτη) στον Ερυθροπόταμο και τον Εργίνη.
ΖΔΥΚΠ GR12RAK0004
Κατά συνέπεια, στο βόρειο Έβρο και τον Άρδα μέχρι τη συμβολή των δύο ποταμών στις
Καστανιές (ΖΔΥΚΠ GR12RAK0004), η κατάκλυση ταυτίζεται με αυτή που περιγράφηκε
παραπάνω για το βασικό σενάριο και τις αντίστοιχες περιπτώσεις.
ΖΔΥΚΠ GR12RAK0002
Για τη ΖΔΥΚΠ GR12RAK0002, στη ζώνη μεταξύ Νέας Βύσσας και Ορεστιάδας δεν
παρατηρείται υπέρβαση των κύριων προστατευτικών αναχωμάτων, ενώ στο τμήμα Ρήγιο –
Νέοι Ψαθάδες η κατάκλυση εκτείνεται από την κοίτη και μέχρι τη Σιδηροδρομική Γραμμή.
Κατάντη του Διδυμοτείχου, όπου συμβάλει ο Ερυθροπόταμος, και μέχρι τη συμβολή του π.
Εργίνη, η κατακλυζόμενη έκταση δεν αυξάνεται σημαντικά, παρατηρούνται όμως
μεγαλύτερα βάθη ροής σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο επαναφοράς (Τ = 20έτη) του
ScIa. Κατάντη του Τυχερού, όπου συμβάλει ο π. Εργίνης, η κατάκλυση εκτείνεται μεταξύ της
κοίτης και των αντιπλημμυρικών αναχωμάτων Τυχερού και Φερών, ενώ κατακλύζεται και
τμήμα του Πετάλου, με σχετικά χαμηλά βάση ροής (< 2,0 m), σε αντιστοιχία με το
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φαινόμενο για περίοδο επαναφοράς Τ = 50έτη του βασικού σεναρίου ScIa. Αντίστοιχος με
την περίπτωση Τ = 50έτη / ScIa είναι και ο πλημμυρισμός στο Δέλτα του ποταμού.
4.3.2.4 Σενάριο ScIIΙ
Στο εν λόγω σενάριο, εξετάστηκε η επαύξηση των συνεπειών γεγονότος μέσης πιθανότητας
υπέρβασης (Τ = 100 έτη) για ταυτόχρονη θραύση φράγματος μικρού ταμιευτήρα στο
βουλγαρικό έδαφος.
ΖΔΥΚΠ GR12RAK0004
Η κατάκλυση είναι σημαντική στο τμήμα του βόρειου Έβρου και μέχρι τη συμβολή του π.
Άρδα, δηλαδή εντός της ΖΔΥΚΠ GR12RAK0004. Στην περιοχή αυτή, συνυπολογίζοντας και τη
θραύση του αναχώματος που παρουσιάστηκε ιστορικά στην περιοχή του Ορμενίου, η
πλημμύρα κινείται στο όριο της ΖΔΥΚΠ από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και μέχρι τα
Δίκαια, με σημαντικά βάθη ροής ( > 2,0 m).
ΖΔΥΚΠ GR12RAK0002
Από τη συμβολή του π. Άρδα και προς τα κατάντη, εντός της ΖΔΥΚΠ GR12RAK0002, η
κατάκλυση του σεναρίου δε διαφοροποιείται από την αντίστοιχη για Τ = 100 έτη/ ScIa, η
οποία έχει ήδη σχολιαστεί, λόγω της απομείωσης της πλημμυρικής παροχής θραύσης.
4.3.2.5 Πλημμύρα από ανύψωση ΜΣΘ
Η κατάκλυση καλύπτει σημαντικό τμήμα των δελταϊκών εκτάσεων της ΣΔΥΚΠ
GR12RAK0002, και μέχρι τις παρυφές του ΓΠΣ Αλεξανδρούπολης στη ΖΔΥΚΠ GR12RAK0003.
Τα βάθη νερού πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας είναι, κατά μέγιστο, ίσα με 1,17 m
και 1,23 m για Τ = 50έτη και Τ = 100 έτη αντίστοιχα.
Στον ακόλουθο Πίνακα 4.3.2-1, παρουσιάζονται συνοπτικά οι κατακλυζόμενες εκτάσεις ανά
ΖΔΥΚΠ και εξεταζόμενο σενάριο.
Πίνακας 4.3.2-1: Κατακλυζόμενες εκτάσεις ανά ΖΔΥΚΠ και υδρολογικό σενάριο.
Κατακλυζόμενη έκταση (στρ.)
ΖΔΥΚΠ

GR12RAK0002

Σενάριο

Σενάριο

Σενάριο

Σενάριο

Σενάριο

Σενάριο

Σενάριο

Aνύψωση

ScIa,

ScIa,

ScIa,

ScIa,

ScIb,

ScΙΙ,

ScΙΙΙ,

ΜΣΘ,

ΜΣΘ,

Τ=20έτη

Τ=50έτη

Τ=100έτη

Τ=1.000έτη

Τ=50έτη

Τ=100έτη

Τ=100έτη

Τ=50έτη

Τ=100έτη

107.351

155.511

168.871

251.270

190.160

139.741

168.871

49.800

52.810

7.720

8.190

GR12RAK0003
GR12RAK0004

Aνύψωση

20.980

24.483

26.188

28.370

28.175

25.418

39.467
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4.3.3 Στρατηγικά συμπεράσματα από τη διαδικασία κατάρτισης των χαρτών
επικινδυνότητας πλημμύρας
Από την διαδικασία κατάρτισης των ΧΕΠ για την περιοχή μελέτης, στα πλαίσια εκπόνησης
του ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου, προέκυψαν ορισμένα βασικά συμπεράσματα για τον πλημμυρικό
κίνδυνο, τα οποία αποτέλεσαν την βάση για την διαμόρφωση των κύριων στόχων του ΣΔΚΠ
και των προτεινόμενων μέτρων.
Τα βασικά συμπεράσματα αποτυπώνονται συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα 4.3.3-1, και
εξειδικεύονται στα Κεφάλαια που ακολουθούν.
Πίνακας 4.3.3-1: Στρατηγικά συμπεράσματα ανάλυσης πλημμυρικής επικινδυνότητας.
α/α

1.

Στρατηγικά συμπεράσματα ανάλυσης πλημμυρικού κινδύνου περιοχής

ΖΔΥΚΠ στην οποία

μελέτης

αφορούν

Τα υπάρχοντα κύρια (πρωτεύοντα) αντιπλημμυρικά αναχώματα κατά

GR12RAK0002

μήκος του κυρίως Έβρου νοτίως της Ν. Βύσσας (τα κατασκευασθέντα με
βάση την μελέτη Harza) υπό την προϋπόθεση μη θραύσης τους,
επαρκούν υψομετρικά για την προστασία της περιοχής που
καλύπτουν από πλημμύρες περιόδου επαναφοράς έως 100 ετών, υπό
διάφορα δυσμενή σενάρια συνδυασμού πλημμυρικών φαινομένων.
Για τα αναχώματα κατά μήκος του Β. Έβρου (ελληνοβουλγαρική
μεθόριος – συμβολή Άρδα) και κατά μήκος του π. Άρδα, το επίπεδο
προστασίας

ενδέχεται

να

είναι

μεγαλύτερο,

υπό

τις

GR12RAK0004

ίδιες

προϋποθέσεις.
2.

Tα υπάρχοντα δευτερεύοντα (υπερβλητά ή θερινά) αντιπλημμυρικά

GR12RAK0002

αναχώματα που περιορίζουν την κυρίως κοίτη του π. Έβρου νοτίως της
Ν. Βύσσας, προσφέρουν επίπεδο προστασίας το οποίο, υπό
οιεσδήποτε συνθήκες, είναι χαμηλότερο έως αρκετά χαμηλότερο της
περιόδου επαναφοράς Τ=10 ετών.
3.

Εκτιμάται ότι οι υφιστάμενες προτάσεις - προερχόμενες κυρίως από την

GR12RAK0002

τουρκική πλευρά - περί αύξησης της παροχετευτικότητας της κυρίως
κοίτης (π.χ. αφαίρεση νησίδων, κλπ.) πέραν του προβληματικού τους
χαρακτήρα (θέματα συνόρων, περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, κλπ.) δε
μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των
πλημμυρικών επιπτώσεων εάν διατηρηθεί (όπως υπονοείται) το
σημερινό εύρος της κυρίως κοίτης, καθώς η παροχετευτικότητά της
μεταξύ των υπερβλητών αναχωμάτων είναι ήδη πολύ περιορισμένη (<
Τ=10 έτη της φυσικής πλημμύρας, χωρίς ενδεχόμενη επιβάρυνση από
την υπερχείλιση Άρδα ή άλλους παράγοντες).
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α/α

4.
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Στρατηγικά συμπεράσματα ανάλυσης πλημμυρικού κινδύνου περιοχής

ΖΔΥΚΠ στην οποία

μελέτης

αφορούν

Οι παρεμβάσεις επί της κυρίως κοίτης πρέπει να περιορισθούν στις

GR12RAK0002 και

αναγκαίες ώστε να αποκατασταθεί η παροχέτευση ενός ελάχιστου

GR12RAK0004

επιπέδου πλημμυρικής απορροής (π.χ. Τ=10 ετών) και υπό κανονικές
συνθήκες, με σκοπό την μείωση των "συνήθων" πλημμυρικών
φαινομένων. Σπανιότερα πλημμυρικά γεγονότα, ή γεγονότα που
προκύπτουν από δυσμενή συνδυασμό πολλαπλών αιτίων θα πρέπει να
γίνει δεκτό ότι θα εκτονώνονται στην πλημμυρική ζώνη που ορίζεται
από τα κύρια αντιπλημμυρικά αναχώματα, η οποία θα πρέπει να
υπόκειται σε συγκεκριμένη διαχείριση.
5.

Το επίπεδο πλημμυρικού κινδύνου σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης

GR12RAK0002 και

εξαρτάται κυρίως από τον εκάστοτε συνδυασμό των επιμέρους πηγών

GR12RAK0004

πλημμυρικής απορροής (κυρίως Έβρος, Άρδας, Εργίνης, κλπ.) και
λιγότερο από το μέγεθος της παροχής της κάθε πηγής ξεχωριστά, για
όλες τις περιόδους επαναφοράς έως 100 ετών. Η μόνη εξαίρεση είναι ο
Άρδας, οι πλημμυρικές παροχές του οποίου, λόγω της απότομης
υπερχείλισης των βουλγαρικών φραγμάτων, μπορούν να προκαλέσουν
δυσμενείς επιπτώσεις και από μόνες τους.
6.

Η πιο σημαντική πηγή πλημμυρικής απορροής από την άποψη των

GR12RAK0002 και

δυσμενών συνδυαστικά επιπτώσεων είναι ο Άρδας. Το σχετικό

GR12RAK0004

σενάριο (ScIb) κατέδειξε ότι η υψηλή πλημμυρική παροχή του Άρδα
μπορεί να μεγεθύνει τις συνέπειες ενός πλημμυρικού γεγονότος του
κυρίως Έβρου σπανιότητας Τ= 50 ετών σε αυτές γεγονότος περιόδου
επαναφοράς πολύ μεγαλύτερης των 100 ετών και λίγο υπολειπόμενων
πλημμυρικού γεγονότος περιόδου επαναφοράς 1000 ετών.
7.

Οι επιπτώσεις από την θραύση κάποιου εκ των πολυάριθμων μικρών

GR12RAK0004

φραγμάτων στο έδαφος της Βουλγαρίας, στην ενδιάμεση λεκάνη του
Έβρου μεταξύ Χαρμανλί και Σβίλενγκραντ, φαίνεται ότι περιορίζονται
στην ζώνη του Β. Έβρου. Ωστόσο, στο τμήμα αυτό, οι επιπτώσεις
μπορεί να είναι σημαντικές.
8.

Οι πλημμύρες λόγω ανύψωσης ΜΣΘ καλύπτουν σημαντική επιφάνεια

GR12RAK0003 και

των δελταϊκών εκτάσεων, φτάνοντας ακόμη και μέχρι τις παρυφές του

GR12RAK0002

ΓΠΣ της Αλεξανδρούπολης. Ωστόσο, το βάθος κατάκλυσης είναι
σχετικά περιορισμένο (<1,30μ), ενώ δε διαφοροποιείται σημαντικά
για τις περιόδους επαναφοράς που εξετάστηκαν.
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Κατάρτιση χαρτών κινδύνου πλημμύρας (ΧΚΠ)

4.4.1 Κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας
Οι Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας (ΧΚΠ), οπτικοποιούν τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες
που συνδέονται με κάθε πλημμύρα στην περιοχή μελέτης με βάση τους υδραυλικούς
υπολογισμούς, για τα διάφορα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται. Τα σχετικά με τα
εναλλακτικά υδρολογικά σενάρια και την υδραυλική προσομοίωση έχουν παρουσιαστεί
ανωτέρω (βλ. § 4.3.1.2 και 4.3.1.3).
Με βάση τα κατευθυντήρια κείμενα, οι ΧΚΠ περιέχουν πληροφορίες για την αποτίμηση των
δυνητικών συνεπειών των πλημμυρών στον πληθυσμό, την οικονομική δραστηριότητα και
τις υποδομές, το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, οι οποίες στην περιοχή μελέτης και
στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου, εξετάστηκαν επί των ακόλουθων
παραμέτρων:


Ενδεικτικός αριθμός κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν.



Τύποι οικονομικής δραστηριότητας που ενδέχεται να πληγούν, οι οποίοι για την
περιοχή μελέτης αποτιμώνται σε σχέση με τις χρήσεις γης, τις συγκοινωνιακές
υποδομές (οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο), τα αρδευτικά και αποστραγγιστικά
αντλιοστάσια, τον αγωγό φυσικού αερίου και τα κύρια αντιπλημμυρικά αναχώματα.



Εγκαταστάσεις, κατά τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 96/61/ΕΚ του
Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και
έλεγχο της ρύπανσης, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 166/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι οποίες ενδέχεται να
προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση πλημμύρας. Στη ζώνη κατάκλυσης δεν
υπάρχουν εγκαταστάσεις IPPC, SEVESO, ανοιχτοί ΧΑΔΑ ή άλλες χρήσεις που μπορεί
να προκαλέσουν ατυχηματική ρύπανση, και εξετάζεται μόνο η επιρροή των
πλημμυρών στις ΕΕΛ της περιοχής μελέτης.



Προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες ορίζονται στο Παράρτημα IV, σημείο 1, σημεία
i), iii) και v) της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και ενδέχεται να πληγούν, και οι οποίες είναι
περιοχές που χρησιμοποιούνται για την άντληση πόσιμου νερού, σε περιοχές
αναψυχής ή κολύμβησης και σε ζώνες προστασίας ειδών χλωρίδας και πανίδας. Στην
περιοχή μελέτης η απαίτηση αυτή εξειδικεύεται με την αποτίμηση των δυνητικών
συνεπειών πλημμύρας σε υπόγεια υδάτινα σώματα (ΥΥΣ), γεωτρήσεις πόσιμου
νερού, περιοχές του δικτύου Natura και περιοχές νερών κολύμβησης.

Στα πλαίσια του ΣΔΚΠ καταρτίστηκαν συνολικά δέκα (10) χάρτες κινδύνων πλημμύρας:
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 από δύο (2) χάρτες κινδύνων πλημμύρας για τα τέσσερα (4) σενάρια πλημμύρας από
ποτάμιες ροές (ScΙa, ScΙb, ScΙΙ και ScΙΙΙ) – σύνολο οκτώ (8), αφορούν στις ΖΔΥΚΠ
GR12RAK0002, GR12RAK0004 και GR12RAK00037
 Δύο (2) χάρτες κινδύνων πλημμύρας λόγω ανύψωσης ΜΣΘ, για τις ΖΔΥΚΠ GR12RAK0002
και GR12RAK0003.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω (βλ. και §4.3.1), στα πλαίσια της παρούσας ΣΜΠΕ
συντάχθηκαν Χάρτες Πλημμυρικής Επικινδυνότητας και Χρήσεις Γης για το σύνολο της
περιοχής μελέτης (βλ. Παράρτημα Α). Οι χάρτες αυτοί περιλαμβάνουν στοιχεία τόσο των
χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας όσο και των χαρτών κινδύνου πλημμύρας του ΣΔΚΠ
και αφορούν το βασικό σενάριο για πλημμύρες χαμηλής, μέσης και υψηλής
επαναληπτικότητας.
Η αξιολόγηση της δυνητικής επιρροής των πλημμυρικών φαινομένων που παρουσιάζεται
ακολούθως, έχει γίνει για το όλα τα σενάρια, για τις κατά περίπτωση κρίσιμες περιόδους
επαναφοράς και ανάλογα με το είδος των θιγόμενων υποδομών.

4.4.2 Αποτελέσματα αξιολόγησης δυνητικής επιρροής των πλημμυρικών
φαινομένων
Στην παρούσα παράγραφο, αναλύονται οι δυνητικές συνέπειες των πλημμυρών που
προσομοιώθηκαν, ανά ΖΔΥΚΠ και πλημμυρικό σενάριο, σύμφωνα με το ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου.
Σημειώνεται ότι η αποτίμηση των δυνητικών συνεπειών δε γίνεται για το βασικό σενάριο
ScIa και την πολύ υψηλή επαναληπτικότητα (Τ=20έτη), καθώς δεν αποτελεί επίσημα
υιοθετημένη περίοδο επαναφοράς της Ελληνικής πλευράς, έχει συμπεριληφθεί μόνο για
λόγους διασυνοριακής συνεργασίας με τη Βουλγαρική πλευρά και δεν αναρτάται στις
βάσεις δεδομένων της ΕΕ. Επισημαίνεται εκ νέου ότι ο παρακάτω σχολιασμός αφορά σε
υδραυλική προσομοίωση η οποία εξετάζει μόνο την υπέρβαση, και όχι τη, φυσική ή
ανθρωπογενή θραύση αναχωμάτων.
4.4.2.1 Επιρροή στον πληθυσμό
Τα κατευθυντήρια κείμενα αναφέρουν ότι η επιρροή των εξεταζόμενων πλημμυρών στον
πληθυσμό εκφράζεται μέσω του πλήθους των κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν και
περιλαμβάνει συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία και την κοινότητα. Στην πρώτη περίπτωση
περιλαμβάνεται η δυνητική επιρροή στον πληθυσμό λόγω ρύπανσης, διακοπής παροχής
πόσιμου ύδατος ή απωλειών ανθρώπινης ζωής, ενώ η δεύτερη αφορά σε δυνητικές
συνέπειες στη δημόσια διοίκηση, την παιδεία, την υγεία και τις κοινωνικές παροχές,
συμπεριλαμβάνοντας τη δυνατότητα για άμεση απόκριση των υπηρεσιών αυτών σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
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Ειδικά η ΖΔΥΚΠ GR12RAK0003 απεικονίζεται αποκλειστικά για λόγους πληρότητας στους χάρτες
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Στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου, η περιορισμένη ακρίβεια της τοπογραφικής
πληροφορίας δεν επέτρεψε τον ακριβή προσδιορισμό κοινωνικών υποδομών που θα
μπορούσαν να πληγούν εντός των οικισμών, και έτσι προσδιορίστηκε το πλήθος των
κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν με βάση την πληθυσμιακή πυκνότητα, που
προσδιορίστηκε από τα δημογραφικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (απογραφή 2011). Σε
περιπτώσεις οικισμών άνω των 3.000 κατοίκων πολλαπλασιάστηκε η κατακλυζόμενη
έκταση με την πυκνότητα πληθυσμού, ενώ σε μικρότερους οικισμούς θεωρήθηκε ότι η
κατάκλυση έστω και τμήματος του οικισμού επηρεάζει, έμμεσα ή άμεσα, το σύνολο των
κατοίκων, στρογγυλευμένο στην ανώτερη δεκάδα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης
συνοψίζονται στον ακόλουθο Πίνακα 4.4.2-1.
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Πίνακας 4.4.2-1:

Δυνητική επιρροή πλημμυρών στον πληθυσμό (πλήθος ατόμων).

ScIa
Τ=50

ΖΔΥΚΠ
Σύνολο
GR12RAK0002

1.000

Τ=100

Επιμέρους
οικισμοί
Διδ/χο=1.000

Σύνολο
4.200

ScIb

Τ=1000

Επιμέρους
οικισμοί
Διδ/χο=1.100

Σύνολο
4.830

Επιμέρους
οικισμοί
Διδ/χο=1.380

Σύνολο
4.200

ScII

Επιμέρους
οικισμοί
Διδ/χο=1.100

Σύνολο
730

ScIII

Επιμέρους
οικισμοί
Διδ/χο=730

Σύνολο
4.200

Επιμέρους
οικισμοί
Διδ/χο=1.100

Πραγγί=300

Πραγγί=300

Πραγγί=300

Πραγγί=300

Ν.Βύσσα=2.800

Ν.Βύσσα=2.800

Ν.Βύσσα=2.800

Ν.Βύσσα=2.800

Λαγυνά=330
Σταθμός=20
GR12RAK0003

-

-

-

GR12RAK0004

-

-

140

Μαράσια=140

140

-

-

-

-

-

Μαράσια=140

-

-

-

-

1.270

Δίκαια=570
Ορμένιο=560
Μαράσια=140
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4.4.2.2 Επιρροή στις οικονομικές δυνατότητες
Σύμφωνα με τα κατευθυντήρια κείμενα, η επιρροή των εξεταζόμενων πλημμυρών στον
πληθυσμό εκφράζεται μέσω του πλήθους των κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν και
περιλαμβάνει συνέπειες στην ανθρώπινη οικονομική δραστηριότητα.
Χρήσεις γης
Οι τύποι οικονομικών που δύνανται να πληγούν από πλημμύρα λόγω υπέρβασης
αναχωμάτων των ποταμών ή λόγω ανύψωσης της ΜΣΘ, προσδιορίστηκαν με βάση ένα
υπόβαθρο κάλυψης γης, το οποίο στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου, προήλθε
από συνάθροιση (ομαδοποίηση) συγκεκριμένων κωδικών χρήσης και κάλυψης γης του
Corine Land Cover (βλ. ακόλουθο Πίνακα 4.4.2-2).
Πίνακας 4.4.2-2:
Ομαδοποίηση χρήσεων γης Corine Land Cover για την παραγωγή
των χαρτών κινδύνων πλημμύρας.
Επιμέρους
κατηγορία
κάλυψης
111
112
121
122
123
124
131
132
133
141
142
211
212
241
242
243
213
221
222
223
244
311
312
313
231
321
322

Περιγραφή Corine
Συνεχής αστικός ιστός
Ασυνεχής αστικός ιστός
Βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες
Οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα
Ζώνες λιμένων
Αεροδρόμια
Χώροι εξορύξεως ορυκτών
Χώροι απορρίψεως απορριμμάτων
Χώροι οικοδόμησης
Περιοχές αστικού πρασίνου
Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
Μη αρδευόμενη αρόσιμη γη
Μόνιμα αρδευόμενη γη
Ετήσιες καλλιέργειες που σχετίζονται με
μόνιμες καλλιέργειες
Σύνθετες καλλιέργειες
Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργία
μαζί με σημαντικά τμήματα φυσικής
βλάστησης
Ορυζώνες
Αμπελώνες
Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες με σαρκώδεις
καρπούς
Ελαιώνες
Γεωργο-δασικές περιοχές
Δάσος πλατύφυλλων
Δάσος κωνοφόρων
Μικτό δάσος
Λιβάδια
Φυσικοί βοσκότοποι
Θάμνοι και χερσότοποι

Περιγραφή ομαδοποιημένης
κατηγορίας κάλυψης
Συνεχής αστική δόμηση
Μη συνεχής αστική δόμηση

Βιομηχανικές – εμπορικές ζώνες

Αροτριαίες καλλιέργειες

Μόνιμες καλλιέργειες

Δάση

Λοιπές φυσικές περιοχές
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Επιμέρους
κατηγορία
κάλυψης
323
324
331
332
333
334
335
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Περιγραφή ομαδοποιημένης
κατηγορίας κάλυψης

Περιγραφή Corine
Σκληροφυλλική βλάστηση
Μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις
Παραλίες, αμμόλοφοι, αμμουδιές
Απογυμνωμένοι βράχοι
Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Αποτεφρωμένες εκτάσεις
Παγετώνες και αέναο χιόνι

Στους ακόλουθους Πίνακες 4.4.2-3 έως 4.4.2-5, δίνονται τα τικά αποτελέσματα, ανά
περίοδο επαναφοράς, υδρολογικό σενάριο και ΖΔΥΚΠ.
Πίνακας 4.4.2-3:

Έκταση οικονομικών δραστηριοτήτων σε δυνητικό κίνδυνο
κατάκλυσης, ΖΔΥΚΠ GR12RAK0004.
Συνολική
έκταση

Ομαδοποιημένη

εντός

κατηγορία κάλυψης

Μη συνεχής αστική δόμηση
Βιομηχανικές – εμπορικές
ζώνες
Αροτριαίες καλλιέργειες
Μόνιμες καλλιέργειες

Σενάριο

Σενάριο

Σενάριο

ScIa,

ScIa,

ScIa,

ScIa,

Τ=50έτη

Τ=100έτη

Τ=1.000έτη

282,5

300

310

325

23.092

8.247,5

10.532,5

11.617,5

12.870

396

10

10

10

10

(στρ.)
Συνεχής αστική δόμηση

Σενάριο
Τ=20έτη

ΖΔΥΚΠ
(*)

Κατακλυζόμενη έκταση (στρ.)

0
390
0

Δάση

1.665

660

680

710

720

Λοιπές φυσικές περιοχές

7.517

5.030

5.512,5

5.787,5

6.385

11.380

6.668

7.448

7.753

8.060

44.440

20.898

24.483

26.188

28.370

Υγρότοποι
επιφάνειες
ΣΥΝΟΛΟ:

–

Υδάτινες

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 109

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Συνολική
Ομαδοποιημένη κατηγορία

έκταση

κάλυψης

Σενάριο

Σενάριο

Σενάριο

ScIb,

ScΙΙ,

ScΙΙΙ,

Τ=50έτη

Τ=100έτη

Τ=100έτη

325

310

310

23.092

12.730

11.097,5

19.617,5

396

10

10

200

1.665

680

660

1.670

7.517

6.410

5.787,5

5.787,5

11.380

8.020

7.553

11.885

44.440

28.175

25.418

39.467

εντός
ΖΔΥΚΠ
(στρ.)

Συνεχής αστική δόμηση

(*)

0

Μη συνεχής αστική δόμηση

390

Βιομηχανικές – εμπορικές
ζώνες
Αροτριαίες καλλιέργειες
Μόνιμες καλλιέργειες
Δάση
Λοιπές φυσικές περιοχές
Υγρότοποι

–

Κατακλυζόμενη έκταση (στρ.)

Υδάτινες

επιφάνειες
ΣΥΝΟΛΟ:

0

(*)

: Με τον όρο συνεχής αστική δόμηση νοούνται οι περιοχές στις οποίες κτίρια,
δρόμοι και τεχνητές αδιαπέρατες επιφάνειες καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της
έκτασης. Στην περιοχή μελέτης συνεχής αστική δόμηση παρατηρείται μόνο στην
Αλεξανδρούπολη και στο κέντρο της Ορεστιάδας, εκτός των ΖΔΥΚΠ.

Πίνακας 4.4.2-4:

Έκταση οικονομικών δραστηριοτήτων σε δυνητικό κίνδυνο
κατάκλυσης, ΖΔΥΚΠ GR12RAK0002.
Συνολική
έκταση

Ομαδοποιημένη

Κατακλυζόμενη έκταση (στρ.)
Σενάριο

Σενάριο

Σενάριο

Σενάριο

ScIa,

ScIa,

ScIa,

ScIa,

Τ=20έτη

Τ=50έτη

Τ=100έτη

Τ=1.000έτη

720

990

990

1.240

273.696

53.121

81.971

97.221

171.790

Μόνιμες καλλιέργειες

395

270

270

290

300

Δάση

872

300

510

430

560

4.039

1.030

2.420

2.380

2.650

87.871

51.910

69.350

67.560

74.730

369.410

107.351

155.511

168.871

251.270

εντός

κατηγορία κάλυψης

ΖΔΥΚΠ
(στρ.)

Συνεχής αστική δόμηση

(*)

Μη συνεχής αστική δόμηση
Βιομηχανικές – εμπορικές
ζώνες
Αροτριαίες καλλιέργειες

Λοιπές φυσικές περιοχές
Υγρότοποι
επιφάνειες
ΣΥΝΟΛΟ:

–

Υδάτινες

0
1.362
1.175

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 110

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Συνολική
Ομαδοποιημένη

κατηγορία

έκταση

κάλυψης

εντός
ΖΔΥΚΠ
(στρ.)

Συνεχής αστική δόμηση

(*)

Κατακλυζόμενη έκταση (στρ.)
Σενάριο

Σενάριο

Σενάριο

Aνύψωση

Aνύψωση

ScIb,

ScΙΙ,

ScΙΙΙ,

ΜΣΘ,

ΜΣΘ,

Τ=50έτη

Τ=100έτη

Τ=100έτη

Τ=50έτη

Τ=100έτη

1.200

720

990
11.520

12.010

0

Μη συνεχής αστική δόμηση

1.362

Βιομηχανικές – εμπορικές ζώνες

1.175

Αροτριαίες καλλιέργειες

273.696

115.080

69.301

97.221

Μόνιμες καλλιέργειες

395

290

270

290

Δάση

872

510

430

430

Λοιπές φυσικές περιοχές

4.039

2.450

2.370

2.380

2.020

2.020

Υγρότοποι – Υδάτινες επιφάνειες

87.871

70.630

66.650

67.560

36.260

38.780

ΣΥΝΟΛΟ:

369.410

190.160

139.741

168.871

49.800

52.810

(*)

: Με τον όρο συνεχής αστική δόμηση νοούνται οι περιοχές στις οποίες κτίρια, δρόμοι και τεχνητές
αδιαπέρατες επιφάνειες καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της έκτασης. Στην περιοχή μελέτης συνεχής αστική
δόμηση παρατηρείται μόνο στην Αλεξανδρούπολη και στο κέντρο της Ορεστιάδας, εκτός των ΖΔΥΚΠ.

Πίνακας 4.4.2-5:

Έκταση οικονομικών δραστηριοτήτων σε δυνητικό κίνδυνο
κατάκλυσης, ΖΔΥΚΠ GR12RAK0003.

Ομαδοποιημένη
κατηγορία κάλυψης

Συνολική

Κατακλυζόμενη έκταση

έκταση

(στρ.)

εντός
ΖΔΥΚΠ
(στρ.)

Συνεχής αστική δόμηση
(*)

Μη

συνεχής

αστική

δόμηση
Βιομηχανικές – εμπορικές
ζώνες
Αροτριαίες καλλιέργειες

1.860

70

80

1.581

490

630

8.588

7.160

7.480

12.160

7.720

8.190

0
0

Λοιπές φυσικές περιοχές

0

επιφάνειες
ΣΥΝΟΛΟ:

Υδάτινες

ΜΣΘ,
Τ=100έτη

131

Δάση
–

ΜΣΘ, Τ=50έτη

Aνύψωση

0

Μόνιμες καλλιέργειες

Υγρότοποι

Aνύψωση

(*)

: Με τον όρο συνεχής αστική δόμηση νοούνται οι περιοχές στις

οποίες κτίρια, δρόμοι και τεχνητές αδιαπέρατες επιφάνειες
καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της έκτασης. Στην περιοχή μελέτης
συνεχής αστική δόμηση παρατηρείται μόνο στην Αλεξανδρούπολη
και στο κέντρο της Ορεστιάδας, εκτός των ΖΔΥΚΠ.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 111

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Συγκοινωνιακές υποδομές
Οι σημαντικότερες συγκοινωνιακές υποδομές που εξετάστηκαν στα πλαίσια εκπόνησης του
ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου, αφορούν στο εθνικό και κύριο (επαρχιακό) οδικό δίκτυο καθώς και στην
αναβαθμισμένη σιδηροδρομική γραμμή που έχει μελετηθεί και κατασκευάζεται για την ΟΣΕ
ΑΕ. Οι σημαντικότεροι άξονες του εθνικού οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή μελέτης
είναι η Εγαντία Οδός (Αυτοκινητόδρομος Α2) και ο υπό κατασκευή Αυτοκινητόδρομος
Α21/Ε85 Αρδάνιο – Σουφλί – Διδυμότειχο – Ορεστιάδα – Καστανιές – Ορμένιο (κάθετος
άξονας Εγνατίας). Ο αερολιμένας της Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος» βρίσκεται εκτός των
εξεταζόμενων ΖΔΥΚΠ.
Η Εγνατία Οδός διατρέχει την ευρύτερη περιοχή μελέτης στο νοτιοδυτικό τμήμα της για
μήκος 59km, από τα βόρεια της Αλεξανδρούπολης έως το Αρδάνιο, σε σημαντική απόσταση
από τη ΖΔΥΚΠ και χωρίς να επηρεάζεται από πλημμυρικά γεγονότα. Ο κάθετος άξονας Α21
της Εγνατίας Οδού έχει συνολικό μήκος 124km, είναι στρατηγικής σημασίας και αποτελεί
βασική σύνδεση με τη Βουλγαρία. Είναι τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και
απόληξη του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου ΙΧ στο ελληνικό έδαφος. Σήμερα ο άξονας
αναβαθμίζεται, ακολουθώντας στο μεγαλύτερο μήκος του τη χάραξη της παλαιάς ΕΟ51.
Οριζοντιογραφικά βρίσκεται στις δυτικές παρυφές της ΖΔΥΚΠ, ή και πέρα από αυτή, ενώ σε
ορισμένα τμήματα κινείται παράλληλα με τη σιδηροδρομική γραμμή. Το επίχωμα του
κάθετου άξονα είναι γενικώς υψηλότερα από τη στάθμη πλημμύρας. Ωστόσο, η ύπαρξη
Κάτω Διαβάσεων και οχετών επιτρέπει την κυκλοφορία του νερού στις ανάντη αυτού
πεδινές εκτάσεις, προκαλώντας την κατάκλυση των αγροκτημάτων που βρίσκονται στα
δυτικά του Α21.
Στο εθνικό οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης ανήκει επίσης η ΕΟ2, στο τμήμα της από
Αλεξανδρούπολη έως Γέφυρα Κήπων, η οποία ωστόσο βρίσκεται μακριά από τις ΖΔΥΚΠ και
τα όρια της πλημμυρικής έκτασης. Το κύριο οδικό δίκτυο της περιοχής μπορεί να θεωρηθεί,
με σχετική ασφάλεια, ότι βρίσκεται γενικά περί τη στάθμη εδάφους, με μόνη εξαίρεση το
τμήμα Πύθιο – Ρήγιο – Σοφικό της ΕπΟ 9, που διέρχεται στις παρυφές λόφου, υψηλότερα
από τις ανατολικές πεδινές εκτάσεις, και αποτελεί το όριο της ΖΔΥΚΠ χωρίς να επηρεάζεται
από πλημμυρικά φαινόμενα. Τα τμήματα του κύριου οδικού δικτύου που βρίσκονται εντός
ή πέριξ των εκτιμήσεων επιφάνειας κατάκλυσης ανά σενάριο και ΖΔΥΚΠ δίνονται στον
Πίνακα 4.4.6.
Όσον αφορά την σιδηροδρομική γραμμή, βρίσκονται σε εξέλιξη προγραμματισμένες
εργασίες. Ειδικά στο τμήμα Μάνδρα – Ψαθάδες η παραλλαγή της σιδηροδρομικής γραμμής
κατασκευάζεται από την Εγνατία Οδό, προκειμένου στη θέση της υφιστάμενης γραμμής να
κατασκευαστεί τμήμα του κάθετου άξονα Α21. Πρέπει να σημειωθεί ότι η σιδηροδρομική
γραμμή έχει ιδιαίτερη σημασία για την αντιπλημμυρική προστασία παρέβριων οικισμών,
καθώς σε πολλές περιπτώσεις το ανάχωμά της βρίσκεται στο όριο των κατοικημένων
περιοχών προς τη μεριά του ποταμού, αποτελώντας σύνορο για την πλημμύρα και
προστατεύοντας τις οικιστικές υποδομές από κατάκλυση.
Σύμφωνα με πληροφορίες που διατέθηκαν από την ΟΣΕ ΑΕ επιστολή, η υφιστάμενη γραμμή
πλήττεται από πλημμύρες στα εξής τμήματα:
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 112

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

•

GR12RAK0002: Μάνδρα – Λάβαρα και Διδυμότειχο – Πύθιο

•

GR12RAK0004: Μαράσια – Δίλοφος και Δίκαια – Ορμένιο

Σημειώνεται ότι στη ΖΔΥΚΠ GR12RAK0003 δεν υπάρχει σιδηροδρομική υποδομή εντός των
ορίων κατάκλυσης. Στον Πίνακα 4.4.7 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι δυνητικές
συνέπειες των διαφόρων πλημμυρών για τη μελλοντική αναβάθμιση της γραμμής, ανά
τμήματα δικτύου.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 113

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Πίνακας 4.4.2-6:

Δυνητική επιρροή πλημμυρών στο κύριο οδικό δίκτυο (χλμ. δικτύου).
ScIa

Τ=50

ΖΔΥΚΠ
Σύνολο
GR12RAK0002

1,7

Τ=100

Επιμέρους
οδοί
Διδ/χο-

Σύνολο
1,7

ScIb

Τ=1000

Επιμέρους
οδοί
Διδ/χο-

Ισαάκιο

Ισαάκιο

ΕπΟ9=1,7

ΕπΟ9=1,7

Σύνολο
6,2

Επιμέρους
οδοί
Διδ/χο-

Σύνολο
6,2

ScII

Επιμέρους
οδοί
Διδ/χο-

1,7

Ισαάκιο

Ισαάκιο

ΕπΟ9=1,7

ΕπΟ9=1,7

Ν.Βύσσα-

Ν.Βύσσα-

Α/Σ=4,5

(***)

Α/Σ=4,5

Σύνολο

ScIII

Επιμέρους
οδοί
Διδ/χο-

Σύνολο
1,7

Επιμέρους
οδοί
Διδ/χο-

Ισαάκιο

Ισαάκιο

ΕπΟ9=1,7

ΕπΟ9=1,7

(***)

GR12RAK0003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GR12RAK0004

1,4

Καναδάς-

1,4

Καναδάς-

1,4

Καναδάς-

1,4

Καναδάς-

1,4

Καναδάς-

1,4

Καναδάς-

Ρίζια=0,6

Ρίζια=0,6

Ρίζια=0,6

Ρίζια=0,6

Ρίζια=0,6

Ρίζια=0,6

Καστανιές-

Καστανιές-

Καστανιές-

Καστανιές-

Καστανιές-

Καστανιές-

Μαράσια=0,8

Μαράσια=0,8

Μαράσια=0,8
Μαράσια=0,8
Μαράσια=0,8
Μαράσια=0,8
(*): Ο Πίνακας αναφέρεται σε τμήματα του οδικού δικτύου μεταξύ των οικισμών ή υποδομών που αναγράφονται.
(**): Όπου δε δίδεται συγκεκριμένη αρίθμηση, οι ΕπΟ που σημειώνονται είναι ανώνυμες.
(**): Η συγκεκριμένη ΕπΟ συνδέει τον οικισμό της Νέας Βύσσας με παρέβριο αποστραγγιστικό αντλιοστάσιο.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 114

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Πίνακας 4.4.2-7:
ΖΔΥΚΠ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Δυνητική επιρροή πλημμυρών στην αναβαθμισμένη (μελλοντική) σιδηροδρομική γραμμή (τμήματα δικτύου).
ScIa

ScIb

ScII

ScIII

1. Τμήμα Διδ/χο-Πετράδες,
ιδίως στα όρια των οικισμών
Διδ/χο και Πραγγί.
2. Οικισμός Λαγυνών.
3. Τμήμα μεταξύ Αμορίου Ν.Ψαθάδων (εκτός οικισμών).
4. Τμήμα βόρεια των Ν.
Ψαθάδων έως τον οικισμό
Σταθμό.
-

1. Οριακή υπέρβαση
της γραμμής μεταξύ
των Λαγυνών και του
Λυκόφωτος, σε μήκος
(*)
2,5χλμ .
2.
Τμήμα
Διδ/χοΠετράδες, ιδίως στα
όρια των οικισμών
Διδ/χο και Πραγγί.
-

1. Τμήμα πέριξ του
οικισμού Διδ/χο.

1.
Τμήμα
Διδ/χοΠετράδες, ιδίως στα
όρια των οικισμών
Διδ/χο και Πραγγί.

-

-

1. Οικ. Μαράσια.
2. Τμήμα στην περιοχή του
Σάκκου.

-

-

Τ=50

Τ=100

Τ=1000

GR12RAK0002

1. Τμήμα πέριξ του
οικισμού Διδ/χο.

1. Τμήμα Διδ/χοΠετράδες, ιδίως στα
όρια των οικισμών
Διδ/χο και Πραγγί.

GR12RAK0003

-

-

GR12RAK0004

-

1. Τμήμα ΜαράσιαΔίλοφος, ιδίως στο
όριο του οικισμού
Μαράσια.

1. Τμήμα ΔίλοφοςΟρμένιο, δυτικά του
Διλόφου και μέχρι τα
σύνορα
σε
μήκος
13,5χλμ
και
επηρεάζοντας
του
οικισμού Δίκαια και
(**)
Ορμένιο .
2. Τμήμα ΜαράσιαΔίλοφος, ιδίως στο όριο
του οικισμού Μαράσια.
(*): Στο τμήμα αυτό η υψομετρική υπέρβαση της Σ.Γ. από την πλημμύρα είναι οριακή (της τάξης των 0,1μ). Λόγω των έντονων ασαφειών στην τοπογραφική πληροφορία
το αβέβαιο αυτό αποτέλεσμα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο ως ένδειξη δυνητικού κινδύνου στην περιοχή, η οποία μάλιστα δεν επαληθεύεται από τις πληροφορίες που
έχουν συγκεντρωθεί.
(**): Κατά την πλημμύρα του 2012 παρατηρήθηκε ότι, πέρα από τις όποιες υπερβάσεις της στέψης, η ορμή των υδάτων υπέσκαψε το επίχωμα, καταστρέφοντάς το και
εντείνοντας περαιτέρω την επίδραση της πλημμύρας στις ανάντη της γραμμής περιοχές.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 115

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Αρδευτικά και αποστραγγιστικά αντλιοστάσια
Όλα τα αντλιοστάσια είναι χωροθετημένα περί τη στάθμη εδάφους, και εκτιμάται ότι
κατακλύζονται εφόσον βρίσκονται εντός της εκτίμησης επιφάνειας πλημμύρας για τις
διάφορες περιόδους επαναφοράς. Συνολικά εντοπίστηκαν από τον Ανάδοχο πέντε (5)
αποστραγγιστικά και έντεκα (11) αρδευτικά αντλιοστάσια στις ΖΔΥΚΠ GR12RAK0002 και
GR12RAK0004, ενώ δεν υπάρχουν αντλιοστάσια εντός της ΖΔΥΚΠ GR12RAK0003. Tα
αποτελέσματα της προσομοίωσης έχουν ως ακολούθως. Για το σενάριο ScIII, και δεδομένου
ότι δεν υπάρχουν αντλιοστάσια εντός της ζώνης κατάκλυσης στο τμήμα Ορμένιο –
Καστανιές, τα αποτελέσματα ταυτίζονται με αυτά του ScIa για Τ=100 έτη.
Πίνακας 4.4.2-8:
Εκτίμηση κινδύνων πλημμύρας για
αρδευτικά αντλιοστάσια, σενάριο ScIa (και ScIII).
Αποστραγγιστικά

ΖΔΥΚΠ

αντλιοστάσια

αποστραγγιστικά

και

Κατάκλυση αντλιοστασίων
Τ=20έτη

Τ=50έτη

Τ=100έτη

Τ=1.000έτη

Ζώνης Φερών Α’ (Δ. Έβρου)

όχι

NAI

NAI

NAI

Ζώνης Φερών Β’ (Δ. Έβρου)

όχι

NAI

NAI

NAI

όχι

όχι

όχι

NAI

Πυθίου

όχι

όχι

όχι

NAI

Βύσσας

όχι

όχι

NAI

NAI

Τυχερού

GR12RAK0002

Αρδευτικά αντλιοστάσια

ΖΔΥΚΠ

Κατάκλυση αντλιοστασίων
Τ=20έτη

Τ=50έτη

Τ=100έτη

Τ=1.000έτη

Φέρες – Πέπλο

όχι

όχι

όχι

NAI

Πέταλο

NAI

NAI

NAI

NAI

Τυχερό 1 (νότια του οικισμού)

NAI

NAI

NAI

NAI

Τυχερό 2 (ανατολικά του οικισμού)

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

Λυκόφως

NAI

NAI

NAI

NAI

Κορνοφωλιά

NAI

NAI

NAI

NAI

Σουφλί

NAI

NAI

NAI

NAI

Λάβαρα

NAI

NAI

NAI

NAI

όχι

όχι

όχι

NAI

όχι

όχι

όχι

όχι

Τυχερό 3 (βόρεια του οικισμού)

Πεδιάδας Άρδα (Κόμαρα)
Πεδιάδας Άρδα (φράγμα Θεραπείου)

GR12RAK0002

GR12RAK0004

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 116

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Πίνακας 4.4.2-9:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Εκτίμηση κινδύνων πλημμύρας για αποστραγγιστικά
αρδευτικά αντλιοστάσια, σενάρια ScIb και ScΙΙ.

Αποστραγγιστικά αντλιοστάσια

ΖΔΥΚΠ

και

Κατάκλυση αντλιοστασίων
Σενάριο ScIb

Σενάριο ScΙΙ

Ζώνης Φερών Α’ (Δ. Έβρου)

NAI

NAI

Ζώνης Φερών Β’ (Δ. Έβρου)

NAI

NAI

Τυχερού

όχι

όχι

Πυθίου

GR12RAK0002

όχι

όχι

Βύσσας

NAI

όχι

Αρδευτικά αντλιοστάσια

ΖΔΥΚΠ

Κατάκλυση αντλιοστασίων
Σενάριο ScIb

Σενάριο ScΙΙ

Φέρες – Πέπλο

όχι

όχι

Πέταλο

NAI

NAI

Τυχερό 1 (νότια του οικισμού)

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

Λυκόφως

NAI

NAI

Κορνοφωλιά

NAI

NAI

Σουφλί

NAI

NAI

Λάβαρα

NAI

NAI

NAI

όχι

όχι

όχι

Τυχερό 2 (ανατολικά του οικισμού)
Τυχερό 3 (βόρεια του οικισμού)

Πεδιάδας Άρδα (Κόμαρα)

GR12RAK0002

GR12RAK0004

Πεδιάδας Άρδα (φράγμα Θεραπείου)

Αγωγός φυσικού αερίου TAP (Trans Adriatic Pipeline)
Η χάραξη του αγωγού βρίσκεται γενικά εκτός των ΖΔΥΚΠ, με την εξαίρεση ενός μικρού
τμήματος μήκους 0.85km περίπου κοντά στους Κήπους (περίπου 2km βόρεια της Γεμιστής),
που εμπίπτει στη ΖΔΥΚΠ GR12RAK0002. Στη θέση αυτή ο αγωγός διέρχεται μέσω του
ποταμού από την Τουρκία στην Ελλάδα, κατά συνέπεια η ζώνη διέλευσής του κατακλύζεται
ακόμη και για μικρές περιόδους επαναφοράς για όλα τα σενάρια.
4.4.2.3 Επιρροή σε εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ)
Εντοπίζονται τρεις (3) ΕΕΛ εντός της ΖΔΥΚΠ GR12RAK0002, στο Σουφλί, το Διδυμότειχο και
την Ορεστιάδα, κοντά στην Παλαιά Σαγήνη. Ο ΕΕΛ Ορεστιάδας βρίσκεται στις δυτικές
παρυφές της ζώνης πλημμύρας και δεν κινδυνεύει από κατάκλυση λόγω υπέρβασης
αναχωμάτων. Ο ΕΕΛ Διδυμοτείχου έχει κατασκευαστεί σε τεχνητά υπερυψωμένη θέση, ενώ
ο ΕΕΛ Σουφλίου προστατεύεται από πλημμύρες με περιμετρικά αναχώματα. Οι ακριβείς
στάθμες των υποδομών δεν είναι γνωστές, εκτιμάται πάντως ότι είναι καταρχήν ασφαλείς
από πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς δεν παρατηρήθηκε κατάκλυση των δύο κρίσιμων ΕΕΛ
(Διδυμοτείχου και Σουφλίου). Στο επόμενο Κεφάλαιο προτείνονται μέτρα για την άρση των
αβεβαιοτήτων και το σαφέστερο προσδιορισμό του κινδύνου κατάκλυσης. Δεδομένου
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πάντως ότι οι όγκοι νερού που απορρέουν στη διάρκεια πλημμυρικών γεγονότων στον π.
Έβρο είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, η διάχυση των παθογόνων σωματιδίων στα πλημμυρικά
ύδατα σε περίπτωση θραύσης του προστατευτικού αναχώματος ή υπέρβασης της στάθμης
ασφαλείας εκτιμάται ότι θα απομειώσει ιδιαίτερα τις παρατηρούμενες συγκεντρώσεις και
την τυχόν προκύπτουσα ρύπανση.
4.4.2.4 Επιρροή σε προστατευόμενες περιοχές
Περιοχές Δικτύου Natura 2000
Η κατάκλυση από ποτάμιες ροές και από ανύψωση ΜΣΘ στις ΖΔΥΚΠ GR12RAK0002 και
GR12RAK0003 επηρεάζει, για όλα τα σενάρια και όλες τις περιόδους επαναφοράς που
εξετάστηκαν, το Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί με την
ΚΥΑ 4110 (ΦΕΚ 102/Δ/16-03-2007) και έχει συνολική έκταση 18.429ha. Ως Εθνικό
Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου έχει χαρακτηριστεί η χερσαία και η θαλάσσια περιοχή των
υγροτόπων του Δέλτα στις εκβολές του ποταμού Έβρου και στη ευρύτερη περιοχή του, που
βρίσκεται εκτός των ορίων των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και εκτός των
ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων και εμπίπτει στα διοικητικά όρια των ΔΕ
Αλεξανδρούπολης, Φερών και Τραϊανούπολης. Με την εφαρμογή του προγράμματος
Καλλικράτης το Εθνικό Πάρκο εμπίπτει πλέον στα διοικητικά όρια του Δήμου
Αλεξανδρούπολης.
Δύο περιοχές του Εθνικού Πάρκου, οι οποίες επίσης θίγονται από την κατάκλυση, έχουν
ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000. Πρόκειται για τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Δέλτα
Έβρου» (GR1110006) και την Ειδική Ζώνη Διαχείρισης (ΕΖΔ) «Δέλτα Έβρου και Δυτικός
Βραχίονας» (GR1110007). Παράλληλα, η εκτιμώμενη πλημμυρική έκταση βρίσκεται και
εντός των ορίων της Περιφερειακής Ζώνης του Πάρκου, η οποία είναι η χερσαία περιοχή
που βρίσκεται εκτός των ορίων των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και εκτός
ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων και εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου
Αλεξανδρούπολης.
Ακόμη, η κατάκλυση από ποτάμιες ροές επηρεάζει τη ΖΕΠ GR1110008, «Παραποτάμιο
Δάσος Βορείου Έβρου και Άρδα», η οποία εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού Έβρου, από
το Πύθιο έως το Ορμένιο, και σε τμήμα του ποταμού Άρδα, ευρισκόμενη εντός των ΖΔΥΚΠ
GR12RAK0002 και GR12RAK0004. Η ευρύτερη περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως Σημαντική
Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδος (ΣΠΠΕ), με κωδικό GR001.
Υπόγεια Υδάτινα Σώματα (ΥΥΣ)
Η εκτιμώμενη πλημμυρική επιφάνεια βρίσκεται επίσης εντός των ορίων των ακόλουθων
υπόγειων υδατικών συστημάτων (ΥΥΣ) που χρησιμοποιούνται για άντληση πόσιμου νερού:
•

YYΣ Αλεξανδρούπολης, GR1200130, ΖΔΥΚΠ GR12RAK0003, κατάκλυση από ανύψωση
ΜΣΘ

•

ΥΥΣ Παρέβριας Περιοχής – Δέλτα Έβρου, GR120T020, ΖΔΥΚΠ GR12RAK0002 και
GR12RAK0003, κατάκλυση από ανύψωση ΜΣΘ και ποτάμιες ροές
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•

ΥΥΣ Έβρου, GR1200140, ΖΔΥΚΠ GR12RAK0002, κατάκλυση από ποτάμιες ροές

•

ΥΥΣ Σουφλίου – Διδυμοτείχου, GR12BT150, ΖΔΥΚΠ GR12RAK0002, κατάκλυση από
ποτάμιες ροές

•

ΥΥΣ Ορεστιάδας, GR12BT010, ΖΔΥΚΠ GR12RAK0004 και GR12RAK0002, κατάκλυση
από ποτάμιες ροές

Γεωτρήσεις πόσιμου νερού
Στα δυτικά όρια της ΖΔΥΚΠ GR12RAK0002, στην περιοχή υπάρχει μία γεώτρηση άντλησης
πόσιμου νερού, η Γ4 Πόρου, η οποία ανήκει στη ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης. Η γεώτρηση
βρίσκεται στο όριο μεταξύ των ΥΥΣ GR120T020 και GR1200140, πολύ μακριά από τη ροή
του ποταμού Έβρου, και δεν επηρεάζεται από κατάκλυση για καμία από τις περιόδους
επαναφοράς ή τα υδρολογικά σενάρια που εξετάστηκαν.
Περιοχές νερών κολύμβησης
Η πλημμύρα από ανύψωση ΜΣΘ επηρεάζει την περιοχή νερών κολύμβησης
GRBW129006011, στη ΖΔΥΚΠ GR12RAK0003, και για τις δύο περιόδους επαναφοράς. Οι
πλημμύρες από ποτάμιες ροές δεν επηρεάζουν περιοχές νερών κολύμβησης.
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Προτεινόμενα μέτρα του ΣΔΚΠ

4.5.1 Εισαγωγή – Γενική περιγραφή μέτρων
Τα μέτρα που προτείνονται από το ΣΔΚΠ και περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο
κρίνονται απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί από το ΣΔΚΠ και
αναφέρονται αναλυτικά στην §3.1.
Η κατηγοριοποίηση των προτεινόμενων διαχειριστικών μέτρων έγινε με βάση τις
προδιαγραφές της Οδηγίας 2007/60 και των καθοδηγητικών κειμένων. Τα προτεινόμενα
μέτρα διακρίνονται σε τέσσερις βασικές ομάδες: Πρόληψη, Προστασία, Ετοιμότητα και
Αποκατάσταση.


Στην κατηγορία της Πρόληψης, ανήκουν τα εξής είδη μέτρων:
Μέτρα αποφυγής έκθεσης σε πλημμυρικό κίνδυνο νέων ή επιπρόσθετων
αποδεκτών κινδύνου (ανθρώπων και εγκαταστάσεων)
Μέτρα για την υποβοήθηση της μετεγκατάστασης δραστηριοτήτων εκτός των
ζωνών πλημμυρικού κινδύνου
Μέτρα για την μείωση των επιπτώσεων από τις πλημμύρες
Άλλα μέτρα πρόληψης



Στην κατηγορία της Προστασίας, ανήκουν τα παρακάτω είδη μέτρων:
Μέτρα διαχείρισης της απορροής ώστε να επιβραδύνεται ή να κατακρατείται η
απορροή στην πορεία της προς τον τελικό αποδέκτη
Μέτρα για τη ρύθμιση της ροής των υδάτων (αποθήκευση, μεταβολές
χρονισμού)
Μέτρα παρεμβάσεων στο υδρογραφικό δίκτυο, σε υδαταγωγούς και στο
πλημμυρικό πεδίο
Μέτρα διαχείρισης των επιφανειακών υδάτων (με την έννοια της αύξησης της
διηθητικότητας ή άλλων μέτρων μείωσης της δημιουργίας επιφανειακής
απορροής)
Άλλα μέτρα προστασίας



Στην κατηγορία της Ετοιμότητας, ανήκουν τα εξής είδη μέτρων:
Μέτρα πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών
Μέτρα σχεδιασμού παρεμβάσεων εκτάκτου ανάγκης
Μέτρα ενημέρωσης και επαύξησης της ετοιμότητας του κοινού
Άλλα μέτρα ετοιμότητας



Τέλος, στην κατηγορία της Αποκατάστασης, ανήκουν τα εξής είδη μέτρων:

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 120

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Μέτρα ατομικής και κοινωνικής αποκατάστασης από τις επιπτώσεις των
πλημμυρών σε ανθρώπους, περιουσία και υποδομές
Μέτρα περιβαλλοντικής αποκατάστασης των επιπτώσεων από τις πλημμύρες
στο περιβάλλον
Άλλα μέτρα αποκατάστασης

4.5.2 Προτεραιότητα και ιεράρχηση μέτρων του ΣΔΚΠ
Ο καθορισμός της προτεραιότητας υλοποίησης των μέτρων έγινε στη βάση τριών διακριτών
χρονικών οριζόντων εφαρμογής. Οι χρονικοί ορίζοντες και η συνδεόμενη προτεραιότητα
έχουν ως εξής:


Βραχυπρόθεσμα μέτρα. Ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής εκτείνεται σε διάστημα
ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του Σχεδίου Διαχείρισης. Αφορά σε μέτρα
άμεσων ενεργειών τα οποία δεν απαιτούν ιδιαίτερη προετοιμασία για την υλοποίησή
τους (π.χ. διοικητικές ενέργειες), η μέτρα τα οποία κρίνονται ως επείγοντος
χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το επίπεδο προετοιμασίας (π.χ. εκπόνηση τυχόν
υποστηρικτικής μελέτης) που απαιτείται για την εφαρμογή τους



Μεσοπρόθεσμα μέτρα. Ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής εκτείνεται μέχρι το πέρας
του εξαετούς κύκλου αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης (δηλ. μέχρι το 2021).
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται μέτρα τα οποία δεν αφορούν άμεσες αλλά
περισσότερο δομικές ενέργειες διαχείρισης οι οποίες απαιτούν ικανό χρόνο για την
πλήρη εξειδίκευσή τους ή/και την υλοποίηση σημαντικών πρόδρομων ενεργειών,
όπόπωςην εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για τον προσδιορισμό κρίσιμων
παραμέτρων εφαρμογής των μέτρων – πρόδρομες ενέργειες οι οποίες εκτιμάται ότι
δεν μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα.



Μακροπρόθεσμα μέτρα. Ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής υπερβαίνει τον εξαετή
κύκλο αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται
μέτρα τα οποία για αντικειμενικούς λόγυς θεωρείται ότι δεν μπορεί να εκτιμηθεί
προς το παρόν η απαιτούμενη διάρκεια για την εφαρμογή τους. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι τα μέτρα που αφορούν την διασυνοριακή συνεργασία όπου η
πρόοδος εξερτάται σε μεγάλο βαθμό από την συνδρομή των γειτονικών χωρών στη
διαδικασία. Κατεβλήθη κάθε προσπάθεια ώστε ο αριθμός των μέτρων της
κατηγορίας αυτής να είναι ο ελάχιστος δυνατός.

Από τα συνολικά 28 προτεινόμενα μέτρα (βλ. Πίνακα 4.6.2), δέκα (10) ανήκουν στον
βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, δεκατρία (13) στον μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και
πέντε (5) στον μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

4.5.3 Προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης
Στον ακόλουθο Πίνακα 4.5.3-1, παρουσιάζονται οι τύποι των μέτρων που εντάσονται στην
κάθε κατηγορία μέτρων και η περιγραφή τους.
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Πίνακας 4.5.3-1: Κατηγορίες και τύποι μέτρων με βάση το καθοδηγητικό έγγραφο αρ. 29.
Κατηγορία μέτρων

Είδος μέτρου

Περιγραφή
Μέτρα για την αποφυγή εγκατάστασης νέων ή

Αποφυγή

επιπρόσθετων αποδεκτών πλημμυρικού κινδύνου,
όπως πολιτικές χρήσεων γης ή κανονισμοί.
Μέτρα

για

την

απομάκρυνση

αποδεκτών

πλημμυρικού κινδύνου από πλημμυρικές ζώνες ή την
Μετεγκατάσταση

μετεγκατάστασή τους σε ζώνες με χαμηλότερη
πιθανότητα

πλημμύρας

και/ή

χαμηλότερης

πλημμυρικής επικινδυνότητας

Πρόληψη

Μέτρα

για

την

πλημμυρικού

Μείωση επιπτώσεων

προσαρμογή

κινδύνου ώστε

των
να

αποδεκτών

μειωθούν οι

αρνητικές επιπτώσεις από ένα πλημμυρικό γεγονός
(σε κτίρια, δημόσια δίκτυα, κλπ.)
Άλλα μέτρα για την αναβάθμιση της πρόληψης
πλημμυρικού κινδύνου (μπορεί να περιλαμβάνουν

Άλλη πρόληψη

μοντελοποίηση και εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου,
προγράμματα ή πολιτικές συντήρησης, κλπ.)

Διαχείριση απορροής

Μέτρα απομείωσης της ροής προς φυσικά ή τεχνητά
συστήματα
διατάξεις

αποστράγγισης
παρεμπόδισης

όπως
και/ή

επιφανειακές
αποθήκευσης,

ενίσχυση της κατείσδυσης, κλπ. Περιλαμβάνουν έργα
για την αναφύτευση των όχθεων και μέτρα που
αποκαθιστούν φυσικά συστήματα μείωσης της
ταχύτητας ροής και αποθήκευσης νερού.
Ρύθμιση ροής

Μέτρα που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για την
ρύθμιση της ροής, όπως η κατασκευή, τροποποίηση ή
αφαίρεση έργων συγκράτησης του νερού (π.χ.
φράγματα ή λεκάνες κατακράτησης ή ανάπυξη
κανόνων διαχείρισης της ροής) τα οποία επιφέρουν

Προστασία

σημαντική επίπτωση στο υδρολογικό καθεστώς.
Παρεμβάσεις

σε

Μέτρα

που

αφορούν
ορεινά

παρεμβάσεις

σε

κοίτες

υδατορεύματα,

δέλτα

υδαταγωγούς και επί του

υδατορευμάτων,

πλημμυρικού πεδίου

ποταμών, παράκτια ύδατα και πλημμυρικά πεδία,
όπως η κατασκευή, τροποποίηση ή καθαίρεση
κατασκευών, η διευθέτηση κοιτών, έργα διαχείρισης
φερτών υλών, αναχώματα κλπ.

Διαχείριση επιφανειακών

Μέτρα που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για την

υδάτων

μείωση της επιφανειακής απορροής, συνήθως αλλά
όχι αποκλειστικά σε αστικές περιοχές, όπως η
αναβάθμιση τεχνητών συστημάτων αποστράγγισης ή
μέσω αειφορικών συστημάτων αποστράγγισης.
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Κατηγορία μέτρων

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
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Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Είδος μέτρου

Περιγραφή

Άλλη προστασία

Άλλα μέτρα για την αναβάθμιση της προστασίας
έναντι

των

πλημμυρών

που

περιλαμβάνουν

προγράμματα

συντήρησης

υποδομών

μπορεί
και

να

πολιτικές

αντιπλημμυρικής

προστασίας.
Πρόγνωση και έγκαιρη

Μέτρα για την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση

προειδοποίηση

συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης ή πρόγνωσης
πλημμυρών.

Έκτακτα

μέτρα

και

σχεδιασμός
Ετοιμότητα

Μέτρα για την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση του
σχεδιασμού έκτακτης ανταπόκρισης σε πλημμυρικά
γεγονότα.

Ενημέρωση

και

ετοιμότητα του κοινού

Μέτρα για την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση της
ενημέρωσης και της ετοιμότητας του κοινού σε
πλημμυρικά γεγονότα.

Άλλη ετοιμότητα

Άλλα μέτρα για την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση της
ετοιμότητας σε πλημμυρικά γεγονότα για την μείωση
των δυσμενών επιπτώσεων από αυτά.

Ατομική και κοινωνική

Δραστηριότητες καθαρισμού και αποκατάστασης (σε

αποκατάσταση

κτίρια, υποδομές, κλπ.). Δράσεις υποστήριξης της
σωματικής και ψυχικής υγείας, περιλαμβανομένης
της διαχείρισης άγχους. Οικονομική βοήθεια έναντι
φυσικών καταστροφών (επιδοτήσεις, φόροι), νομική
βοήθεια,

βοηθήματα

ανεργίας

λόγω

φυσικής

καταστροφής, προσωρινή ή μόνιμη μετεγκατάσταση.

Αποκατάσταση
Περιβαλλοντική

Δραστηριότητες καθαρισμού και αποκατάστασης

αποκατάσταση

(προστασία

έναντι

μούχλας,

ασφάλεια

νερού

φρεάτων και γεωτρήσεων και διασφάλιση περιεκτών
επικίνδυνων υλικών)
Άλλη αποκατάσταση

Αποτίμηση εμπειριών από πλημμυρικά γεγονότα,
συμβόλαια ασφάλισης, κλπ.

Με βάση την ως άνω κατηγοριοποίηση των μέτρων, καταρτίσθηκε ο παρακάτω Πίνακας
των προτεινόμενων μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης (βλ. Πίνακα 4.5.3-2). Στον εν λόγω
πίνακα δίνεται ο τίτλος του μέτρου, η κατηγορία και το είδος του βάσει του Πίνακα 4.5.3-1,
μια σύντομη περιγραφή και οι αρμόδιες αρχές για την υλοποίηση και την εφαρμογή του.
Υπενθυμίζεται ότι, ανεξάρτητα από τις επιμέρους αρμόδιες αρχές που σχετίζονται με την
υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων, η γενική εποπτεία της εφαρμογής του σχεδίου
διαχείρισης ανήκει στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
δηλαδή για την περίπτωση της ΛΑΠ Έβρου, στην Δ/νση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Τέλος, τον συντονισμό
σε εθνικό επίπεδο της εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ έχει η Ειδική Γραμματεία
Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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Πίνακας 4.5.3-2:
Κωδικός
Μέτρου

Τίτλος Μέτρου

Κατηγορία
μέτρων

Προτεινόμενα μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λ.Α.Π. Έβρου.
Είδος μέτρου

GR10-01001

Δημιουργία
βάσης τεχνικών
δεδομένων
αντιπλημμυρικώ
ν έργων

Πρόληψη

Άλλη πρόληψη

GR10-01002

Επικαιροποίηση
τοπογραφικών
δεδομένων
υδρογραφικού
δικτύου

Πρόληψη

Άλλη πρόληψη

GR10-01003

Προμήθεια
υψομετρικού
μοντέλου
εδάφους (DTM)
πολύ
υψηλής
ακρίβειας (1 m)

Πρόληψη

Άλλη πρόληψη

Περιγραφή
Τοπογραφική αποτύπωση υφιστάμενων τεχνικών έργων
αντιπλημμυρικής προστασίας (κύρια και υπερβλητά
αντιπλημμυρικά αναχώματα, αναχώματα σημαντικών έργων
διευθέτησης, αποστραγγιστικών τάφρων και διατομές τους,
αποτύπωση γεφυρών και επιπέδου «μηδέν» των
σταθμημέτρων). Τοπογραφική αποτύπωση κρίσιμων
σημείων εντός της πλημμυρικής ζώνης, όπως: υψόμετρα
στέψης των προστατευτικών αναχωμάτων των ΕΕΛ
Διδυμοτείχου και Σουφλίου, θέσεις, διαστάσεις και
υψόμετρα (οριζοντιογραφίες – μηκοτομές) κάτω διαβάσεων
του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού, θέσεις και διαστάσεις
μεγάλων οχετών ομβρίων υπό την σιδ/κή γραμμή ΟΣΕ,
αποτύπωση της αποκαλούμενης «έμφραξης» στην
ευθυγράμμιση του Αινήσιου Δέλτα, κλπ.). Λήψη κρίσιμων
υψομέτρων «αναφοράς» σε οικισμούς της παρέβριας ζώνης.
Τοπογραφική αποτύπωση της κοίτης και των πρανών
υδατορευμάτων που συμβάλλουν στον π. Έβρο
(περιλαμβάνεται η αποτύπωση εγκάρσιων διατομών).
Αποτύπωση διατομών μεγάλων υδατορευμάτων: κυρίως
κοίτης π. Έβρου και κυρίως κοίτης π. Άρδα σε επιλεγμένα
σημεία.
Υψομετρικό μοντέλο εδάφους (digital terrain model) της
πλημμυρικής ζώνης (δηλ. με αφαίρεση των σφαλμάτων που
προκύπτουν από την ύπαρξη υψηλής βλάστησης, όπως
παραποτάμιες συστάδες δέντρων, κλπ.) για το σύνολο της
πλημμυρικής ζώνης και τοπογραφική αποτύπωση
κατάλληλων σημείων για την υψομετρική του συνόρθωση. Η
επιδιωκόμενη υψομετρική ακρίβεια είναι <1.0 m.

ΖΔΥΚΠ

Αρμόδιες Αρχές

Χρονικός
ορίζοντας

GR12RAK0002
GR12RAK0004

ΠΑΜΘ (Δ/νση
Τεχνικών
Έργων)

Βραχυπρόθεσμο

GR12RAK0002
GR12RAK0004

ΠΑΜΘ (Δ/νση
Τεχνικών
Έργων)

Βραχυπρόθεσμο

GR12RAK0002
GR12RAK0003
GR12RAK0004

Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων

Βραχυπρόθεσμο
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GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 124

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Κωδικός
Μέτρου

GR10-01004

GR10-01005

GR10-02001

Τίτλος Μέτρου
Ενοποίηση
λειτουργίας
δικτύου
συλλογής
υδρομετρικών
δεδομένων
Αποκατάσταση
λειτουργίας
δικτύου
συλλογής
υδρομετρικών
δεδομένων
‘Ελεγχος
επάρκειας,
αποκατάσταση
και
ενίσχυση
πρωτευόντων
έργων
αντιπλημμυρικής
προστασίας

GR10-02002

Κατασκευή
συμπληρωματικών
αντιπλημμυρικώ
ν έργων

GR10-02003

Κατασκευή
διατάξεων
προστασίας
κάτω διαβάσεων

Κατηγορία
μέτρων

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Είδος μέτρου

Περιγραφή

ΖΔΥΚΠ

Πρόληψη

Άλλη πρόληψη

Λειτουργική ενοποίηση του δικτύου συλλογής υδρομετρικών
δεδομένων με τα όργανα παρακολούθησης που
εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του ARDAFORECAST (Φράγμα
Θεραπειού, Γεφ. Εγνατίας).

GR12RAK0002
GR12RAK0004

ΠΑΜΘ (Δ/νση
Πολιτικής
Προστασίας)

Βραχυπρόθεσμο

Αποκατάσταση

Ατομική
και
κοινωνική
αποκατάσταση

Αποκατάσταση λειτουργίας υδρομετρικού δικτύου επί του π.
Έβρου και παραποτάμων του με αντικατάσταση των
καταστραφέντων αυτόματων σταθμών στην Γεφ. Πυθίου,
Γεφ. Κήπων και στα Κόμαρα του Άρδα.

GR12RAK0002
GR12RAK0004

ΠΑΜΘ (Δ/νση
Πολιτικής
Προστασίας)

Βραχυπρόθεσμο

Προστασία

Παρεμβάσεις
σε
υδαταγωγούς
και επί του
πλημμυρικού
πεδίου

Μελέτη ελέγχου επάρκειας, αποκατάστασης και ενίσχυσης
των υφιστάμενων κύριων αντιπλημμυρικών αναχωμάτων
παράλληλα της κοίτης του π. Έβρου, του π. Άρδα καθώς και
εκατέρωθεν των κοιτών των συμβαλλόντων στον π. Έβρο
υδατορευμάτων.

GR12RAK0002
GR12RAK0004

ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓ
Υποδομών
(Δ/νση
Αντιπλημμυρικ
ών και Εγγειοβελτιωτικών
Έργων)

Μεσοπρόθεσμο

Προστασία

Παρεμβάσεις
σε
υδαταγωγούς
και επί του
πλημμυρικού
πεδίου

Μελέτη κατασκευής συμπληρωματικών κύριων αναχωμάτων
σε επιλεγμένες θέσεις της πλημμυρικής ζώνης για την
ασφαλή περίκλεισή της αλλά και επέκτασης/υπερύψωσης
επιλεγμένων τμημάτων των υφιστάμενων κύριων
αναχωμάτων.

GR12RAK0002
GR12RAK0004

Προστασία

Παρεμβάσεις
σε
υδαταγωγούς
και επί του

Μελέτη κατασκευής διατάξεων παρεμπόδισης διέλευσης της
πλημμύρας (προστατευτικά αναχώματα) από τις κάτω
διαβάσεις της Εθνικής οδού (κάθετος άξονας Εγνατίας) με
παράλληλη εξασφάλιση της κυκλοφορίας οχημάτων υπό

GR12RAK0002

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

Αρμόδιες Αρχές

ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓ
Υποδομών
(Δ/νση
Αντιπλημμυρικ
ών και Εγγειοβελτιωτικών
Έργων)
ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓ
Υποδομών
(Δ/νση
Αντιπλημμυρικ

Χρονικός
ορίζοντας

Μεσοπρόθεσμο

Μεσοπρόθεσμο

GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 125

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Κωδικός
Μέτρου

Τίτλος Μέτρου

Κατηγορία
μέτρων

Ε.Ο.

GR10-02004

Αντικατάσταση
«έμφραξης»
Αινήσιου Δέλτα
με
κατασκευή
μεταβλητού
ύψους

GR10-02005

Άμεσες ενέργειες
αποκατάστασης
και συντήρησης
αντιπλημμυρικής
προστασίας

GR10-03001

Ανάπτυξη
συστήματος
έγκαιρης
προειδοποίησης
πλημμυρών

GR10-03002

Δέσμη μέτρων
διασυνοριακής
συνεργασίας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Είδος μέτρου
πλημμυρικού
πεδίου

Περιγραφή
κανονικές συνθήκες.

Προστασία

Ρύθμιση ροής

Μελέτη κατασκευής νέου χαμηλού αναβαθμού μεταβλητού
ύψους προς αντικατάσταση της αποκαλούμενης «έμφραξης»
του Αινήσιου Δέλτα, με την χρήση φουσκωτών
θυροφραγμάτων ή άλλης πρόσφορης τεχνολογίας, με σκοπό
την παρεμπόδιση της αλμυρής σφήνας κατά το θέρος και
ταυτόχρονα την ανεμπόδιστη διέλευση των πλημμυρικών
υδάτων κατά το χειμώνα και την άνοιξη.

Προστασία

Παρεμβάσεις
σε
υδαταγωγούς
και επί του
πλημμυρικού
πεδίου

Προσδιορισμός
και
εκτέλεση
άμεσων
ενεργειών
αποκατάστασης παροχετευτικότητας της κοίτης του π. Έβρου
και παραποτάμων του. Οι ενέργειες αυτές ενδεικτικά
περιλαμβάνουν απομείωση υδροχαρούς βλάστησης και
αφαίρεση συσσωρευμένων φερτών υλών σε συγκεκριμένα
σημεία, ενίσχυση και αποκατάσταση «υπερβλητών»
αναχωμάτων, αποκατάσταση εγκάρσιων τεχνικών (ενν. σε
παραπόταμους), κ.α.

Ετοιμότητα

‘Αλλη

Πρόγνωση και
έγκαιρη
προειδοποίηση

Λοιπές δράσεις

ΖΔΥΚΠ

Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών
μεταξύ των τριών χωρών, Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας
για το σύνολο της λεκάνης Έβρου. Το σύστημα θα πρέπει να
ενσωματώσει σε βάθος χρόνου το σύστημα ARDAFORECAST
και να επεκτείνει την ισχύ του στην προειδοποίηση
πλημμυρών του κυρίως Έβρου και των άλλων μεγάλων
παραποτάμων του.
Περιλαμβάνει προτάσεις μέτρων και ενέργειες που πρέπει
να επιδιωχθούν στο πλαίσιο των εγκαθιδρυμένων οργάνων
συνεργασίας με Βουλγαρία και Τουρκία. Συγκεκριμένα
αφορά την ανταλλαγή τοπογραφικής πληροφορίας

GR12RAK0002

GR12RAK0002
GR12RAK0004

Αρμόδιες Αρχές
ών και Εγγειοβελτιωτικών
Έργων)
ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓ
Υποδομών
(Δ/νση
Αντιπλημμυρικ
ών και Εγγειοβελτιωτικών
Έργων)
ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓ
Υποδομών
(ΕΥΔΕ
Κατασκευής &
Συντήρησης
Υδραυλικών
Υποδομών / ΤΚΕ
Έβρου - ΠΑΜΘ
(Δ/νση Τεχνικών
Έργων)

Χρονικός
ορίζοντας

Μακροπρό
-θεσμο

Βραχυπρόθεσμο

GR12RAK0002
GR12RAK0004

ΑΔΜΘ (Δ/νση
Υδάτων) ΠΑΜΘ (Δ/νση
Πολιτικής
Προστασίας)

Μακροπρό
-θεσμο

GR12RAK0002
GR12RAK0004

Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων
–
ΠΑΜΘ (Δ/νση

Μακροπρό
-θεσμο

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 126

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Κωδικός
Μέτρου

Τίτλος Μέτρου

Κατηγορία
μέτρων

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Είδος μέτρου

Περιγραφή

ΖΔΥΚΠ

αποτύπωσης υφιστάμενων τεχνικών έργων αντιπλημμυρικής
προστασίας (κύρια και υπερβλητά αντιπλημμυρικά
αναχώματα της τουρκικής και βουλγαρικής πλευράς) και τον
περαιτέρω συντονισμό των πλημμυρικών παροχών αιχμής
για δεδομένες περιόδους επαναφοράς με τις γειτονικές
χώρες, κυρίως με την Βουλγαρία αλλά και με την Τουρκία για
τον Εργίνη.

GR10-03003

Δέσμη μέτρων
για
τις
πλημμύρες του
Άρδα

‘Αλλη

Λοιπές δράσεις

Περιλαμβάνει δέσμη προτάσεων μέτρων που θα πρέπει να
συζητηθούν στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας με
την Βουλγαρική πλευρά και αφορά την διαχείριση του
πλημμυρικού κινδύνου από τον π. Άρδα. Συγκεκριμένα
αφορά τις εξής προτάσεις: (1) Υιοθέτηση κοινά αποδεκτών
«κατωφλίων» παροχής (μετρούμενης στο σταθμό του
φράγματος Θεραπειού) τα οποία δεν θα πρέπει να
υπερβαίνονται για τις πλημμύρες υψηλής και μέσης
πιθανότητας εμφάνισης (2) Επιχειρησιακή αξιοποίηση του
προγράμματος
ARDAFORECAST
στο
πλαίσιο
της
διασυνοριακής συνεργασίας με διατύπωση συγκεκριμένων
μέτρων σύνδεσης της έγκαιρης προειδοποίησης με
πρακτικές διαχείρισης των βουλγαρικών φραγμάτων επί του
Άρδα (π.χ. σύνδεση προειδοποιήσεων με επίπεδα
πληρότητας φραγμάτων ή άλλο παρόμοιο) (3) Εκπόνηση
μελέτης σκοπιμότητας εγκατάστασης συστήματος ρύθμισης
της
υπερχείλισης
(π.χ.
μέσω
ανατρεπόμενων
θυροφραγμάτων) στο φράγμα του Ιβαήλοβγκραντ, με σκοπό
την αύξηση του όγκου ανάσχεσης πλημμυρικών υδάτων στο
φράγμα, την παροχή δυνατότητας καλύτερης διαχείρισης της

Αρμόδιες Αρχές

Χρονικός
ορίζοντας

Τεχνικών
Έργων)
στο
πλαίσιο Κοινής
Ομάδας
Εργασίας
ΕλλάδαςΒουλγαρίας και
Κοινής
Επιτροπής
Ελλάδας
Τουρκίας

GR12RAK0004

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων
–
ΠΑΜΘ (Δ/νση
Τεχνικών Έργων
–
Δ/νση
Πολιτικής
Προστασίας)
στο πλαίσιο της
Κοινής Ομάδας
Εργασίας
ΕλλάδαςΒουλγαρίας

Μακροπρό
-θεσμο

GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 127

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Κωδικός
Μέτρου

Τίτλος Μέτρου

GR10-04001

Ρυθμίσεις
λειτουργίας
υδρομετρικού
δικτύου

GR10-04002

Καθορισμός
πλημμυρικής
ζώνης

GR10-04003

Επικαιροποίηση/
κωδικοποίηση
έκτακτων
ενεργειών
αντιμετώπισης
πλημμύρας

GR10-05001

Πολεοδομικές
και
οικιστικές
ρυθμίσεις
σε
οικισμούς
της
παρέβριας ζώνης

GR10-05002

Αναδιάρθρωση
καλλιεργειών
εντός
της
πλημμυρικής
ζώνης

Κατηγορία
μέτρων

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Είδος μέτρου

Πρόληψη

Άλλη πρόληψη

Προστασία

Άλλη
προστασία

Ετοιμότητα

Πρόληψη

Πρόληψη

Έκτακτα μέτρα
και σχεδιασμός

Περιγραφή
πλημμύρας και την παραγωγή επιπλέον ενέργειας.
Καθορισμός αρμοδιότητας λειτουργίας και συντήρησης του
αυτόματου υδρομετρικού δικτύου επί του π. Έβρου και
παραποτάμων
του
και
πρωτοκόλλου
συλλογής,
επεξεργασίας, διανομής και αρχειοθέτησης δεδομένων.
Καθορισμός της πλημμυρικής ζώνης που περικλείεται από τα
κύρια αντιπλημμυρικά αναχώματα και τις συμπληρώσεις /
επεκτάσεις αυτών, προς χρήση στις πολεοδομικές,
χωροταξικές και λοιπές κανονιστικές πράξεις της κεντρικής,
αποκεντρωμένης,
περιφερειακής
και
τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Επικαιροποίηση των υφιστάμενων σχεδίων έγκαιρης
προειδοποίησης και αντίδρασης σε πλημμυρικά φαινόμενα,
με συντονισμό των αρμόδιων φορέων και κωδικοποίηση των
στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση των δυνητικών
συνεπειών
πλημμύρας
(π.χ.
τεχνητή
αποφόρτιση
πλημμύρας, κλπ.)

Μείωση
επιπτώσεων

Αναθεώρηση των υφιστάμενων ΓΠΣ και θεσμοθετημένων
ορίων οικισμών ώστε να λαμβάνεται υπόψη η καθορισμένη
πλημμυρική ζώνη. Εισαγωγή προβλέψεων για ειδικούς
όρους δόμησης για τις νέες κατασκευές σε περιοχές των ΓΠΣ
και των οικισμών που είναι εκτεθειμένες σε πλημμυρικό
κίνδυνο (απαγόρευση υπογείων, πυλωτές, κλπ.)

Αποφυγή

Μελέτη αναδιάρθρωσης καλλιεργειών στο εσωτερικό της
καθορισμένης
πλημμυρικής
ζώνης.
Περιλαμβάνει
αξιοποίηση υφιστάμενων εργαλείων εδαφολογικής και
γεωργοτεχνικής ανάλυσης της πλημμυρικής ζώνης, εκτίμηση
της ευαισθησίας και της αντοχής καλλιεργειών στον
πλημμυρικό
κίνδυνο,
προτεινόμενες
καλλιέργειες,

ΖΔΥΚΠ

Αρμόδιες Αρχές

Χρονικός
ορίζοντας

GR12RAK0002
GR12RAK0004

Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων - ΑΔΜΘ
(Δ/νση Υδάτων)

Βραχυπρόθεσμο

GR12RAK0002
GR12RAK0003
GR12RAK0004

Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων - ΑΔΜΘ
(Δ/νση Υδάτων)

Βραχυπρόθεσμο

GR12RAK0002
GR12RAK0004

ΑΔΜΘ (Δ/νση
Πολιτικής
Προστασίας) –
ΠΑΜΘ (Δ/νση
Πολιτικής
Προστασίας)

Βραχυπρόθεσμο

GR12RAK0002
GR12RAK0003
GR12RAK0004

ΔΗΜΟΙ – ΥΠΕΕΝ
(Δ/νση Γενικού
Πολεοδομικού
Σχεδιασμού και
Τράπεζας Γης)

Μακροπρό
-θεσμο

GR12RAK0002
GR12RAK0004

ΥΠΑΑΤ (Δ/νση
Στρατηγικού
Σχεδιασμού
Αγροτικής
Ανάπτυξης)
–
ΠΑΜΘ (Δ/νση

Μεσοπρόθεσμο

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
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Κωδικός
Μέτρου

Τίτλος Μέτρου

Κατηγορία
μέτρων

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Είδος μέτρου

Περιγραφή

ΖΔΥΚΠ

διερεύνηση και προτάσεις οικονομικών και άλλων κινήτρων
για
αλλαγή
καλλιεργειών,
προτάσεις
διοικητικών
διευθετήσεων που είναι απαραίτητες.

GR10-05003

Έλεγχος δόμησης
και καθορισμός
χρήσεων
γης
εντός της ζώνης
πλημμύρας
100ετίας

GR10-06001

Αναβάθμιση
μηχανισμών
καταγραφής και
αποτίμησης
ζημιών
από
πλημμύρες

Πρόληψη

Αποφυγή

Αποκατάσταση

Ατομική
και
κοινωνική
αποκατάσταση

GR10-06002

Αναθεώρηση
κριτηρίων
οικονομικών
αποζημιώσεων
για ζημιές σε
γεωργικές
καλλιέργειες

Αποκατάσταση

Ατομική
και
κοινωνική
αποκατάσταση

GR10-06-

Μετεγκατάσταση

Πρόληψη

Μετεγκατά-

Εκπόνηση μελέτης για τον έλεγχο της δόμησης και τον
καθορισμό χρήσεων γης εντός της ζώνης πλημμύρας
100ετίας. Η μελέτη θα καθορίσει επίσης και το μηχανισμό
μέσω του οποίου θα γίνει η νομοθετική πράξη.

Τροποποίηση των υφιστάμενων μηχανισμών καταγραφής
και αποτίμησης ζημιών για τον πληρέστερο προσδιορισμό
του ύψους των ζημιών από πλημμύρες, ιδιαίτερα για τις
ζημιές στη γεωργία (απώλεια αξίας γεωργικής παραγωγής)
και τις ζημιές στο κτιριακό απόθεμα (κόστος αποκατάστασης
των ζημιών σε διάφορες κατηγορίες κτιρίων). Καθορισμός
και εφαρμογή άμεσων και έμμεσων δεικτών και μέτρων
αποτίμησης των ζημιών και προδιαγραφών τήρησης αρχείου
καταγραφών των ζημιών και των αποτιμήσεών τους από τις
υπηρεσίες καταγραφής (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΛΓΑ,
ΥΑΣΒΕ, Περιφερειακές Υπηρεσίες, κλπ.)
Τροποποίηση των υφιστάμενων κριτηρίων και κλιμάκων
υπολογισμού των αποζημιώσεων με την απόδοση
υψηλότερης προτεραιότητας στην αποκατάσταση ζημιών
που επέρχονται στην παραγωγή προϊόντων που διαθέτουν
αυξημένες δυνατότητες για προώθηση εξαγωγών ή
υποκατάσταση εισαγωγών, καθώς και για καθετοποιημένη
(π.χ. μεταποιητική) επεξεργασία. Καθορισμός των προϊόντων
που θα περιλαμβάνονται στις κατηγορίες αυτές.
Διαμόρφωση διοικητικού μηχανισμού για την μεταφορά

Αρμόδιες Αρχές

Χρονικός
ορίζοντας

Αγροτικής
Οικονομίας)

GR12RAK0002
GR12RAK0003
GR12RAK0004

GR12RAK0002
GR12RAK0003
GR12RAK0004

ΥΠΕΕΝ (Δ/νση
Χωροτ. Σχεδ.)ΠΑΜΘ (Δ/νση
Περ. και Χωρ.
Σχεδιασμού
Δ/νση
Αγροτικής
Οικονομίας)
ΥΠΑΑΤ (Δ/νση
Διαχείρισης
Κρίσεων
και
Κινδύνων στον
Αγροτικό
Τομέα) ΕΛΓΑ –
ΥΠΟΜΕΔΙ
(ΥΑΣΒΕ)
–
ΥΠΡΟΠΟ (Π.Σ.) –
ΔΗΜΟΙ (Δ/νσεις
Πρόνοιας)

Μεσοπρόθεσμο

Βραχυπρόθεσμο

GR12RAK0002
GR12RAK0003
GR12RAK0004

ΥΠΑΑΤ (Δ/νση
Διαχείρισης
Κρίσεων
και
Κινδύνων στον
Αγροτικό
Τομέα) - ΕΛΓΑ

Μεσοπρόθεσμο

GR12RAK0002

ΠΑΜΘ

Μεσοπρό-

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
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ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
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Κωδικός
Μέτρου
003

GR10-07001

Τίτλος Μέτρου

Κατηγορία
μέτρων

δραστηριοτήτων
και
εγκαταστάσεων
εκτός
της
πλημμυρικής
ζώνης
Βέλτιστες
τεχνικές
διαχείρισης γης
για
την
αποστράγγιση
αγροτικών
περιοχών

GR10-07002

Διερεύνηση
δυνατότητας
ανάσχεσης
πλημμυράς με
φυσικό
τρόπο
στην κοίτη του
ποταμού Άρδα

GR10-07003

Μελέτη
και
πρόγραμμα
ανάπτυξης,
συντήρησης και
διαχείρισης της
παρόχθιας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Είδος μέτρου
σταση

Προστασία

Προστασία

Προστασία

Διαχείριση
επιφανειακών
υδάτων

Περιγραφή

ΖΔΥΚΠ

γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων και
κτιριακών μονάδων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν
μικρότερο κίνδυνο πλημμύρας. Περιλαμβάνει προσδιορισμό
της διαδικασίας, αρμοδιότητες υπηρεσιών, πρόταση
κριτηρίων υπαγωγής και οικονομικά κίνητρα (επιδότηση
δαπανών μετεγκατάστασης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και
συνδρομή στην οργάνωση στις νέες θέσεις).
Εκτέλεση πιλοτικού έργου με στόχο την ανάπτυξη πρακτικών
διαχείρισης της γης που θα παρέχουν ευκαιρίες για την
κατακράτηση της πλημμύρας εντός της λεκάνης απορροής
και τη μείωση της διάχυτης ρύπανσης και στη συνέχεια
ευρεία εφαρμογή τους σε συνεργασία με φορείς
εκπροσώπησης αγροτών ή/και μεμονωμένους γεωργούς.
Αφορά κυρίως τις υπολεκάνες των παραποτάμων των π.
Έβρου και Άρδα.

GR12RAK0003
GR12RAK0004

GR12RAK0002
GR12RAK0003
GR12RAK0004

Διαχείριση
απορροής

Εκπόνηση μελέτης για την επαύξηση της πλημμυρικής
αποθηκευτικότητας της κοίτης του ποταμού Άρδα (εντός των
αντιπλημμυρικών
αναχωμάτων)
αποκλειστικά
μέσω
φυσικών τρόπων και μεθόδων, με στόχο την άμβλυνση των
πλημμυρικών φαινομένων στον ποταμό Έβρο κατάντη.

GR12RAK0004

Διαχείριση
απορροής

Εκπόνηση μελέτης σε επίπεδο λεκάνης απορροής
υλοποίηση προγράμματος ανάπτυξης, συντήρησης
διαχείρισης της παρόχθιας βλάστησης, το οποίο
συμβάλλει στην αποθήκευση και συγκράτηση
πλημμυρικών παροχών.

GR12RAK0002
GR12RAK0003
GR12RAK0004

και
και
θα
των

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
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Αρμόδιες Αρχές
Αγροτικής
Οικονομίας)

ΠΑΜΘ (Δ/νση
Αγροτικής
Οικονομίας)
ΑΔΜΘ (Δ/νση
Υδάτων)
ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓ
Υποδομών
(ΕΥΔΕ
Κατασκευής &
Συντήρησης
Υδραυλικών
Υποδομών / ΤΚΕ
Έβρου)
ΑΔΜΘ (Δ/νση
Υδάτων)
ΑΔΜΘ (Δ/νση
Υδάτων)ΠΑΜΘ (Δ/νση
Τεχνικών Έργων
&
Δ/νση
Περιβάλλοντος

Χρονικός
ορίζοντας
θεσμο

Μεσοπρόθεσμο
(πιλοτικό
έργο)
Μακροπρό
-θεσμο
(εφαρμογή
)

Μεσοπρόθεσμο

Μεσοπρόθεσμο
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Κωδικός
Μέτρου

Τίτλος Μέτρου

Κατηγορία
μέτρων
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Είδος μέτρου

Περιγραφή

ΖΔΥΚΠ

βλάστησης

GR10-07004

Αξιολόγηση της
επίδρασης των
πλημμυρών στο
Εθνικό
Πάρκο
Δέλτα Έβρου

GR10-07005

Αποκατάσταση
της
φυσικής
πορείας
του
υδρογραφικού
δικτύου

GR10-07006

Παρακολούθηση
παράκτιας ζώνης

Αρμόδιες Αρχές

Χρονικός
ορίζοντας

και
Χωρικού
Σχεδιασμού)

Προστασία

Άλλη
προστασία

Μελέτη της ευαισθησίας προστατευόμενων περιοχών (λ/θ,
υγροτοπικές εκτάσεις) σε πλημμύρα από άνοδο στάθμης της
θάλασσας, από την θαλάσσια διείσδυση (επιφανειακά και
υπόγεια) καθώς και για την αποκατάσταση των φυσικών
συνθηκών πλημμυρισμού του Ε.Π. Δέλτα Έβρου από
ποτάμιες ροές. Περιλαμβάνει ανασχεδιασμό υφιστάμενων
και σχεδιασμό νέων υποδομών προστασίας καθώς και
προσδιορισμό της διαχείρισης της διείσδυσης του
θαλάσσιου νερού στις υγροτοπικές εκτάσεις.

GR12RAK0002

Προστασία

Παρεμβάσεις
σε
υδαταγωγούς
και επί του
πλημμυρικού
πεδίου

Εκπόνηση μελέτης για την αποτύπωση και καταγραφή των
τμημάτων του υδρογραφικού δικτύου όπου έχουν γίνει
αλλαγές στο φυσικό ρου και των επεμβάσεων στις παρόχθιες
ζώνες.

GR12RAK0002
GR12RAK0003
GR12RAK0004

Προστασία

Άλλη
προστασία

Ανάπτυξη και διατήρηση μιας κοινής βάσης δεδομένων για
την παρακολούθηση της παράκτιας ζώνης, που θα
καταγράφει χωρική και χρονική πληροφορία.

GR12RAK0002
GR12RAK0003

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

ΑΔΜΘ (Δ/νση
Υδάτων)Φορέας
Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου
Δέλτα Έβρου
ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓ
Υποδομών
(ΕΥΔΕ
Κατασκευής &
Συντήρησης
Υδραυλικών
Υποδομών / ΤΚΕ
Έβρου)
ΑΔΜΘ (Δ/νση
Υδάτων)
ΠΑΜΘ
(Δ/ση
Περιβάλλοντος
και
Χωρικού
Σχεδιασμού)

Μεσοπρόθεσμο

Μεσοπρόθεσμο

Μεσοπρόθεσμο

GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 131
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4.5.4 Παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων του ΣΔΚΠ
Για την διευκόλυνση της παρακολούθησης εφαρμογής του ΣΔΚΠ, τα προτεινόμενα μέτρα
ομαδοποιούνται με άξονα αναφοράς την συνάφειά τους πέραν της κατηγοριοποίησης που
επιβάλλεται από την Οδηγία (π.χ. μέτρα που προσδιορίζουν ή απαιτούν την εφαρμογή
διοικητικών ρυθμίσεων, ανεξάρτητα από το εάν κάποια εξ αυτών αφορούν την πρόληψη ή
την προστασία). Η ομαδοποίηση αυτή προτείνεται για την ευχερέστερη «πλοήγηση» στην
συνολική εικόνα των μέτρων και για την διευκόλυνση παρακολούθησης εφαρμογής των
μέτρων από την ΕΓΥ και την αρμόδια Δ/νση Υδάτων. Οι λόγοι που επιβάλλουν την επιπλέον
αυτή ομαδοποίηση είναι οι εξής:


Τα προτεινόμενα μέτρα, σύμφωνα με την Οδηγία, πρέπει να αναφέρονται σε
συγκεκριμένες ΖΔΥΚΠ. Ωστόσο τα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης είναι τέτοια
που η πλειοψηφία των μέτρων αναφέρεται σε όλες ή στις περισσότερες από τις
προσδιορισμένες ΖΔΥΚΠ της περιοχής. Η ομαδοποίηση επομένως ανά ΖΔΥΚΠ είναι
οριακά επιβοηθητική για την εποπτέια του συνόλου των μέτρων.



Η προτεινόμενη επιπλέον ομαδοποίηση προτείνεται ως εργαλείο για την πληρέστερη
παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων από την αρμόδια Δ/νση Υδάτων και την
ΕΓΥ. Ενώ οι κατηγορίες της Πρόληψης, Προστασίας, Ετοιμότητας και Αποκατάστασης
έχουν νόημα σε ό,τι αφορά την ομαδοποίηση ομοειδών δράσεων σε σχέση με τον
πλημμυρικό κίνδυνο καθεαυτό, έχουν ταυτόχρονα μικρή σχέση με την επιχειρησιακή
παρακολούθηση των δράσεων υλοποίησης. Η προτεινόμενη ομαδοποίηση σε ομάδες
μέτρων συναφούς περιεχομένου ενέργειας και εφαρμογής (και όχι συναφούς
κατηγορίας αντιμετώπισης του πλημμυρικού κινδύνου) αποτελεί ένα χρήσιμο
εργαλείο για την επίτευξη του οργανωτικού στόχου έγκαιρης υλοποίησης των
μέτρων. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων προτείνεται να διαμορφωθεί
με βάση την ομαδοποίηση αυτή.

Η ομάδα στην οποία ανήκει το κάθε μέτρο αποτυπώνεται στον κωδικό κάθε μέτρου με την
χρήση διψήφιου πεδίου που περιέχει τον αριθμό της ομάδας (01 έως 07).
Οι ομάδες συναφών μέτρων παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα 4.5.4-1.
Στις επόμενες παραγράφους δίνεται μια μικρή περιγραφή της κάθε ομάδας και των
κριτηρίων που συνενώνουν τα μέτρα που εντάσσονται σε αυτήν.
Πίνακας 4.5.4-1: Ομάδες μέτρων για την παρακολούθηση εφαρμογής του ΣΔΚΠ.
Ομάδα

Τίτλος

Περιγραφή

η

Πρόσκτηση,
συμπλήρωση
και
βελτίωση πληροφοριών σχετικά με τις
αντιπλημμυρικές υποδομές

Αφορούν συλλογή δεδομένων πεδίου, κυρίως
τοπογραφικές αποτυπώσεις υποδομών και στοιχεία
γεωμετρίας υδατορευμάτων.

η

Τεχνικά
μέτρα
προστασίας

Αφορούν δομικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
και μελέτες για την υλοποίησή τους

η

Διασυνοριακή συνεργασία

1

2

3

αντιπλημμυρικής

Αφορούν προτάσεις μέτρων όλων των κατηγοριών
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Ομάδα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Τίτλος

Περιγραφή
για τα οποία απαιτείται η διαβούλευση και η
συνεργασία με τις γειτονικές χώρες

η

Διοικητικές ρυθμίσεις

Αφορούν αποφάσεις διοικητικών ρυθμίσεων

η

Μη δομικές παρεμβάσεις

Αφορούν κανονιστικές διατάξεις (π.χ. έλεγχος
χρήσεων γης, καθορισμός ζωνών, οικονομικά
εργαλεία) και μη δομικά έργα (όπως συστήματα
έγκαιρης προειδοποίησης)

η

Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα

Αφορούν μέτρα και παρεμβάσεις για τον καλύτερο
προσδιορισμό των ζημιών από πλημμύρες καθώς
και οικονομικά εργαλεία για την διαχείριση των
επιπτώσεων από τις πλημμύρες.

η

Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα

Αφορούν μέτρα και παρεμβάσεις για την προστασία
περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών.

4
5

6

7

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την συσχέτιση των προτεινόμενων μέτρων και των
κατηγοριών στις οποίες αυτά ανήκουν με βάση το επίπεδο αντιμετώπισης του πλημμυρικού
κινδύνου (δηλ. με βάση την κατηγοριοποίηση της Οδηγίας) με τις ομάδες μέτρων συναφούς
περιεχομένου για την βέλτιστη παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
Πίνακας 4.5.4-2: Συσχέτιση κατηγοριών μέτρων με τις ομάδες παρακολούθησης.
α/α

Κωδικός
Μέτρου

Τίτλος Μέτρου

βάσης τεχνικών
αντιπλημμυρικών

Κατηγορία
μέτρων

Είδος μέτρου

Πρόληψη

Άλλη
πρόληψη

1

GR10-01-001

Δημιουργία
δεδομένων
έργων

2

GR10-01-002

Επικαιροποίηση τοπογραφικών
δεδομένων
υδρογραφικού
δικτύου

Πρόληψη

Άλλη
πρόληψη

3

GR10-01-003

Προμήθεια
υψομετρικού
μοντέλου εδάφους (DTM) πολύ
υψηλής ακρίβειας (1 m)

Πρόληψη

Άλλη
πρόληψη

4

GR10-01-004

Ενοποίηση λειτουργίας δικτύου
συλλογής
υδρομετρικών
δεδομένων

Πρόληψη

Άλλη
πρόληψη

Ομάδα μέτρων
παρακολούθησης
Πρόσκτηση,
συμπλήρωση
και
βελτίωση
πληροφοριών
σχετικά
με
τις
αντιπλημμυρικές
υποδομές
Πρόσκτηση,
συμπλήρωση
και
βελτίωση
πληροφοριών
σχετικά
με
τις
αντιπλημμυρικές
υποδομές
Πρόσκτηση,
συμπλήρωση
και
βελτίωση
πληροφοριών
σχετικά
με
τις
αντιπλημμυρικές
υποδομές
Πρόσκτηση,
συμπλήρωση
και
βελτίωση
πληροφοριών

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Τίτλος Μέτρου

Κατηγορία
μέτρων

Είδος μέτρου

GR10-01-005

Αποκατάσταση
λειτουργίας
δικτύου
συλλογής
υδρομετρικών δεδομένων

Αποκατάσταση

Ατομική και
κοινωνική
αποκατάστασ
η

6

GR10-02-001

‘Ελεγχος
επάρκειας,
αποκατάσταση και ενίσχυση
πρωτευόντων
έργων
αντιπλημμυρικής προστασίας

Προστασία

7

GR10-02-002

Κατασκευή συμπληρωματικών
αντιπλημμυρικών έργων

Προστασία

8

GR10-02-003

Κατασκευή
διατάξεων
προστασίας κάτω διαβάσεων
Ε.Ο.

Προστασία

9

GR10-02-004

Αντικατάσταση
«έμφραξης»
Αινήσιου Δέλτα με κατασκευή
μεταβλητού ύψους

Προστασία

10

GR10-02-005

Άμεσες
ενέργειες
αποκατάστασης
και
συντήρησης αντιπλημμυρικής
προστασίας

Προστασία

11

GR10-03-001

Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης
προειδοποίησης πλημμυρών

Ετοιμότητ
α

12

GR10-03-002

13

GR10-03-003

14

GR10-04-001

15

GR10-04-002

16

GR10-04-003

17

GR10-05-001

α/α

5

Κωδικός
Μέτρου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
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Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Δέσμη μέτρων διασυνοριακής
συνεργασίας
Δέσμη
μέτρων
για
τις
πλημμύρες του Άρδα
Ρυθμίσεις
λειτουργίας
υδρομετρικού δικτύου
Καθορισμός
πλημμυρικής
ζώνης
Επικαιροποίηση/ κωδικοποίηση
έκτακτων
ενεργειών
αντιμετώπισης πλημμύρας
Πολεοδομικές και οικιστικές

‘Αλλη
‘Αλλη
Πρόληψη
Προστασία
Ετοιμότητ
α
Πρόληψη

Παρεμβάσεις
σε
υδαταγωγούς
και επί του
πλημμυρικού
πεδίου
Παρεμβάσεις
σε
υδαταγωγούς
και επί του
πλημμυρικού
πεδίου
Παρεμβάσεις
σε
υδαταγωγούς
και επί του
πλημμυρικού
πεδίου
Ρύθμιση ροής
Παρεμβάσεις
σε
υδαταγωγούς
και επί του
πλημμυρικού
πεδίου
Πρόγνωση και
έγκαιρη
προειδοποίησ
η
Λοιπές
δράσεις
Λοιπές
δράσεις
Άλλη
πρόληψη
Άλλη
προστασία
Έκτακτα μέτρα
και
σχεδιασμός
Μείωση

Ομάδα μέτρων
παρακολούθησης
σχετικά
με
τις
αντιπλημμυρικές
υποδομές
Πρόσκτηση,
συμπλήρωση
και
βελτίωση
πληροφοριών
σχετικά
με
τις
αντιπλημμυρικές
υποδομές
Τεχνικά
μέτρα
αντιπλημμυρικής
προστασίας

Τεχνικά
μέτρα
αντιπλημμυρικής
προστασίας

Τεχνικά
μέτρα
αντιπλημμυρικής
προστασίας
Τεχνικά
μέτρα
αντιπλημμυρικής
προστασίας
Τεχνικά
μέτρα
αντιπλημμυρικής
προστασίας

Διασυνοριακή
συνεργασία
Διασυνοριακή
συνεργασία
Διασυνοριακή
συνεργασία
Διοικητικές
ρυθμίσεις
Διοικητικές
ρυθμίσεις
Διοικητικές
ρυθμίσεις
Μη

δομικές
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α/α

Κωδικός
Μέτρου

18

GR10-05-002

19

GR10-05-003

20

GR10-06-001

21

GR10-06-002

22

GR10-06-003

23

GR10-07-001

24

GR10-07-002

25

GR10-07-003

26

GR10-07-004

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
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Κατηγορία
μέτρων

Τίτλος Μέτρου
ρυθμίσεις σε οικισμούς της
παρέβριας ζώνης
Αναδιάρθρωση καλλιεργειών
εντός της πλημμυρικής ζώνης
Έλεγχος
δόμησης
και
καθορισμός χρήσεων γης εντός
της ζώνης πλημμύρας 100ετίας
Αναβάθμιση
μηχανισμών
καταγραφής και αποτίμησης
ζημιών από πλημμύρες
Αναθεώρηση
κριτηρίων
οικονομικών αποζημιώσεων για
ζημιές
σε
γεωργικές
καλλιέργειες
Μετεγκατάσταση
δραστηριοτήτων
και
εγκαταστάσεων
εκτός
της
πλημμυρικής ζώνης
Βέλτιστες τεχνικές διαχείρισης
γης για την αποστράγγιση
αγροτικών περιοχών
Διερεύνηση
δυνατότητας
ανάσχεσης
πλημμυράς
με
φυσικό τρόπο στην κοίτη του
ποταμού Άρδα
Μελέτη
και
πρόγραμμα
ανάπτυξης, συντήρησης και
διαχείρισης της παρόχθιας
βλάστησης
Αξιολόγηση της επίδρασης των
πλημμυρών στο Εθνικό Πάρκο
Δέλτα Έβρου

27

GR10-07-005

Αποκατάσταση της φυσικής
πορείας του υδρογραφικού
δικτύου

28

GR10-07-006

Παρακολούθηση
ζώνης

παράκτιας

Είδος μέτρου
επιπτώσεων

Ομάδα μέτρων
παρακολούθησης
παρεμβάσεις

Πρόληψη

Αποφυγή

Μη
δομικές
παρεμβάσεις

Πρόληψη

Αποφυγή

Μη
δομικές
παρεμβάσεις

Αποκατάσταση

Αποκατάσταση

Ατομική και
κοινωνική
αποκατάστασ
η
Ατομική και
κοινωνική
αποκατάστασ
η

Μέτρα οικονομικού
χαρακτήρα

Μέτρα οικονομικού
χαρακτήρα

Πρόληψη

Μετεγκατάσταση

Μέτρα οικονομικού
χαρακτήρα

Προστασία

Διαχείριση
επιφανειακών
υδάτων

Μέτρα
περιβαλλοντικού
χαρακτήρα

Προστασία

Διαχείριση
απορροής

Μέτρα
περιβαλλοντικού
χαρακτήρα

Προστασία

Διαχείριση
απορροής

Μέτρα
περιβαλλοντικού
χαρακτήρα

Προστασία

Άλλη
προστασία

Μέτρα
περιβαλλοντικού
χαρακτήρα

Προστασία

Παρεμβάσεις
σε
υδαταγωγούς
και επί του
πλημμυρικού
πεδίου

Μέτρα
περιβαλλοντικού
χαρακτήρα

Προστασία

Άλλη
προστασία

Μέτρα
περιβαλλοντικού
χαρακτήρα

4.5.5 Σύντομη περιγραφή των μέτρων
4.5.5.1 Πρόσκτηση, συμπλήρωση
αντιπλημμυρικές υποδομές

και

βελτίωση

πληροφοριών

σχετικά

με

τις

Η κατηγορία αυτή των προτεινόμενων μέτρων περιλαμβάνει ενέργειες για την συλλογή
κρίσιμων δεδομένων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής
μελέτης, με σκοπό την άρση των ασαφειών και των αβεβαιοτήτων οι οποίες διαπιστώθηκαν
κατά την πρώτη κατάρτιση των χαρτών επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας.
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Η υλοποίηση των μέτρων αυτών στοχεύει στο να συγκεντρώσει ελλείπουσες σήμερα και
απαραίτητες πληροφορίες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν κατά την πρώτη αναθεώρηση του
Σχεδίου Διαχείρισης. Οι πληροφορίες αυτές θα φανούν χρήσιμες και κατά τη διάρκεια
εφαρμογής του παρόντος πρώτου Σχεδίου Διαχείρισης καθώς σε πολλές περιπτώσεις
εμπλέκονται και την αρτιότερη εφαρμογή άλλων προτεινόμενων μέτρων. Ως εκ τούτου, η
ομάδα αυτή αποτελεί ομάδα πρώτης προτεραιότητας όσον αφορά στην πορεία εφαρμογής
του Σχεδίου Διαχείρισης.
Τα μέτρα της ομάδας αυτής περιορίζονται σε αυτά που μπορούν να εκτελεσθούν
μονομερώς από την ελληνική πλευρά, χωρίς δηλαδή την συνδρομή των γειτονικών χωρών
στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας. Για όσες πληροφορίες και δεδομένα είναι
απαραίτητη η συνδρομή των γειτονικών χωρών, τα αντίστοιχα μέτρα περιγράφονται (μαζί
με άλλα μέτρα για τα οποία είναι απαραίτητη η διασυνοριακή συνεργασία) στην §4.6.5.3.
4.5.5.2 Τεχνικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν έργα δομικών κατασκευών.
Περιλαμβάνονται τόσο νέα έργα, όσο και ανακατασκευές, επιδιορθώσεις και ενισχύσεις
υφιστάμενων έργων. Περιλαμβάνονται επίσης μελετητικές και ερευνητικές εργασίες (π.χ.
γεωτεχνικές έρευνες) που απαιτούνται για τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων αυτών.
Στις προτάσεις νέων έργων έχουν περιληφθεί προτάσεις που έχουν προκύψει στην πορεία
των εργασιών για την υλοποίηση των χαρτών επικινδυνότητας και κινδύνου πλημμυρών,
όπως και προτάσεις που έχουν αναφερθεί από τρίτους. Εννοείται πως όλα τα ανωτέρω
είναι αντικείμενο της διαβούλευσης.
Όπως είναι προφανές, για την υλοποίηση όλων των έργων, απαιτούνται ορισμένες
πρόδρομες μελετητικές εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν τοπογραφικές αποτυπώσεις.
Ορισμένες από τις τοπογραφικές αποτυπώσεις (όπως η αποτύπωση των υφιστάμενων
αντιπλημμυρικών αναχωμάτων) στο πλαίσιο υλοποίησης των μέτρων της είναι χρήσιμες σε
κάθε περίπτωση ως απαραίτητα δεδομένα βάσης για την επικαιροποίηση των μοντέλων και
των χαρτών επικινδυνότητας και κινδύνου πλημμύρας, ανεξάρτητα από το εάν θα
προκύψει υλοποίηση περαιτέρω έργων που μπορεί να τις αξιοποιήσουν. Όσες
τοπογραφικές εργασίες συνδέονται αποκλειστικά με την υλοποίηση των έργων που
περιγράφουν τα μέτρα της παρούσας ενότητας, εννοείται ότι περιλαμβάνονται στα
αναφερόμενα μέτρα.
4.5.5.3 Διασυνοριακή συνεργασία
Τα μέτρα της ομάδας αυτής αποτελούν στην πραγματικότητα προτάσεις μέτρων που πρέπει
να συζητηθούν στο πλαίσιο της Κοινής Ομάδας Εργασίας εμπειρογνωμόνων που έχει
συσταθεί μεταξύ της ελληνικής και της βουλγαρικής πλευράς. Η εφαρμογή των μέτρων
αυτών δεν μπορεί να επιτευχθεί μονομερώς από την ελληνική πλευρά. Ιδιαίτερα ορισμένα
εξ αυτών αφορούν δράσεις αποκλειστικά στο έδαφος της Βουλγαρίας. Συνεπώς, μόνον στο
πλαίσιο της συνεργασίας προς την κατάρτιση και υλοποίηση ενός κοινού σχεδίου
διαχείρισης πλημμυρών με την Βουλγαρία μπορεί να υλοποιηθούν οι προτάσεις αυτές.
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Οι προτάσεις μέτρων στο πλαίσιο της Κοινής Ομάδας Εργασίας αφορούν κυρίως στα εξής:
(1) Υιοθέτηση κοινά αποδεκτών «κατωφλίων» πλημμυρικής παροχής του Άρδα ποταμού
(μετρούμενο στο σταθμό του φράγματος Θεραπειού) τα οποία δεν θα πρέπει να
υπερβαίνονται για τις πλημμύρες υψηλής και μέσης πιθανότητας εμφάνισης. Στο πλαίσιο
της κατάρτισης των χαρτών επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας, καθορίσθηκε ένα
«κατώφλι χαμηλής όχλησης» παροχής του Άρδα ποταμού (700 m3/s) το οποίο διαχωρίζει τα
πλημμυρικά σενάρια σε αυτά όπου ο Άρδας συμμετέχει απλώς στην διαμόρφωση της
πλημμύρας του π. Έβρου χωρίς να μεταβάλλει δραστικά τα χαρακτηριστικά του φαινομένου
και σε αυτά στα οποία η συμβολή του είναι καθοριστική, μεταβάλλοντας σημαντικά τα
χαρακτηριστικά της συνολικής πλημμύρας και μεγενθύνοντας τις επιπτώσεις στα κατάντη.
Η εκτίμηση αυτή βασίστηκε στην ανάλυση της εμπειρικής συχνότητας δεδομένων μεγίστων
ετήσιων παροχών του Έβρου, χρησιμοποιώντας χρονοσειρά δεδομένων μεταγενέστερη της
κατασκευής των βουλγαρικών φραγμάτων και χωρίς προσφυγή σε στατιστικές παραδοχές.
Προτείνεται, με βάση την συγκεκριμένη εκτίμηση, να τεθεί προς συζήτηση με την
Βουλγαρική πλευρά η πιθανή υιοθέτηση κατάλληλων κατωφλίων για τις πλημμύρες
υψηλής και μέσης πιθανότητας εμφάνισης με παράλληλη υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων
και από τις δύο πλευρές προκειμένου να τηρούνται στο μέτρο του δυνατού τα «κατώφλια»
που θα συμφωνηθούν.
(2) Επιχειρησιακή αξιοποίηση του προγράμματος ARDAFORECAST στο πλαίσιο της
διασυνοριακής συνεργασίας με διατύπωση συγκεκριμένων μέτρων σύνδεσης της έγκαιρης
προειδοποίησης με πρακτικές διαχείρισης των βουλγαρικών φραγμάτων επί του Άρδα (π.χ.
σύνδεση προειδοποιήσεων με επίπεδα πληρότητας φραγμάτων ή άλλο παρόμοιο)
(3) Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας εγκατάστασης συστήματος ρύθμισης της υπερχείλισης
(π.χ. μέσω ανατρεπόμενων θυροφραγμάτων) στο φράγμα του Ιβαήλοβγκραντ, με σκοπό
την αύξηση του όγκου ανάσχεσης πλημμυρικών υδάτων στο φράγμα, την παροχή
δυνατότητας καλύτερης διαχείρισης της πλημμύρας και την παραγωγή επιπλέον ενέργειας.
4.5.5.4 Διοικητικές ρυθμίσεις
Τα μέτρα της ομάδας αυτής αφορούν πράξεις της διοίκησης, σε διάφορα επίπεδα
(κεντρικές υπηρεσίες, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση) για την ρύθμιση διαφόρων
θεμάτων που προκύπτουν είτε ως αυτόνομες παρεμβάσεις είτε ως υποβοηθητικές
ρυθμίσεις για την πληρέστερη εφαρμογή άλλων προτεινόμενων μέτρων του ΣΔΚΠ.
Παράδειγμα αυτόνομης παρέμβασης είναι ο καθορισμός της αρμοδιότητας εποπτείας του
δικτύου υδρομετρικών σταθμών επί του π. Έβρου και των παραποτάμων του. Παράδειγμα
ρύθμισης που υποβοηθά την υλοποίηση άλλων μέτρων είναι ο καθορισμός της χωρικής
έκτασης της πλημμυρικής ζώνης την οποία θα μπορούν να επικαλούνται επίσημα άλλες
απαραίτητες διοικητικές πράξεις και μέτρα που προτείνονται για την διαχείριση του
πλημμυρικού κινδύνου της περιοχής.
4.5.5.5 Μη δομικές παρεμβάσεις
Η ομάδα μέτρων αυτή αφορά μέτρα που αναφέρονται στον καθορισμό πλαισίου και
πρακτικών διαχείρισης που δεν συνδέονται με δομικές κατασκευές. Μέτρα για τον
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καθορισμό χρήσεων γης, τον καθορισμό όρων και περιορισμών για την άσκηση
δραστηριοτήτων, τις καλές πρακτικές διαχείρισης γης, την αναδιάρθρωση καλλιεργειών και
την χρήση οικονομικών εργαλείων ανήκουν στην ομάδα αυτή.
Ειδικότερα για τις χρήσεις γης και τον πολεοδομικό σχεδιασμό προτείνεται η εκπόνηση
μελετών για τον έλεγχο της δόμησης (αναθεώρηση υφιστάμενων ΓΠΣ, ορίων οικισμών και
όρων δόμησης) και τον καθορισμό χρήσεων γης εντός της ζώνης πλημμύρας 100ετίας. Οι
μελέτες θα προσδιορίσουν επακριβώς τους περιορισμούς σχετικά με τη δόμηση και τις
επιτρεπόμενες χρήσεις και τις ειδικές απαιτήσεις σχετικά με νέα έργα ή δραστηριότητες
εντός της ζώνης αυτής. Για την τροποποίηση του καθορισμού χρήσεων γης η σχετική μελέτη
θα διερευνήσει επίσης και το μηχανισμό μέσω του οποίου θα γίνει η νομοθετική πράξη που
θα καθορίζει αυτές τις δεσμεύσεις αυτές, δεδομένου ότι υπάρχουν συγκεκριμένες
εμπλοκές από υφιστάμενες πολεοδομικές, χωροταξικές και άλλες δεσμεύσεις (π.χ.
υφιστάμενα όρια οικισμών και Γενικά Πολεοδομικά Σχεδία (ΓΠΣ), ΠΔ Δέλτα Έβρου). Η
οριζόντια ρύθμιση μέσω Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου δεν είναι επαρκής καθώς πρέπει να
ληφθούν και μέτρα εντός ορίων οικισμών και ΓΠΣ αλλά και του ορίου του Εθνικού Πάρκου
(π.χ. σχετικά με ειδικές απαιτήσεις για γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντός της
Περιφερειακής Ζώνης του Πάρκου).
Συνολικά οι μελέτες θα πρέπει να προβλέπουν ρυθμίσεις όπως:
1.

Θέση και έκταση των κτιρίων και των εγκαταστάσεων

2.

Ενσωμάτωση των διαφόρων μέτρων θωράκισης των πλημμυρών στο σχεδιασμό των
κτιρίων μέσω του ΓΟΚ

3.

Περιορισμό της αποθήκευσης και των εμπορευμάτων και υλικών που μπορούν να
δημιουργήσουν ρύπανση κατά τη διάρκεια των πλημμυρικών συμβάντων

4.

Ειδικές απαιτήσεις ως προς την κατασκευή έργων αποστράγγισης ή έργων
συγκράτησης των ομβρίων

5.

Ειδικές απαιτήσεις ως προς την κατασκευή έργων διάθεσης λυμάτων

6.

Ειδικές απαιτήσεις ως προς την κατασκευή έργων οδοποιίας.

7.

Διαθεσιμότητα σχεδίων ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης (για παράδειγμα στα
τουριστικά αξιοθέατα, τα κάμπινγκ, ξενοδοχεία κλπ) και

8.

Παροχή επαρκούς κατακράτησης νερού ή έργα αποστράγγισης.

4.5.5.6 Οικονομικές παρεμβάσεις
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων της Α’ φάσης της μελέτης (Κεφάλαιο 5.1
του σχετικού παραδοτέου) διαπιστώθηκαν σημαντικές ελλείψεις στην πληροφόρηση, στη
βάση της οποίας εξήχθησαν δείκτες ενδεικτικοί της οικονομικής σημασίας των ζημιών που
δημιουργούν οι πλημμύρες.
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Οι δείκτες αυτοί βασίσθηκαν σε στοιχεία παρασχεθέντα από τον ΕΛΓΑ και την ΥΑΣ.
Από τον ΕΛΓΑ ήταν διαθέσιμα στοιχεία αναφορικά με το ύψος των αποζημιώσεων που
παρασχέθηκαν για τις ζημιές στη γεωργική παραγωγή ανά πλημμύρα, με παράλληλο
προσδιορισμό των συνολικών στρεμμάτων που επλήγησαν από την πλημμύρα κατά χωρική
ενότητα (Δημοτική Ενότητα ή Δημοτική-Τοπική Κοινότητα), χωρίς περαιτέρω εξειδικεύσεις.
Δεν ήταν διαθέσιμα στοιχεία που θα προσδιόριζαν το ύψος της ζημιάς που καλύφθηκε από
τις αποζημιώσεις, είτε άμεσα – όπως π.χ. θα μπορούσε να ήταν πληροφόρηση σχετικά με
την απολεσθείσα αξία της γεωργικής παραγωγής – είτε έμμεσα, αλλά με αυξημένη
ακρίβεια – π.χ. πληροφόρηση σχετικά με τις ποσότητες που καταστράφηκαν ή υπέστησαν
τις ζημίες, βάσει των οποίων (σε συνδυασμό με τις τιμές παραγωγού) θα μπορούσε να
υπολογισθεί το χρηματικό ύψος της ζημίας8. Κατ’ επέκταση και εξ ανάγκης, οι οικονομικοί
δείκτες που καταδεικνύουν τη σημασία της ζημιάς στην αγροτική οικονομία των περιοχών
που επλήγησαν από τις πλημμύρες προσεγγίσθηκαν ενδεικτικά, με αυξημένο βαθμό
αβεβαιότητας, μέσω συνδυασμού του αριθμού των πληγέντων στρεμμάτων καλλιεργειών
με τη μέση αξία παραγωγής ανά στρέμμα όλων των προϊόντων9.
Στην περίπτωση των ζημιών που οι πλημμύρες δημιούργησαν σε κτίρια, τα διαθέσιμα
στοιχεία της ΥΑΣ αναφέρονται στο συνολικό ύψος των αποζημιώσεων ανά συμβάν, με απλή
αναφορά των χωρικών ενοτήτων που επλήγησαν, αλλά χωρίς περαιτέρω επιμερισμό των
αποζημιώσεων στις επί μέρους χωρικές ενότητες, αναφορά του ύψους των ζημιών, μέρος
των οποίων καλύπτεται από τις αποζημιώσεις, ή ακόμη και των κατηγοριών κτιρίων που
επλήγησαν (π.χ. κατοικίες, καταστήματα, βιοτεχνίες-βιομηχανίες, υπηρεσίες, γραφεία,
ξενοδοχεία ή άλλα, εξοπλισμός των εγκαταστάσεων αυτών κλπ.). Η έλλειψη αυτής της
πληροφόρησης καθιστά ουσιαστικά αδύνατη την εκτίμηση του ύψους των ζημιών που
επήλθαν εξ αιτίας των πλημμυρών, ή του ποσοστού των ζημιών αυτών που καλύπτονται
από τις αποζημιώσεις – προσεγγιστικά μόνο προσδιορίζεται το ύψος της αποζημίωσης ανά
κάτοικο για το σύνολο της περιοχής που καλύφθηκε κάθε φορά από τις αποζημιώσεις.
Οι ανωτέρω αδυναμίες στον προσδιορισμό του οικονομικού μεγέθους της ζημιάς που
προκαλούν οι πλημμύρες επηρεάζει επίσης τη δυνατότητα εκτίμησης του καθαρού
οφέλους που διάφορα μέτρα που προτείνονται για την αντιμετώπιση των πλημμυρών θα
επιφέρουν, όπως απαιτείται για την αξιολόγηση επί μέρους εναλλακτικών προτάσεων
μέτρων / παρεμβάσεων και την επιλογή μεταξύ αυτών της πλέον ωφέλιμης (από καθαρά
οικονομική άποψη) – όπως θα μπορούσε να προκύψει από σύγκριση του κόστους των
μέτρων / παρεμβάσεων με το όφελος που θα προκύψει σχετικά, όπου το όφελος θα
μπορούσε να είναι η μείωση των οικονομικών ζημιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα.

8

Ή έστω για τη σύνθεση των στρεμμάτων που επλήγησαν ανά καλλιεργούμενο προϊόν, βάσει των
οποίων, σε συνδυασμό με μέσες στρεμματικές αποδόσεις, θα μπορούσαν να προσδιορισθούν οι
ποσότητες και, κατ’ επέκταση, η αξία των γεωργικών προϊόντων που επλήγησαν.
9
Η μέση αξία της γεωργικής παραγωγής ανά προϊόν ανά χωρική ενότητα υπολογίσθηκε βάσει
στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για τις ποσότητες των παραγομένων προϊόντων και τις τιμές παραγωγού του
ΥΠΑΑΤ για τα γεωργικά προϊόντα. Βάσει αυτών, η μέση αξία της γεωργικής παραγωγής ανά στρέμμα
προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία επίσης της ΕΛΣΤΑΤ για τα καλλιεργούμενα στρέμματα
γεωργικής γης (ανά προϊόν και συνολικά).
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Το πρώτο βήμα, επομένως, για την πληρέστερη αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων
των πλημμυρών και των μέτρων / παρεμβάσεων για την αντιμετώπισή τους είναι η παροχή
πλέον συστηματικής και πληρέστερης πληροφόρησης αναφορικά με το ύψος των ζημιών –
στην περιοχή μελέτης, ιδιαίτερα για τις ζημιές στη γεωργία (όπως αντικατοπτρίζονται από
την απώλεια αξίας γεωργικής παραγωγής) και τις ζημιές στο κτιριακό απόθεμα (όπως
προσδιορίζονται από το κόστος αποκατάστασης των ζημιών σε διάφορες κατηγορίες
κτιρίων στις επί μέρους χωρικές ενότητες), ως εξής:


Άμεσα, με τον προσδιορισμό – κατά τρόπο που να εξασφαλίζει άμεση διαθεσιμότητα
– το ύψος της ζημίας, επί του οποίου υπολογίζεται η αποζημίωση. Στην περίπτωση
της γεωργίας, το ύψος της ζημίας μπορεί να είναι το ύψος της αξίας αγροτικής
παραγωγής που χάνεται κάθε φορά, ενώ στην περίπτωση των ζημιών σε κτίρια και
συναφείς εγκαταστάσεις, το ύψος του κόστους της αποκατάστασης της ζημιάς.



Εναλλακτικά, αν το ανωτέρω είναι πρακτικά αδύνατο, έμμεσα:
o

Στην περίπτωση της γεωργίας, προσδιορισμός της απώλειας της αγροτικής
παραγωγής (π.χ. σε τόννους ανά προϊόν) σε κάθε χωρική ενότητα – ή (αν και
αυτό είναι δυσχερές) τουλάχιστον εξειδίκευση των στρεμμάτων καλλιεργειών
που πλήττονται κατά καλλιεργούμενο προϊόν. Επίσης, προσδιορισμός της
κατηγορίας της ζημιάς (π.χ. ολοσχερής, σημαντική, μέτρια, χαμηλή κλπ.).

o

Στην περίπτωση των κτιρίων, τουλάχιστον προσδιορισμό (α) των χρήσεων των
κτιρίων ή χώρων που επλήγησαν, (β) του αν η ζημιά αφορά αποκλειστικά σε
κτιριακές εγκαταστάσεις και χώρους ή και σε εξοπλισμό και (γ) του βαθμού της
ζημιάς (π.χ. ολοσχερής, σημαντική, μέτρια χαμηλή κλπ.).

Στην περίπτωση της διάθεσης στοιχείων για τον έμμεσο προσδιορισμό της ζημιάς, θα
απαιτείτο η διαθεσιμότητα περεταίρω στοιχείων / σταθεροτύπων ευρύτερης εφαρμογής,
όπως π.χ. ποσοτικοποίηση των εννοιών «ολοσχερής», «σημαντική», «μέτρια», «χαμηλή»
κλπ. , μέση αξία κτιριακού και μηχανολογικού εξοπλισμού διαφόρων εγκαταστάσεων (π.χ.
αξία κτιρίου / χώρου ανά τ.μ., αξία μηχανολογικού εξοπλισμού εμπορικών κ.α.
εγκαταστάσεων κ.α.). Ο προσδιορισμός των σταθεροτύπων αυτών θα απαιτούσε σχετικές
έρευνες-μελέτες, πιθανώς με εξειδικεύσεις κατά πρότυπη περιοχή της χώρας, με
επικαιροποίηση ανά εύλογα χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά πενταετία).
Όπως προαναφέρθηκε, ο καθορισμός του ύψους των οικονομικών ζημιών που
δημιουργούν οι πλημμύρες είναι προϋπόθεση για τον προσδιορισμό και την εξειδίκευση
μέτρων για την αντιμετώπισή τους – προληπτικά ή επανορθωτικά – και, πολύ περισσότερο,
για την αξιολόγηση αφ’ ενός της αναγκαιότητας και, αφ’ ετέρου, της πιθανής
αποτελεσματικότητας των μέτρων αυτών, καθώς και για την ιεράρχησή τους σε κλίμακα
προτεραιοτήτων που είναι θέμα κρίσιμο σε περιόδους περιορισμένης διαθεσιμότητας
οικονομικών πόρων. Από την οικονομική σκοπιά, υψηλότερα στην ιεράρχηση θα ετίθετο η
λήψη μέτρων που εκτιμάται ότι διαμορφώνουν καλύτερη σχέση οφέλους προς κόστος . Σε
γενικές γραμμές και μέχρι την επαρκή αξιολόγηση της σχέσης οφέλους (όπως είναι η
μείωση της ζημιάς από την πλημμύρα) προς κόστος (κάθε μέτρου), κριτήρια που μπορούν
να εξετασθούν για την ιεράρχηση των μέτρων είναι:
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Στην περίπτωση της γεωργίας, απόδοση υψηλότερης προτεραιότητας στην πρόληψη
και αποκατάσταση ζημιών σε παραγωγή προϊόντων που είναι πιο κρίσιμα για τη
βασική οικονομία της χώρας και της περιοχής τους – δηλαδή προϊόντων με
αυξημένες δυνατότητες για προώθηση εξαγωγών ή υποκατάσταση εισαγωγών,
καθώς και για καθετοποιημένη (π.χ. μεταποιητική) επεξεργασία που αυξάνει τη
συνεισφορά στην οικονομία.
Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι ο καθορισμός των προϊόντων που θα περιλαμβάνονται
στις κατηγορίες αυτές. Ο καθορισμός αυτός δεν είναι απλή υπόθεση, δεδομένου ότι
επηρεάζεται από πληθώρα παραμέτρων, σε μια σύνθετη διαδικασία που εξετάζει
ζήτηση, προσφορά και τιμές (στην τοπική, εθνική και διεθνή αγορά), σε συνάρτηση
με την καταλληλότητα του φυσικού φορέα και το κόστος παραγωγής. Πιθανώς όμως
αυτή αξιολόγηση της γεωργικής παραγωγής εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο
ενίσχυσης της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, μέσω της αντίστοιχης ανάπτυξης
της βασικής της συνιστώσας, όπως αυτή ορίσθηκε ανωτέρω.



Στην εξέταση της δυνατότητας μεταφοράς γεωργικών και κτηνοτροφικών
δραστηριοτήτων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν λιγότερους κινδύνους από
πλημμύρες – λαμβανομένων όμως υπ’ όψη σημαντικών σχετικών περιοριστικών
παραγόντων όπως είναι η ιδιοκτησία της γης, η διαθεσιμότητα γης στην πιθανή νέα
θέση, οι δεσμοί με τον τόπο, η κοινωνική συνοχή κ.α. Ακόμη και αν διαφανεί (μέσω
της σχετικής διαβούλευσης) ότι υπάρχουν δυνατότητες στο θέμα αυτό, είναι σχεδόν
βέβαιο ότι, σε πολλές περιπτώσεις, θα απαιτηθεί η επιδότηση των δαπανών
μετεγκατάστασης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνδρομή στην οργάνωση στις
νέες θέσεις κλπ. – το κόστος των οποίων θα πρέπει να ενσωματωθεί στην αξιολόγηση
της σχέσης οφέλους προς κόστος, όπως άλλωστε θα πρέπει να ενσωματωθεί και το
κόστος διακοπής της παραγωγής κατά την περίοδο μετεγκατάστασης και οργάνωσης
της παραγωγής στη νέα θέση και άλλα κόστη που θα διαφανούν σχετικά.



Παρόμοια μέτρα θα μπορούσαν να εξετασθούν στην περίπτωση ζημιών που οι
πλημμύρες δημιουργούν σε κτίρια. Όσον αφορά σε μονάδες που ευρίσκονται εντός
του οικιστικού ιστού, πρόληψη των σχετικών ζημιών μάλλον θα πρέπει να ενταχθεί
στα πλαίσια ενός ευρύτερου πολεοδομικού / οικιστικού σχεδιασμού, με κίνητρα για
συγκέντρωση της μελλοντικής ανάπτυξης (όταν αυτή υπάρχει) σε περιοχές και
οικισμούς που αντιμετωπίζουν λιγότερους πλημμυρικούς κινδύνους ή παρέχουν
μεγαλύτερη ασφάλεια από πλημμύρες. Μετεγκαταστάσεις πιθανώς είναι πιο
ρεαλιστικές στην περίπτωση μεμονωμένων μονάδων (εκτός οικιστικού ιστού), εφ’
όσον οι λόγοι που τις προσέλκυσαν στην αρχική τους θέση δεν είναι απολύτως
περιοριστικοί.

Σημειώνεται πάντως ότι μετεγκαταστάσεις συχνά δεν είναι πρακτικά εφικτές, για
διάφορους λόγους – όπως π.χ. απροθυμία των δικαιούχων, απαγορευτικό κόστος (μπορεί
να αποδειχθεί ότι το κόστος μιας μετεγκατάστασης είναι υψηλότερο από το κόστος των
αποζημιώσεων ), έλλειψη εναλλακτικών θέσεων που να πληρούν τις αναγκαίες
προϋποθέσεις κλπ.
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Αντίθετα, μπορεί να είναι πρακτικά πιο προσιτή η ενσωμάτωση στον αναπτυξιακό,
χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό του μέλλοντος της συνιστώσας του κινδύνου από
πλημμύρες, με την δημιουργία κινήτρων (υποδομή, χρηματοδοτικές διευκολύνσεις κ.α.) για
την προσέλκυση νέου πληθυσμού και δραστηριοτήτων σε περιοχές που καταγράφονται ως
ενέχουσες λιγότερους κινδύνους από πλημμύρες.
Τα ανωτέρω σε μεγάλο βαθμό επικεντρώνονται στην αξιολόγηση της σχέσης του οφέλους
διαφόρων μέτρων με το κόστος τους, όπως αυτά μετρώνται σε οικονομικούς
(χρηματοοικονομικούς) όρους. Προφανώς η οικονομική αξιολόγηση είναι μια μόνο από τις
πολλές συνιστώσες που υπεισέρχονται (και πρέπει να υπεισέρχονται) στον προσδιορισμό
και στη συνολική αξιολόγηση των διαφόρων μέτρων. Η κοινωνική δομή και συνοχή των
τοπικών κοινωνιών, συνήθειες και παραδόσεις, πολιτισμικά χαρακτηριστικά, η υφιστάμενη
κατανομή των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων κλπ. πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ’
όψη, ενίοτε υπερκαλύπτοντας τα πορίσματα τυχόν οικονομικών αξιολογήσεων – συνολικά
και ειδικότερα όσον αφορά στη χρονική κλιμάκωση των εξεταζομένων παρεμβάσεων.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, πάντως, υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις για την
καλύτερο σχεδιασμό της πρόληψης και της αντιμετώπισης των ζημιών που προκαλούν οι
πλημμύρες:


Επακριβής προσδιορισμός των περιοχών που αντιμετωπίζουν πλημμυρικούς
κινδύνους διαφόρων βαθμών έντασης και των δραστηριοτήτων σ’ αυτές.



Δημιουργία επαρκούς ιστορικού αρχείου όπου, εκτός των αποζημιώσεων, θα
καταγράφεται και το ύψος των ζημιών που προκαλούν οι πλημμύρες στις διάφορες
δραστηριότητες και περιοχές.

4.5.5.7 Περιβαλλοντικά μέτρα
Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται μέτρα που αφορούν την προστασία και την διαχείριση
των προστατευόμενων περιοχών με σημαντικό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον οι οποίες
περιλαμβάνονται μεσα στα όρια των προσδιοριζόμενων ΖΔΥΚΠ. Τα μέτρα αφορούν δράσεις
για την διαχείριση των πλημμυρικών νερών σε όφελος των περιβαλλοντικών λειτουργιών
και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων υποδομών με γνώμονα την περιβαλλοντική
αναβάθμιση των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών.
Τα μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα αφορούν συνοπτικά στα ακόλουθα:


Εκτέλεση πιλοτικού έργου με στόχο την ανάπτυξη πρακτικών διαχείρισης της γης που
θα παρέχουν ευκαιρίες για την κατακράτηση της πλημμύρας εντός της λεκάνης
απορροής και τη μείωση της διάχυτης ρύπανσης. Η κακή διαχείριση της γης μπορεί
να αυξήσει τον κίνδυνο πλημμύρας στις ίδιες τις αγροτικές περιοχές αλλά και στα
κατάντη. Το πιλοτικό έργο θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη πρακτικών διαχείρισης της
γης που θα παρέχουν ευκαιρίες για την κατακράτηση της πλημμύρας εντός της
λεκάνης απορροής σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητας. Οι πρακτικές που θα
εξεταστούν θα αποσκοπούν και στη μείωση της διάχυτης ρύπανσης και θα
λειτουργούν και ως προς την επίτευξη των στόχων που θέτει η Οδηγία 2000/60/ΕΚ σε
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επίπεδο Λεκάνης Απορροής. Πρακτικές που θα πρέπει να εξεταστούν είναι η
εφαρμογής βιώσιμων συστημάτων αποστράγγισης (Sustainable Drainage Systems SuDS). Τα συστήματα αυτά έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς κατακρατούν στα ιζήματα
τα βαρέα μέταλλα, το φωσφόρο, τα φυτοφάρμακα και τους παθογόνους
οργανισμούς πριν εισέλθουν στα επιφανειακά νερά. Επίσης, συμβάλλουν στην
αντιπλημμυρική προστασία κατακρατώντας το νερό, ρυθμίζοντας την παροχή και
μειώνοντας τις πλημμυρικές αιχμές τοπικά. Συμβάλλουν ακόμη στην προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή καθώς δίνουν τη δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης νερού για
χρήση σε περιόδους ξηρασίας και αυξάνουν την τοπική τροφοδοσία των υπογείων
νερών. Επίσης, συμβάλλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας δημιουργώντας
υγροβιοτόπους μικρής κλίμακας. Τα αποτελέσματα του ανωτέρω πιλοτικού έργου
σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης γης μπορούν να προωθηθούν στην
τοπική κοινωνία μέσω της οργάνωσης εργαστηρίων και της παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε ομάδες αγροτών ή μεμονωμένους αγρότες.


Εκπόνηση μελέτης για την επαύξηση της πλημμυρικής αποθηκευτικότητας της κοίτης
του ποταμού Άρδα με στόχο την άμβλυνση των πλημμυρικών φαινομένων στον
ποταμό Έβρο κατάντη. Η μελέτη θα πρέπει να καθορίσει τις πιθανές θέσεις κατά
μήκος του ποταμού, που θα μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι ανάσχεσης της
παροχής αιχμής ή κατακράτησης όγκου υδάτων σε συνδυασμό με μέτρα για την
αποκατάσταση της ευρείας πλημμυρικής κοίτης. Όπου είναι δυνατόν, η μελέτη θα
πρέπει να βελτιώσει το παρόχθιο περιβάλλον, βελτιώνοντας την φυσική κατάσταση
του ποταμού και του βιοτόπου του. Η μελέτη θα έχει ως αντικείμενο να βρει
φυσικούς τρόπους για να αυξηθεί η δυνατότητα αποθήκευσης των πλημμυρών κατά
τη διάρκεια ακραίων φαινομένων.



Εκπόνηση μελέτης σε επίπεδο λεκάνης απορροής και υλοποίηση προγράμματος
ανάπτυξης και συντήρησης παρόχθιας βλάστησης, το οποίο θα συμβάλλει στην
αποθήκευση και συγκράτηση των πλημμυρικών παροχών. Ιστορικά, τα ποτάμια, τα
ρέματα και οι πλημμυρικές τους κοίτες ήταν πυκνά δασωμένα. Μεγάλο μέρος αυτής
της δασοκάλυψης έχει χαθεί και πολλά υδατορέματα έχουν χάσει την πρότερη
ποικιλία οικοτόπων που συνδέονται με τα παρόχθια δέντρα, το ριζικό τους σύστημα
και τα ξυλώδη τους υπολείμματα. Προτείνεται η εκπόνηση μελέτης σε επίπεδο
λεκάνης απορροής ώστε να συνταχθεί ένα στρατηγικό και στοχευμένο πρόγραμμα
ανάπτυξης και συντήρησης παρόχθιας βλάστησης, το οποίο:



θα βελτιώσει τη βιοποικιλότητα των ποταμών,



θα συμβάλλει στην αποθήκευση και συγκράτηση των πλημμυρικών παροχών,



θα παγιδεύει την πλούσια σε θρεπτικά στερεοπαροχή και



θα συμβάλει στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Η μελέτη θα πρέπει πέραν των φυτικών ειδών, να προτείνει τις τοποθεσίες τον τρόπο
που θα γίνουν οι φυτεύσεις (π.χ. δημιουργία ζωνών απομόνωσης κατά μήκος του
υδρογραφικού δικτύου (riparian buffer zones), παρόχθιες φυτεύσεις με δημιουργία
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υγρών λιβαδιών ή αλλουβιακών και υδροχαρών δασών κ.λπ.). Οι τοποθεσίες θα
πρέπει να αποδεδειγμένα να μην αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμύρας και να μη
βλάπτουν υπάρχοντα οικοσυστήματα και παράλληλα να συμβάλλουν στην επίτευξη
των στόχων των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2007/60/ΕΚ. Μετά την ολοκλήρωση της
μελέτης το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί εντός χρονικού προγράμματος
που θα ορίσει η μελέτη.


Εκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση των φυσικών συνθηκών πλημμυρισμού του
Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου. Η οικοσυστημική λειτουργία του Δέλτα Έβρου
σχετίζεται άρρηκτα με τις πλημμύρες. Η δημιουργία μεγάλου αριθμού αναβαθμών
και μικρών φραγμάτων όλο και πλησιέστερα στην κυρίως κοίτη του ποταμού Έβρου,
δεν επιτρέπουν την κατάκλιση εκτάσεων, κατά μήκος της κύριας κοίτης του ποταμού,
οι οποίες κατακλύζονταν στο παρελθόν περιοδικά. Επίσης, στις εκβολές του ποταμού
Έβρου διαδραματίζονται έντονες διεργασίες και τα μεταφερόμενα ιζήματα από τον
ποταμό Έβρου στη θάλασσα αποθέτονται από τα ρεύματα σε λωρίδες. Οι νέες
λωρίδες που δημιουργούνται τείνουν να κλείσουν όρμους μπροστά από τα στόμια
των λιμνοθαλασσών Δράνας και Μονολίμνης.
Προτείνεται η εκπόνηση μελέτης για την αποτίμηση των επιπτώσεων των πλημμυρών
στο Εθνικό Πάρκο και τον προσδιορισμό της βέλτιστης ποσότητας πλημμυρικών
υδάτων που δεν υποβαθμίζουν τις λειτουργίες των υγροτοπικών οικοσυστημάτων. Η
μελέτη θα συμβάλλει στην κατανόηση των κινδύνων πλημμύρας για το Εθνικό Πάρκο
και θα αποτιμήσει τις επιπτώσεις που ενέχουν οι υφιστάμενες αντιπλημμυρικές
κατασκευές. Επίσης, θα εξετάσει την χρησιμότητά τους και ως προς την ανάσχεση
του φαινομένου της υφαλμύρινσης. Θα εξετάσει και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής
τους ή υποκατάστασής τους με άλλα μέσα εφόσον δεν συμβάλλουν στην
αντιπλημμυρική προστασία και υποβαθμίζουν την οικοσυστημική λειτουργία. Στόχος
είναι η αποκατάσταση των φυσικών συνθηκών πλημμυρισμού του Εθνικού Πάρκου.
Η μελέτη θα πρέπει επίσης, να εξετάσει τυχόν αλλαγή στα παλιρροιακά ιζήματα,
στους οικοτόπους, στις αλοφυτικές κοινωνίες και στα υγρά λιβάδια στο Δέλτα του
Έβρου. Σημειώνεται ότι ο Φορέας εκπονεί ειδικά προγράμματα παρακολούθησης
τύπων οικοτόπων και ειδών στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Τα
αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης ως προς το βαθμό διατήρησες
των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας θα πρέπει να
συσχετιστούν με τα δεδομένα παροχών και εξάπλωσης της πλημμύρας.



Εκπόνηση μελέτης για την αποτύπωση και καταγραφή των τμημάτων του
υδρογραφικού δικτύου όπου έχουν γίνει αλλαγές στο φυσικό ρου και των
επεμβάσεων στις παρόχθιες ζώνες. Η μελέτη θα διερευνήσει μέτρα αποκατάστασης,
κατά περίπτωση, τα οποία θα περιλαμβάνουν μέτρα για την αύξηση της
παροχετευτικότητας, της ταχύτητας της ροής, της επανασύνδεσης με την ευρεία
πλημμυρική κοίτη και τυχόν αποκομμένους μαιάνδρους.



Ανάπτυξη και διατήρηση μιας κοινής βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση της
παράκτιας ζώνης, που θα καταγράφει χωρική και χρονική πληροφορία. Η
καταγραφόμενη πληροφορία πρέπει να περιλαμβάνει παρακολούθηση στάθμης της
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θάλασσας, τα περιστατικά παράκτιων και ποτάμιων πλημμυρών, αποτυπώσεις,
καθώς και στοιχεία θιγόμενων περιουσιών και υποδομών. Η παρακολούθηση της
παράκτιας ζώνης θα συμβάλλει και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (άνοδος
της στάθμης της θάλασσας και προστασία από θαλάσσιες πλημμύρες). Επισημαίνεται
ότι το προτεινόμενο αυτό μέτρο έχει συνέργεια με το μέτρο ΥΔ12-ΣΜ16-01
«Παρακολούθηση παράκτιας διάβρωσης ακτογραμμής Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης» του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του ΥΔ Θράκης.
Η ομάδα αυτή των μέτρων εμφανίζει τις περισσότερες συνέργειες με τα μέτρα που έχουν
καθορισθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του ΥΔ Θράκης. Εκεί,
προβλέπεται μια σειρά από μέτρα που αφορούν στην προστασία και την διαχείριση του
υδατικού περιβάλλοντος των προστατευόμενων περιοχών και τα οποία εμφανίζουν άμεση
συνάφεια με τα μέτρα του παρόντος ΣΔΚΠ. Τα συγκεκριμένα αυτά μέτρα και οι συνέργειες
με το ΣΔΚΠ παρατίθενται στο Κεφάλαιο 10 του παρόντος.
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Πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας για την διασυνοριακή ΛΑΠ
Έβρου

4.6.1 Τα διασυνοριακά ύδατα της Ελλάδας – γενικά στοιχεία.
Το συνολικό ισοζύγιο υδατικών πόρων της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες την καθιστά
χώρα – αποδέκτη υδατικών πόρων σε βαθμό που είναι σημαντικός σε σχέση με το συνολικό
της υδατικό δυναμικό.
Οι λεκάνες απορροής που μοιράζεται η χώρα με τις γειτονικές της προς βορρά, είναι η
λεκάνη του Αξιού (με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας – ΠΓΔΜ), η
λεκάνη απορροής Στρυμόνα (με την Βουλγαρία), η λεκάνη απορροής Νέστου (με την
Βουλγαρία) και η λεκάνη απορροής του Έβρου (Άρδας και Ερυθροπόταμος με τη Βουλγαρία
και ο καθ’ εαυτό Έβρος με την Βουλγαρία και την Τουρκία). Επίσης, διασυνοριακές λεκάνες
διαθέτουν και αρκετές λίμνες (Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα με την Αλβανία και την ΠΓΔΜ,
Δοϊράνη με την ΠΓΔΜ). Η Ελλάδα μοιράζεται επίσης την λεκάνη απορροής του Αώου
ποταμού με την Αλβανία, κατά την αντίστροφη φορά όμως με τις προηγούμενες
περιπτώσεις (στο Ελληνικό έδαφος ανήκουν δύο ξεχωριστές υπολεκάνες της λεκάνης
αυτής, του κυρίως Αώου και του Δρίνου ποταμού). Ακόμα, ένα ανάντη τμήμα της
ευρύτερης λεκάνης Αξιού (π. Σακουλέβας ή Λυγκός) εμπίπτει στην ελληνική επικράτεια,
στην περιοχή της Π.Ε. Φλώρινας.
Οι εκτιμήσεις σχετικά με το ισοζύγιο των διασυνοριακών υδάτων ποικίλλουν και
προέρχονται από διάφορες πηγές, ωστόσο η συνολική εισροή από τους διασυνοριακούς
ποταμούς στη χώρα υπολογίζεται σε 14-16 κυβικά χιλιόμετρα κατ’ έτος (km3). Σύμφωνα με
τη βάση δεδομένων AQUASTAT του Food and Agriculture Organization (FAO, 2001) η
Ελλάδα δέχεται περί τα 16 km3 κατ’ έτος από τις γειτονικές χώρες, ενώ περί τα 1,8 km3
αφήνουν τη χώρα προς τρίτες χώρες (Αλβανία). Παρόμοια είναι η εκτίμηση του World
Resources Institute (WRI, 2003) όπου η συνολική εισροή από τρίτες χώρες εκτιμάται σε 15
km3 ενώ δεν δίδεται εκτίμηση για την απορροή προς τρίτες χώρες. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν
την συνολική ετήσια απορροή στην χώρα σε 74 km3 (περιλαμβανομένων των εισροών από
τρίτες χώρες). Έτσι, το ποσοστό των εισροών από τις διασυνοριακές λεκάνες εκτιμάται σε
περίπου 20% ή το 1/5 της συνολικής διαθέσιμης ποσότητας ετησίως.
Το ποσοστό αυτό είναι πολύ σημαντικό σε επίπεδο υδατικών πόρων της χώρας και
συνεπώς η συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης αυτού του υδατικού δυναμικού
καθίσταται στρατηγικής σημασίας.
Μέχρι πολύ πρόσφατα, την σοβαρότερη ενέργεια στον τομέα της διακρατικής συνεργασίας
για τη διαχείριση των διασυνοριακών υδατικών πόρων αποτελούσε η διακρατική συμφωνία
μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας για τα νερά του Νέστου (1995) η οποία προβλέπει ότι η
Ελλάδα εξασφαλίζει ετησίως το 29% της απορροής του ποταμού όπως αυτή μετράται στα
σύνορα των δύο χωρών. Πέραν της παραπάνω συμφωνίας, οι συνεργασίες με τρίτες χώρες
σχετικά με τα θέματα αυτά, περιορίζονταν σε πρωτοβουλίες ακαδημαϊκών φορέων και σε
συνεργασίες σε κοινά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν διασυνοριακές λεκάνες,
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χωρίς ωστόσο οι ενέργειες αυτές να έχουν μέχρι πρόσφατα καταλήξει σε συγκεκριμένες
πολιτικές πρωτοβουλίες.
Από τις διασυνοριακές λεκάνες της Ελλάδας, οι πλέον επιρρεπείς σε πλημμυρικά
προβλήματα είναι η λεκάνη του Στρυμόνα στο ΥΔ 11 και η εδώ εξεταζόμενη λεκάνη του
Έβρου στο ΥΔ 12. Η λεκάνη του Έβρου όμως έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι η μοναδική
διασυνοριακή λεκάνη στην οποία το πρόβλημα των πλημμυρών προέρχεται σχεδόν
αποκλειστικά από τα τμήματα της λεκάνης που βρίσκονται εκτός του ελληνικού εδάφους.
Σημαντικό είναι να τονιστεί στο πλαίσιο των παραπάνω ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια η
συνεργασία σε θέματα αντιμετώπισης πλημμυρών με την Βουλγαρία ήταν σχετικά
υποτονική. Μεγαλύτερα βήματα συνεργασίας έχουν γίνει με την τουρκική πλευρά, που
έχουν οδηγήσει σε τοπικό επίπεδο στην ανάπτυξη σχετικά καλών σχέσεων και επιπέδου
συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκομένων δημόσιων υπηρεσιών. Ωστόσο, η ουσιαστικότερη
συνεργασία σε επίπεδο από κοινού ενεργειών, όπως η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων,
εμποδίστηκε από την πρόσκρουση σε χρονίζουσες διαφορές μεταξύ των δύο κρατών (όπως
π.χ. σχετικά με την μη ύπαρξη συμφωνίας για τον καθορισμό της μεθοριακής γραμμής στον
Έβρο) οι οποίες δεν είναι προφανώς δυνατόν να επιλυθούν σε τοπικό επίπεδο.
Το τελευταίο διάστημα, από τα μέσα του 2010 έως και σήμερα, έχει σημειωθεί μεγάλη
πρόοδος στον τομέα της ενεργούς πολιτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και
Τουρκίας στον τομέα διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των
προβλημάτων των πλημμυρών. Στα όσα ακολουθούν περιγράφεται το μέχρι σήμερα
διαμορφωθέν πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των χωρών στο θέμα αυτό, τα κοινά όργανα,
ομάδες και επιτροπές που έχουν συσταθεί και οι αρμοδιότητές τους στο πλαίσιο της
διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων.

4.6.2 Πλαίσιο συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες της διασυνοριακής λεκάνης
απορροής π. Έβρου
Το πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας στον τομέα διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων με
τις γείτονες χώρες, επηρεάζεται όπως είναι φυσικό από το διαφορετικό καθεστώς σε σχέση
με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την υποχρέωση εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που
έχουν η Βουλγαρία και η Τουρκία αντίστοιχα.
Η Βουλγαρία, ως μέλος της Ε.Ε. από το 2007, έχει την υποχρέωση να εφαρμόσει πλήρως την
Οδηγία 60/2007. Η περίπτωση της Τουρκίας είναι διαφορετική, καθώς η χώρα δεν αποτελεί
μέλος της ΕΕ και συνεπώς δεν έχει υποχρέωση εφαρμογής της Οδηγίας. Αξίζει να
αναφερθεί ότι τόσο η ελληνική όσο και η τουρκική πλευρά δίνουν μεγάλη έμφαση στο
θέμα κοινής αντιμετώπισης του προβλήματος των πλημμυρών του Έβρου.
Η διασυνοριακή λεκάνη του Έβρου αφορά τόσο την Ελλάδα και την Βουλγαρία, με την
οποία μοιράζεται τον π. Άρδα και κατά δεύτερο λόγο τον π. Ερυθροπόταμο, όσο και την
Ελλάδα με την Τουρκία με την οποία ο ποταμός αποτελεί την μεθόριο γραμμή, με την
εξαίρεση ενός μικρού τμήματος πέριξ της Αδριανούπολης, στο οποίο ο ποταμός κινείται εξ
ολοκλήρου επί τουρκικού εδάφους.
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4.6.3 Συνεργασία με τη Βουλγαρία
Στις 27 Ιουλίου 2010 υπεγράφη μεταξύ της (τότε) Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής της Ελλάδας και του Υπ. Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας,
Κοινή Διακήρυξη «για την κατανόηση και τη συνεργασία στον τομέα της χρήσης των
υδατικών πόρων στις αντίστοιχες επικράτειες των κοινών λεκανών απορροής» που
μοιράζονται οι δύο χώρες. Στις 16 Μαΐου 2011 στη βάση της εν λόγω Κοινής Διακήρυξης
πραγματοποιήθηκε στη Δράμα συνάντηση μεταξύ εθνικών αντιπροσωπειών, όπου
συστήθηκε Κοινή Ομάδα Εργασίας Εμπειρογνωμόνων (ΚΟ).
Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα για ειδικούς επί διαφόρων θεμάτων που συνδέονται με
το αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας να συνδράμουν κατά περίπτωση το έργο της Ομάδας
όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Η ΚΟ έχει συνεδριάσει στις 12 Οκτωβρίου 2011 στη Σόφια, στις 23 Απριλίου 2013 στη
Θεσσαλονίκη και στις 8 Μαΐου 2014 στην Αθήνα. Συστάθηκαν τρεις υποομάδες εργασίας με
αντικείμενα: α) πολιτικές τιμολόγησης, β) διοικητικά και νομοθετικά θέματα, και γ) τεχνικά
δεδομένα. Η τεχνική υποομάδα έχει συνεδριάσει στις 26 Απριλίου του 2012 στην Καβάλα
και στις 25-26 Ιουλίου 2012 στο Blagoevgrad .
Στις συναντήσεις της τεχνικής υποομάδας συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν την
Προκαταρκτική Ανάλυση Κινδύνων Πλημμύρας και έγινε ανταλλαγή πληροφοριών για τη
μεθοδολογία, τα κριτήρια και τα χωρικά αρχεία των περιοχών που προσδιόρισε η κάθε
χώρα. Επίσης, έγινε αντιπαραβολή των προσδιορισθέντων Ζωνών Δυνητικά Υψηλού
Κινδύνου Πλημμυρών (ΖΔΥΚΠ), από την οποία προέκυψε ότι:
η Βουλγαρία δεν έχει ορίσει ΖΔΥΚΠ στο τμήμα του Άρδα ποταμού ανάντη των
ελληνοβουλγαρικών συνόρων, με την αιτιολογία ότι δεν έχει πλημμυρικό κίνδυνο
(risk) στην περιοχή αυτή, ενώ η Ελλάδα έχει ορίσει ΖΔΥΚΠ κατάντη των συνόρων
λόγω ύπαρξης κινδύνου πλημμυρών,
αμφότερες οι πλευρές έχουν ορίσει ΖΔΥΚΠ κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών
συνόρων, στο τμήμα μήκους 12 km όπου το σύνορο αποτελεί ο π. Έβρος.
Σχετικά με την παραγωγή των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας, στην
συνάντηση της Αθήνας οι δύο πλευρές αποφάσισαν τα ακόλουθα σε σχέση με την παρούσα
ανάλυση:
Συντόνισαν τις Περιόδους Επαναφοράς (ΠΕ) της ανάλυσης επικινδυνότητας,
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΕ της πλημμύρας υψηλής πιθανότητας εμφάνισης έχει
καθορισθεί ως 20 έτη από τη Βουλγαρία και 50 έτη από την Ελλάδα. Συμφωνήθηκε
σχετικά ότι οι δύο πλευρές θα συμπεριλάβουν στην ανάλυσή τους και τις δύο ΠΕ
για το μεθοριακό τμήμα του ποταμού Έβρου.
Συμφώνησαν να συνεχίσουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις
μεθοδολογίες εκτίμησης της επικινδυνότητας και των κινδύνων πλημμύρας.
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Η Ελλάδα θα ενημερώσει την Βουλγαρική πλευρά για (α) τα διαθέσιμα
τοπογραφικά δεδομένα στο μεθοριακό τμήμα του Έβρου και τη μεθοδολογία
παραγωγής του ψηφιακού μοντέλου εδάφους και των διατομών του ποταμού, και
(β) τα δεδομένα του μοντέλου υδραυλικής προσομοίωσης (συντελεστές
τραχύτητας, οριακές συνθήκες κλπ.). Τα στοιχεία αυτά προωθήθηκαν στην
Βουλγαρική πλευρά τον Ιούλιο του 2014.
Η Βουλγαρία ανέλαβε να γνωστοποιήσει στην Ελλάδα τις παροχές αιχμής για τις ΠΕ
20, 50, 100 και 1.000 ετών για τους ποταμούς Έβρο, Άρδα, Στρυμόνα και Νέστο και
να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να παράσχει υδρογραφήματα πλημμύρας για
τις παραπάνω ΠΕ. Η Βουλγαρία γνωστοποίησε εκτιμώμενες παροχές αιχμής (όχι
όμως υδρογραφήματα) στην Ελληνική πλευρά τον Φεβρουάριο του 2015.
Θα συντονίσουν τα μέτρα που είναι απαραίτητα τόσο ανάντη όσο και κατάντη για
να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμύρας στην λεκάνη απορροής.
Θα συντονισθούν για την δημόσια διαβούλευση. Τα σχετικά κείμενα θα είναι στην
αγγλική γλώσσα.

4.6.4 Συνεργασία με την Τουρκία
Στις 14 Μαΐου 2010 υπεγράφη Κοινή Διακήρυξη μεταξύ της τότε Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελλάδας και του Υπ. για το Περιβάλλον και τα Δάση
της Δημοκρατίας της Τουρκίας «για την εφαρμογή ενός συστήματος μόνιμης συνεργασίας
για την αειφόρο ανάπτυξη της λεκάνης του Έβρου». Στη βάση της Κοινής Διακήρυξης
συστάθηκε Κοινή Επιτροπή για τον ποταμό Έβρο η οποία πραγματοποίησε την πρώτη της
συνεδρίαση στις 30 Μαΐου 2010 και συνέστησε Κοινή Ομάδα Εργασίας (ΟΕ) για την
ανταλλαγή πληροφοριών για την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων του ποταμού και
δεδομένα και εκτιμήσεις για τη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας στον ποταμό. Η ΟΕ έχει
συνεδριάσει δύο φορές στις 24 Ιουνίου 2011 στην Αδριανούπολη και στις 8 Σεπτεμβρίου
2011 στην Αλεξανδρούπολη.
Μέχρι στιγμής έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους διατιθέμενους σταθμούς
παρακολούθησης (μετεωρολογικούς, βροχομετρικούς και υδρομετρικούς) στο έδαφος των
δύο χωρών. Συμφωνήθηκε επίσης η χρήση ενιαίων συντεταγμένων, η συμφιλίωση των
υψομέτρων των σταθμών λόγω διαφορετικών συστημάτων αναφοράς και η εγκατάσταση
πλατφόρμας ηλεκτρονικής ανταλλαγής των σχετικών πληροφοριών.

4.6.5 Πρόγραμμα ARDAFORECAST
Συνεργασία υπήρξε και στο πλαίσιο του ελληνοβουλγαρικού προγράμματος «Εγκατάσταση
συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών στην υδρολογική λεκάνη του ποταμού
Άρδα για τη μείωση του κινδύνου στη διασυνοριακή ζώνη» (Flood warning system
establishment in Arda river basin for minimizing the risk in the cross border area) / δ.τ.
«ARDAFORECAST», περί δημιουργίας συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών
στον π. Άρδα.
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Στο πλαίσια του προγράμματος European Territorial Cooperation Programme, Greece –
Bulgaria 2007-2013, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης σε συνεργασία με το National Institute Meteorology and Hydrology
(Lead Partner), East Aegean River Basin Directorate, και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) υλοποίησε το πρόγραμμα με τίτλο «Flood warning
system establishment in Arda River Basin minimizing the risk in the cross border area»
(ARDAFORECAST) συνολικού προϋπολογισμού 823.220,50 €.
Ο Άρδας είναι το ποτάμι που δημιουργεί τις πιο επικίνδυνες πλημμύρες στα
νοτιοανατολικά των Βαλκανίων, οι οποίες λειτουργούν πολλαπλασιαστικά κατάντη προς
Maritza / Έβρου προκαλώντας σοβαρές ζημιές κατά την BG-GR CBC περιοχή. Το έργο είναι
αφιερωμένο στη δημιουργία, εγκατάσταση και προετοιμασία σε πραγματικό χρόνο ενός
συστήματος προειδοποίησης για τις πλημμύρες, στην πρόληψη των πλημμυρών και στον
καθορισμό μέτρων μετριασμού των πλημμυρών. Η τεχνική γραμμή της ανάπτυξης του
έργου είναι η αξιοποίηση του συνόλου των πληροφοριών για την λεκάνη απορροής σε
υπολογιστικά εργαλεία πρόβλεψης πλημμυρών.
Οι γενικοί στόχοι του έργου είναι η βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας
στην περιοχή των συνόρων, η αύξηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων μετριασμού
των πλημμυρών και τέλος ο καθορισμός πολιτικών πρόληψης των πλημμυρών ή μέτρων για
τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής.
Δεδομένα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ARDAFORECAST αξιοποιήθηκαν στην
παρούσα μελέτη, με σημαντικότερο το πολύ βελτιωμένο ΨΜΕ του ελληνικού τμήματος της
λεκάνης του Άρδα που βασίσθηκε στον εμπλουτισμό των υπαρχόντων υποβάθρων με
στοιχεία ψηφιοποιημένα από χάρτες μικρής κλίμακας και στοιχεία επιτόπιας αποτύπωσης
κρίσιμων σημείων. Η εργασία αυτή εκτελέσθηκε στο πλαίσιο του ARDAFORECAST από την
ομάδα του Εργαστηρίου Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης (ΔΠΘ) στην Ορεστιάδα, με υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Φώτη Π. Μαρή.
Πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι για τις εργασίες του προγράμματος διατέθηκαν από την
Τουρκία υδρομετρικά στοιχεία από το 2005 και εντεύθεν σε διάφορες θέσεις επί του π.
Έβρου και παραποτάμων αυτού. Τα δεδομένα αυτά αξιοποιήθηκαν στην υδρολογική
ανάλυση για την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας της
λεκάνης απορροής π. Έβρου.
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες ενότητες, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ:
«Tα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας θα πρέπει να εστιάζονται στην
πρόληψη, στην προστασία και στην ετοιμότητα. Προκειμένου να δοθεί στους
ποταμούς περισσότερος χώρος, τα εν λόγω σχέδια θα πρέπει να εξετάζουν, όπου
είναι δυνατόν, τη διατήρηση ή/και αποκατάσταση πλημμυρικών περιοχών, καθώς και
μέτρα πρόληψης και μείωσης των ζημιών που προκαλούνται στην υγεία των
ανθρώπων, στο περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά και στην οικονομική
δραστηριότητα»
“Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας λαμβάνουν υπόψη συναφείς
πτυχές, όπως το κόστος και τα οφέλη, την έκταση της πλημμύρας και τις οδούς και
περιοχές αποστράγγισης των πλημμυρών με δυνατότητα συγκράτησης των
πλημμυρών, όπως οι φυσικές πλημμυρικές περιοχές, τους περιβαλλοντικούς στόχους
του άρθρου 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τη διαχείριση του εδάφους και των υδάτων,
τον χωροταξικό σχεδιασμό, τη χρήση της γης, τη διαφύλαξη της φύσης, τη ναυσιπλοΐα
και τις λιμενικές υποδομές. Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας καλύπτει
όλες τις πτυχές της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας εστιαζόμενο στην πρόληψη,
την προστασία και την ετοιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων
πλημμυρών και των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και λαμβανομένων
υπόψη των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης λεκάνης ή υπολεκάνης απορροής του
ποταμού. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας μπορούν επίσης να
περιλαμβάνουν την προώθηση βιώσιμων πρακτικών χρήσης γης, βελτίωση της
συγκράτησης υδάτων καθώς και την ελεγχόμενη κατάκλυση ορισμένων περιοχών σε
περίπτωση πλημμύρας”
Με βάση τα ανωτέρω κατά τη σύνταξη του Σχεδίου εξετάστηκαν τα ακόλουθα εναλλακτικά
σενάρια:
Σενάριο Α:

Μηδενική Λύση (do nothing scenario). Με βάση το Σενάριο Α παραμένουν
οι ισχύουσες σήμερα πρόνοιες (όπως αυτές εφαρμόζονται ήδη ή θα
εφαρμοστούν μελλοντικά βάσει άλλων σχετικών Σχεδίων), που αφορούν
άμεσα ή έμμεσα την προστασία από τις πλημμύρες, χωρίς την εφαρμογή
των προτεινόμενων από την παρούσα μελέτη προνοιών. Οι ισχύουσες
πρόνοιες συνοπτικά αφορούν: στα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν
κατασκευαστεί κατά την πάροδο των ετών (τεχνικά αναχώματα), στα τοπικά
συστήματα προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων και στo Γενικό
Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης». Η υφιστάμενη προσέγγιση
αντιμετωπίζει τα πλημμυρικά φαινόμενα περισσότερο τοπικά χωρίς να
λαμβάνει υπόψη το σύνολο της υδρολογικής λεκάνης.

Σενάριο Β:

Εφαρμογή των προνοιών του «Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας».
Με βάση το Σενάριο Β εφαρμόζονται οι πρόνοιες του ΣΔΚΠ, όπως αυτό
περιγράφεται και προτείνεται από τη σχετική μελέτη και συνοπτικά
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αναλύεται στην παρούσα μελέτη. Περιλαμβάνονται τεχνικά και μη τεχνικά
μέτρα για τον περιορισμό της ζημιάς που επιφέρουν οι πλημμύρες στις
οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής, στους οικισμούς και στις τεχνικές
υποδομές με ταυτόχρονη προστασία της φυσικής λειτουργίας των
υδατορευμάτων.
Σενάριο Γ:

«Τεχνικά Έργα αύξησης της παροχετευτικότητας».
Το Σενάριο αυτό περιλαμβάνει 2 επιμέρους εναλλακτικές λύσεις και
αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία των οικονομικών δραστηριοτήτων
της περιοχής, των οικισμών και των υποδομών μέσω της μείωσης της
πιθανότητας πλημμύρας με δομικά κυρίως έργα.
Γ.1 Δημιουργία τεχνικών έργων για τον πλήρη εγκιβωτισμό της ροής σε όλο
το μήκος του Έβρου και του Άρδα. Ειδικά για τον Έβρο το Σενάριο αυτό
περιλαμβάνει τον εγκιβωτισμό του υδατορεύματος μεταξύ Ελληνικού και
Τουρκικού υπερβλητού αναχώματος μέσω της ανύψωση των
αναχωμάτων.
Γ.2. Αύξηση της παροχετευτικότητας του Έβρου με έργα παράλληλα στη ροή
(βλ. Παρακάτω)

Σενάριο Δ:

«Απόδοση της πλημμυρικής κοίτης στα υδατορέματα». Σύμφωνα με την
Οδηγία 2007/60/ΕΚ τα Σχέδια θα πρέπει να εξετάζουν, όπου είναι δυνατόν,
τη διατήρηση ή/και αποκατάσταση πλημμυρικών περιοχών. Το σενάριο
αυτό δεν λαμβάνει κανένα μέτρο τεχνικής προστασίας των υφιστάμενων
οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής, των οικισμών και των
υποδομών, αντίθετα περιλαμβάνει τη συνολική απομάκρυνση τεχνικών
αντιπλημμυρικών έργων που έχουν κατά το παρελθόν υλοποιηθεί.

Για την αξιολόγηση αυτών των Σεναρίων και την κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης
ειδικά για τον Έβρο παρατίθενται οι ακόλουθες πληροφορίες:
Επί της Ελληνο-Βουλγαρικής μεθορίου έγινε, την δεκαετία του ‘70, με συνεργασία των δύο
μερών, ευθυγράμμιση και διευθέτηση της κοίτης του Έβρου, με ανταλλαγή εδαφών,
κατασκευή κυρίων αναχωμάτων του ίδιου ύψους και βαθειά κεντρική κοίτη στην οποία ο
άξονάς της είναι ταυτόχρονα και η μεθοριακή γραμμή. Στην περιοχή αυτή πέρα από την
δημιουργία νησίδων από φερτά υλικά, που μειώνουν δραστικά την υδραυλική διατομή του
ποταμού, δεν έχουν αναφερθεί άλλου είδους προβλήματα σχετικά με πλημμύρες.
Ο ποταμός Έβρος, με βάση τη Συνθήκη της Λωζάνης (1924) αποτελεί τη μεθοριακή γραμμή
Ελλάδας – Τουρκίας. Η κοίτη του ποταμού όμως μετακινείται στη διάρκεια του χρόνου και
επιπλέον η συσσώρευση φερτών υλών δημιουργεί νησίδες οι οποίες ενίοτε προσκολλώνται
στην ελληνική ή την τουρκική πλευρά και αποκτούν μόνιμο χαρακτήρα. Αυτά δημιουργούν
ασάφειες σε σχέση με την ακριβή θέση της μεθορίου γραμμής.
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Αν και υπάρχει από το 1934 συμφωνία «Περί κανονισμού των υδραυλικών έργων επ’
αμφοτέρων των οχθών του ποταμού Έβρου», επίσης Γενική Μελέτη «Αντιπλημμυρικών και
άλλων Υδραυλικών σχετικών έργων επ’ αμφοτέρων των πλευρών του ποταμού» που
εκπονήθηκε από την Αμερικανική Εταιρεία HARZA για λογαριασμό και των δύο χωρών,
λόγω των προβλημάτων στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών αν και έχει υλοποιηθεί ένα
αρκετά μεγάλο μέρος των προβλεπόμενων έργων δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες της ευθυγράμμισης και ανταλλαγής εδαφών, επί πλέον οι αυθαιρεσίες σε
κατασκευές (πρόβολοι, εμφράξεις κλάδων κλπ) και των δύο μερών που ακολούθησαν
δυσχεραίνουν την εξεύρεση βιώσιμης λύσης. Η Τουρκική δε πλευρά ακολουθεί τα
τελευταία χρόνια μοναχικό δρόμο προσπαθώντας με την εκτέλεση μαζικών έργων επί της
κοίτης και της ανατολικής όχθης του ποταμού να εκτρέψει το νερό προς την Ελληνική
πλευρά.
Οι καταστροφικές πλημμύρες που τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται στον ποταμό Έβρο
τα τελευταία χρόνια μπορούν να αποδοθούν μεταξύ άλλων:
α.

Στην κακή διευθέτηση της κοίτης των ποταμού, που έγινε υπό την πίεση των
αγροτών για απόδοση περισσοτέρων αρδευομένων εκτάσεων, με μαζικές
διευθετήσεις και με περιορισμό της ευρείας κοίτης πλημμυρών που οδηγεί σε
μείωση των απαραιτήτων εκτάσεων για την εκτόνωση των πλημμυρικών παροχών.

β.

Στη μείωση της διατομής του, λόγω του στερεού φορτίου που μεταφέρεται
καθημερινά και επικάθεται εντός της κοίτης του ποταμού σχηματίζοντας νησίδες
και διάφορες άλλες προσχώσεις. Το σύνολο των πηγών του Έβρου ποταμού και των
κυρίων παραποτάμων του βρίσκονται στους ορεινούς όγκους της Βουλγαρίας. Εκεί
λοιπόν υπάρχει η διάβρωση και απόπλυση του επιφανειακού υλικού ενώ στα
πεδινά (περιοχή Ελληνο-Τουρκικών συνόρων) γίνονται κυρίως οι αποθέσεις των
μεταφερθέντων υλικών. Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος μπορεί να γίνει
στα ανάντη της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού, που όμως δε βρίσκεται επί του
ελληνικού εδάφους.

γ.

Η κοίτη του ποταμού λόγω συνεχών προσχώσεων έχει γίνει ανεπαρκής για να
διοχετεύσει την μέγιστη πλημμύρα, λαμβάνοντας υπόψη, και τον εγκιβωτισμό του
υδατορεύματος μεταξύ του Ελληνικού και Τουρκικού υπερβλητού αναχώματος.

Η αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στα κατάντη του ποταμού, στο πεδινό του
τμήμα, μπορεί να γίνει με:
1.
2.

περαιτέρω ανύψωση των υπερβλητών (δευτερευόντων) αναχωμάτων που είναι και
πολύ δαπανηρή αλλά και επικίνδυνη (Σενάριο Γ1)
με κατασκευή παράλληλων στη ροή έργων, άρα έργων στην Ελληνο-Τουρκική
μεθόριο όπου απαιτείται η συναίνεση και των δύο χωρών για την εκτέλεσή τους
(Σενάριο Γ2). Τα αντιπλημμυρικά έργα προστασίας των πεδινών εκτάσεων
παράλληλων στη ροή μπορεί να είναι :
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Έργα βελτίωσης των συνθηκών ροής της κοίτης του ποταμού, που
επιτυγχάνεται με αύξηση της διατομής ή της ταχύτητας του νερού και με
την εξάλειψη των μαιάνδρων.
Για την επίτευξη όλων αυτών απαιτείται η συνεργασία της Τουρκικής
πλευράς. Τίθενται θέματα που αφορούν στη θέση της μεθοριακής γραμμής
αλλά και ζητήματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα, που σχετίζονται π.χ. με την
οικοσυστημική λειτουργία των μαιάνδρων. Περαιτέρω ζητήματα που θα
πρέπει να αντιμετωπιστούν σε αυτήν την περίπτωση είναι η διάθεση των
μεγάλων ποσοτήτων υλικών (κυρίως άμμος και αμμοχάλικο) που θα
προκύψουν από τυχόν ενέργειες καθαρισμού.
ii.

Έργα κατασκευής παράλληλων προστατευτικών αναχωμάτων.
Τα έργα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν σε συνέχεια των υφιστάμενων
κύριων αντιπλημμυρικών αναχωμάτων εκατέρωθεν του ποταμού. Ελλάδα
και Τουρκία στον τομέα αυτό ακολουθούν η κάθε μία δικό της πρόγραμμα
κατασκευής και συντήρησης αναχωμάτων αγνοώντας η μία την άλλη με
αποτέλεσμα την κατασκευή εκατέρωθεν ανισοβαρών έργων (διαφορετικές
διατομές και ύψη ασφαλείας για την ανάσχεση των πλημμυρικών
παροχών). Για την αποτελεσματική λειτουργία τέτοιων έργων απαιτείται
πάλι συμφωνία με την Τουρκική πλευρά

iii.

Έργα ανάσχεσης της αιχμής των πλημμυρών, κυρίως εντός φυσικών ή
τεχνητών λιμνών στην περιοχή της κοίτης του ποταμού.
Δεδομένου ότι φυσικές λίμνες δεν υφίστανται, και σε αυτή την περίπτωση
για την κατασκευή κάποιας τεχνητής λίμνης ανάσχεσης απαιτείται η
συνεργασία της Τουρκικής πλευράς. Επίσης δεν υπάρχουν πλέον στην
Ελληνική πλευρά εκτάσεις στις οποίες να μην καλλιεργούνται δυναμικές ή
μακροχρόνιες καλλιέργειες άρα η λύση αυτή συνεπάγεται μεγάλο κόστος
απαλλοτρίωσης.

iv.

Έργα εκτροπής μέρους της αιχμής της πλημμυρικής ροής. Σύμφωνα με την
μέθοδο αυτή η ποσότητα νερού που δεν μπορεί να παροχετευθεί,
εκτρέπεται μέσω συστήματος σιφώνων ή εκχειλιστών σε παρακείμενη
έκταση που δεν καλλιεργείται την εποχή των πλημμυρών και χρησιμεύει
σαν δεξαμενή αποθηκεύσεως και από την οποία απομακρύνεται βαθμιαία.
Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν, στο σημείο iii.

Στον ακόλουθο πίνακα γίνεται συνοπτικά συγκριτική αξιολόγηση των τεσσάρων
εναλλακτικών σεναρίων με βάση περιβαλλοντικές παραμέτρους (προστασία οικολογικά
σημαντικών περιοχών), αλλά και τη συσχέτιση με τις πρόνοιες των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ και
2007/60/ΕΚ.
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ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 154

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Πίνακας 5.1:
Σενάριο Α (Μηδενική Λύση)
Συμμόρφωση με την
Οδηγία για τις
πλημμύρες
(διαχείριση των
κινδύνων πλημμύρας,
με στόχο
τη μείωση των
αρνητικών συνεπειών
στην ανθρώπινη
υγεία, το
περιβάλλον, την
πολιτιστική
κληρονομιά και τις
οικονομικές
δραστηριότητες που
συνδέονται με τις
πλημμύρες)

(-)
Η μηδενική λύση δε
συμβάλλει στην προστασία
του ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος της
περιοχής. Τα υφιστάμενα
μέτρα προστασίας τα οποία
είναι αποσπασματικά δεν
συμβάλλουν αποδοτικά
στην προστασία του.

Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων.

Σενάριο Β

Σενάριο Γ

Σενάριο Δ.

(++)
Για τη δημιουργία του
προτεινόμενου ΣΔΚΠ έχουν
ληφθεί υπόψη όλες οι
πρόνοιες της Οδηγίας

(-)
Σενάριο Γ1. Τα σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας
δεν θα πρέπει να συνεπάγονται υπερβολικό κόστος.
Σενάριο Γ2. Επίσης, τίθενται ζητήματα σε σχέση με την
εξεύρεση περιοχών προς απαλλοτρίωση και
αποζημιώσεων.
Για το υπο-σενάριο Γ2 - απαιτείται η διακρατική
συνεργασία η οποία είναι δυσχερής επειδή αφ’ ενός η
Τουρκία δε δεσμεύεται από την εφαρμογή της Οδηγίας
2007/60/ΕΚ με αποτέλεσμα να επικρατούν σκέψεις αμιγώς
«υδραυλικού» χαρακτήρα, αφ’ ετέρου η όποια
συνεργασία προσκρούει σε θέματα που αφορούν την
εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική της χώρας.

(- -)
Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί οικισμοί και υποδομές
που πρέπει να προστατευθούν. Με το Σενάριο αυτό οι
πλημμύρες μπορεί να προκαλέσουν θανάτους και να
θέσουν σοβαρά σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη και
να υπονομεύσουν τις οικονομικές δραστηριότητες της
περιοχής.
Ειδικά για τον Έβρο επισημαίνεται ότι η καταστροφή
των υφιστάμενων αναχωμάτων δεν είναι εφικτή καθώς
υπάρχουν κατασκευασμένα αναχώματα στην Τουρκική
πλευρά. Η περιοχή είναι πολύ σημαντική για την εθνική
ασφάλεια καθώς ο Έβρος αποτελεί στο μεγαλύτερο
μέρος του εθνικό όριο.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 155

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Σενάριο Α (Μηδενική Λύση)

Σενάριο Β

(+)
Τα μέτρα είναι σε
συμμόρφωση με τους
στόχους και τα μέτρα του
εγκεκριμένου Σχεδίου
Διαχείρισης

Συμμόρφωση με την
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
για τα Νερά

Προστασία
βιοποικιλότητας /
Εθνικό Πάρκο Έβρου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

(-)
Η οικοσυστημική λειτουργία
του Δέλτα Έβρου σχετίζεται
άρρηκτα με τις πλημμύρες.
Η δημιουργία μεγάλου
αριθμού αναβαθμών και
μικρών φραγμάτων όλο και
πλησιέστερα στην κυρίως
κοίτη του ποταμού Έβρου,
δεν επιτρέπουν την
κατάκλυση εκτάσεων, κατά
μήκος της κύριας κοίτης του
ποταμού, οι οποίες
κατακλύζονταν στο
παρελθόν περιοδικά

(+)
Περιλαμβάνονται μέτρα
περιβαλλοντικού
χαρακτήρα τα οποία
αποσκοπούν τόσο στην
άμβλυνση του φαινομένου
των πλημμυρών όσο και
στη μείωση της διάχυτης
ρύπανσης σε πιλοτικό όμως
επίπεδο.
Επίσης, προβλέπονται
ειδικά μέτρα τα οποία θα
συμβάλλουν στο επιθυμητό
επίπεδο πλημμυρισμού του
Δέλτα Έβρου

Σενάριο Γ
(- -)
Σενάριο Γ1. Αν και η Οδηγία δίνει την δυνατότητα για
αποκλίσεις από τους περιβαλλοντικούς στόχους σε
περιπτώσεις που τα υδατικά συστήματα χρησιμοποιούνται
για πολλαπλούς σκοπούς και διάφορες μορφές βιώσιμων
ανθρώπινων δραστηριοτήτων (π.χ. διαχείριση των
κινδύνων πλημμύρας) και εφόσον οι εν λόγω χρήσεις
έχουν επιπτώσεις στα εν λόγω υδατικά συστήματα η
κατασκευή τέτοιων έργων θα έθετε σε μεγάλο κίνδυνο
προστατευόμενες περιοχές (Δέλτα Έβρου). Επίσης, τα έργα
αυτά θα έθεταν σε κίνδυνο τη φυσική τροφοδοσία των
υπογείων υδροφορέων.
Επομένως στο πλαίσιο εξαντλητικών αξιολογήσεων με
βάση το άρθρο 4.7 τέτοια έργα δεν θα ήταν αποδεκτά.
Σενάριο Γ2. Τα προτεινόμενα έργα (εξαιρουμένων αυτών
που αποσκοπούν στην αύξηση της διατομής ή της
ταχύτητας του νερού) είναι στο πνεύμα της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ, η υλοποίησή τους όμως ενέχει τις δυσκολίες
της διακρατικής συνεργασίας.

(- -)
Σενάριο Γ1. Τα εκτεταμένα έργα εγκιβωτισμού δεν
συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία των οικοσυστημάτων.
Η μεγαλύτερη ταχύτητα αλλά και το μικρότερο εύρος
πλημμυρισμού του Δέλτα Έβρου θα είχε αρνητικές
επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και τα είδη.
Σενάριο Γ2. Τα έργα αύξησης της διατομής ή της
ταχύτητας του νερού θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο
Δέλτα. Αντίθετα τα λοιπά του Σεναρίου Γ2, εφόσον ήταν
δυνατή η υλοποίησή τους, θα είχε θετικές επιπτώσεις στη
βιοποικιλότητα. Για το υπο-σενάριο Γ2 - απαιτείται η
διακρατική συνεργασία.

Σενάριο Δ.

(-)
Το Σενάριο αυτό θα οδηγούσε στη μείωση του αριθμού
των τροποποιημένων σωμάτων του Σχεδίου Διαχείρισης.
Ωστόσο, μέτρο θα ήταν δυσανάλογα δαπανηρό λόγω
των επιπτώσεων στην τοπική οικονομία.
Ειδικά για τον Έβρο αναφέρεται ότι το Σενάριο αυτό δεν
μπορεί να υλοποιηθεί μονομερώς από την ελληνική
πλευρά (βλ. παραπάνω)

Αν και το Σενάριο αυτό είναι το πιο ευμενές θεωρητικά
για το περιβάλλον δε συμβάλλει αποτελεσματικά στην
προστασία και διατήρηση των υφιστάμενων ειδών και
των οικοτόπων. Η πλημμυρική ροή στους ποταμούς
Άρδα και Έβρο δεν ανταποκρίνεται πλέον στη φυσική
της χωρο-χρονική κατανομή λόγω της κατασκευής
μεγάλων έργων ρύθμισης ταμίευσης της ροής επί του
Άρδα στην Βουλγαρία. Σε συνθήκες που τα εν λόγω
φράγματα απελευθερώνουν μεγαλύτερες παροχές οι
περιοχές κατάκλυσης είναι κατά πολύ ευρύτερες και
δυνητικά μπορούν να επηρεάσουν οικοτόπους και είδη
σε μεγαλύτερη έκταση από αυτή στην οποία έχουν
σήμερα προσαρμοστεί.
Ειδικά για τον Έβρο αναφέρεται ότι το Σενάριο αυτό δεν
μπορεί να υλοποιηθεί μονομερώς από την ελληνική
πλευρά (βλ. παραπάνω)

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 156

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Σενάριο Α (Μηδενική Λύση)

Προστασία λοιπών
οικοσυστημάτων πλην
Εθνικού Πάρκου
Έβρου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Σενάριο Β
(+)
Προβλέπονται μέτρα για
την υλοποίηση
προγράμματος ανάπτυξης
και συντήρησης παρόχθιας
βλάστησης, το οποίο θα
συμβάλλει στην
αποθήκευση και
συγκράτηση των
πλημμυρικών παροχών

Σενάριο Γ
(-)
Σενάριο Γ1. Τα εκτεταμένα έργα εγκιβωτισμού θα έχουν
αρνητικές επιπτώσεις στα παραποτάμια οικοσυστήματα
Σενάριο Γ2. Τα έργα αύξησης στην αύξηση της διατομής ή
της ταχύτητας του νερού θα έχουν επίσης αρνητικές
επιπτώσεις στα παραποτάμια οικοσυστήματα. Τα έργα
κατακράτησης της ροής σε τεχνητές λίμνες ή εκτροπής σε
παρακείμενες εκτάσεις δεν αναμένεται να έχουν αρνητικές
επιπτώσεις στα οικοσυστήματα. Για το υπο-σενάριο Γ2 απαιτείται η διακρατική συνεργασία.

Σενάριο Δ.

Αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στα αγρο οικοσυστήματα. Οι επιπτώσεις στα λοιπά
οικοσυστήματα εκτιμώνται κατ’αρχήν θετικές.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 157

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι το Σενάριο Β αποτελεί το βέλτιστο, βάσει της
κατάστασης που σήμερα έχει διαμορφωθεί στην περιοχή. Είναι ένα Σενάριο που προωθεί
τη ολοκληρωμένη πρόληψη, την προστασία και την ετοιμότητα με βάση τις πρόνοιες της
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Συμβάλλει στην περιβαλλοντική λειτουργία των υδατορευμάτων, των
ειδών και οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από αυτά, σύμφωνα με τις πρόνοιες της
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και γενικά λειτουργεί συμπληρωματικά της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για
την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος. Συμβάλλει, επίσης, στην προστασία της
βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών. Προωθεί την ορθολογικότερη
οργάνωση των χρήσεων γης και έχει ως απώτερο σκοπό να προωθήσει περαιτέρω τη
διακρατική συνεργασία. Το βασικότερο πλεονέκτημα του Σεναρίου Β έγκειται στο γεγονός
ότι μέσω των προτεινόμενων μέτρων και ρυθμίσεων εκμεταλλεύεται το σύνολο της
περιοχής μεταξύ των κύριων αναχωμάτων για την ανάσχεση του φαινομένου της
πλημμύρας. Οι παρεμβάσεις επί της κυρίως κοίτης περιορίζονται στις αναγκαίες ώστε να
αποκατασταθεί η παροχέτευση ενός ελάχιστου επιπέδου πλημμυρικής απορροής (π.χ. Τ=10
ετών) και υπό κανονικές συνθήκες, με σκοπό την μείωση των "συνήθων" πλημμυρικών
φαινομένων. Σπανιότερα πλημμυρικά γεγονότα, ή γεγονότα που προκύπτουν από δυσμενή
συνδυασμό πολλαπλών αιτίων θα εκτονώνονται στην πλημμυρική ζώνη που ορίζεται από
τα κύρια αντιπλημμυρικά αναχώματα, η οποία θα πρέπει να υπόκειται σε συγκεκριμένη
διαχείριση.
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω Σενάρια εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν σε στρατηγικό
επίπεδο και με βάση τη δυνατότητα υλοποίησής τους στο άμεσο μέλλον, λαμβάνοντας
υπόψη το βαθμό που έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα η διακρατική συνεργασία μεταξύ
Ελλάδας, Τουρκίας και Βουλγαρίας. Τυχόν τεχνικά μέτρα που θα προκύψουν από την
εφαρμογή του προτεινόμενου ΣΔΚΠ θα εξεταστούν ως προς τις γενικές τους
περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο πλαίσιο Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και
ειδικότερα ως προς τις επιπτώσεις τους σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura
2000 στο πλαίσιο Μελετών Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης.
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6.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

6.1

Υφιστάμενη κατάσταση και τάσεις εξέλιξης

ΤΟΥ

6.1.1 Κλιματικά και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά
6.1.1.1 Γενικά στοιχεία ευρύτερης περιοχής
Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται στα μέσα γεωγραφικά πλάτη
του βόρειου ημισφαιρίου και ως εκ τούτου σε περιοχή ανταγωνισμού αντιθέτων αερίων
μαζών. Κατά το χειμώνα η μετανάστευση της γενικής κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας φέρνει
στην περιοχή τον νότιο κλάδο των ανέμων δυτικής συνιστώσας (westerlies), οι οποίοι είναι
στενά συνδεδεμένοι με κυκλωνικές διελεύσεις και με εισβολές μετασχηματισθέντος
πολικού αέρα.
Στη ζώνη αυτή αναπτύσσεται κατά την ψυχρή περίοδο το κυμαινόμενο Μεσογειακό Πολικό
μέτωπο κατά μήκος του οποίου ο θερμός τροπικός αέρας συναντάται με τον ψυχρό πολικό
αέρα. Η παρουσία του Μεσογειακού — Πολικού μετώπου και οι συνδεδεμένες με αυτό
υφέσεις προκαλούν τις βροχοπτώσεις. Για το λόγο αυτό, η ψυχρή περίοδος είναι η
κατεξοχήν βροχερή περίοδος. Κατά το καλοκαίρι η περιοχή κυριαρχείται από τον
αντικυκλώνα των Αζόρων, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και η εκτεταμένη σκάφη χαμηλών
πιέσεων της Ασίας. Ο συνδυασμός αυτός συντελεί στην πνοή ανέμων Βορείου τομέα
(ετήσιες), οι οποίοι τοπικά εξασθενούν από τη δράση της θαλάσσιας αύρας και προσδίδουν
στο κλίμα ιδιαίτερο χαρακτήρα, γνωστό ως κλίμα των ετήσιων ανέμων.
Η κυριαρχούσα διεύθυνση του ανέμου (κατά το πλείστον βόρειας συνιστώσας), οι κινήσεις
των αερίων μαζών και το πολύπλοκο ανάγλυφο της περιοχής, καθορίζουν την οριζόντια
κατανομή της βροχόπτωσης και της θερμοκρασίας του αέρος. Η ετήσια πορεία της
θερμοκρασίας είναι, κατά μέσο όρο, μικρότερη εκείνης των τροπικών κλιμάτων. Η μέση
μηνιαία θερμοκρασία του αέρα, κατά τους θερινούς μήνες, δεν υπερβαίνει τους 27°C,
μολονότι οι ακραίες τιμές είναι μεγαλύτερες των 40°C. Επίσης, τους θερινούς μήνες, οι
παράκτιες περιοχές δεν είναι αισθητά δροσερότερες από την ενδοχώρα, αφού το Αιγαίο
είναι κλειστή και αρκετά θερμή θάλασσα (π.χ. Αλεξανδρούπολη 25,99°C, Κομοτηνή 25.96°C,
Ορεστιάδα 25.80°C).
Η μικρή νέφωση και η χαμηλή σχετική υγρασία, κατά τις μεσημβρινές ώρες που επικρατούν
κατά τους θερινούς μήνες πάνω από την Ανατ. Μακεδονία και Θράκη συντελούν στην
έντονη θέρμανση κατά την μέρα αλλά και στη γρήγορη ψύξη κατά τη νύκτα. Οι μέσες
ημερήσιες τιμές της θερμοκρασίας είναι πολλές φορές μεγαλύτερες των 30°C, ενώ
κατεβαίνουν στους 15°C ή και 10°C κατά τη νύκτα.
Όλοι οι τόποι της περιοχής έχουν την εμπειρία του παγετού και του χιονιού, αν και η
ποσότητα και η διάρκεια του χιονιού ποικίλει από τόπο σε τόπο. Οι χειμερινοί παγετοί που
εμφανίζονται είναι συχνοί και σπάνια δριμείς. Σε μερικές περιπτώσεις οι νυκτερινές
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 159

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

θερμοκρασίες κατεβαίνουν αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν και προκαλούν
καταστροφές στις ευπαθείς καλλιέργειες. Παρόμοιες καταστροφές παρατηρούνται και από
ανοιξιάτικους παγετούς που εμφανίζονται πάνω από την περιοχή, όταν ο αέρας λιμνάζει
στα κατώτερα στρώματα μιας αέριας μάζας πολικής προέλευσης η οποία έχει εισβάλει στην
περιοχή. Η ενδοετήσια κατανομή της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας του αέρα και της
βροχόπτωσης δείχνει την κυριαρχία του Μεσογειακού τύπου κλίματος στην Ανατ.
Μακεδονία και Θράκη. Αποκλίσεις από τον παραπάνω τύπο κλίματος μπορεί να υπάρχουν
σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο από 700μ. όπου δεν λειτουργούν μετεωρολογικοί
σταθμοί.
Η μέση μηνιαία θερμοκρασία του αέρα για τον ψυχρότερο μήνα της περιόδου βρίσκεται
πάνω από 0°C, ενώ σε κανένα Μετεωρολογικό Σταθμό, η θερμοκρασία του θερμότερου
μήνα δεν κατεβαίνει κάτω από 10°C. Τα όρια αυτά της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας
κατατάσσουν την περιοχή στα μεσόθερμα κλίματα (°C).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή της μέσης θερμοκρασίας του θερμότερου μήνα του έτους
είναι μικρότερη από 22°C σε όλους τους Μετεωρολογικούς Σταθμούς, το κλίμα
χαρακτηρίζεται Csa δηλαδή μεσογειακό κλίμα με ήπιους χειμώνες και ξηρό, θερμό
καλοκαίρι.
Οι διαφοροποιήσεις στο κλίμα από τις πεδινές παράκτιες εκτάσεις έως τα οροπέδια και
τους οικισμούς στις πλαγιές των βουνών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι
αξιοσημείωτες. Η ηπιότητα των χειμώνων στην παράκτια ζώνη από την Καβάλα ως την
Αλεξανδρούπολη δημιουργεί ζωηρή αντίθεση με τις παρατεταμένες περιόδους
χιονοπτώσεων και τις χαμηλές θερμοκρασίες από το Νευροκόπι και τον Εχίνο έως το
Ορμένιο και τους άλλους βόρειους οικισμούς του Νομού Έβρου.
6.1.1.2 Κλιματολογικά χαρακτηριστικά περιοχής μελέτης
Όσον αφορά τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα της
ΛΑΠ Έβρου, σημειώνεται ότι κατά μήκος μιας στενής λωρίδας της παράκτιας ζώνης
επικρατεί το χερσαίο μεσογειακό κλίμα, στο εσωτερικό και στα πεδινά το μεσευρωπαϊκό,
ενώ στα ορεινά τμήματα επικρατεί το ορεινό. Η ετήσια βροχόπτωση κυμαίνεται στο
παράκτιο τμήμα μεταξύ 500 και 600mm, στο εσωτερικό μεταξύ 600 και 1000mm, ενώ στα
βόρεια ορεινά ξεπερνά τα 1000 mm. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΔΕΗ (1980), η μέση ετήσια
βροχόπτωση εκτιμάται σε 778 mm. Η μέση ετήσια θερμοκρασία του διαμερίσματος είναι
14,5-16,5°C. Το ετήσιο θερμομετρικό εύρος ξεπερνά τους 20°C.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από το βροχομετρικό χάρτη της Ελλάδας που
ακολουθεί, προκύπτει ότι η περιοχή της ΛΑΠ Έβρου εντάσσεται στη ζώνη με ύψος βροχής
600-1000mm η οποία εμφανίζεται στο κεντρικό τμήμα της όπου αναπτύσσονται ορεινοί
όγκοι και 400- 600mm στο βόρειο και νότιο - νοτιοανατολικό τμήμα αυτής, όπου τα
υψόμετρα είναι μικρότερα και εντοπίζεται και η παράκτια ζώνη της ΛΑΠ.
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Περιοχή Μελέτης

Σχήμα 6.1.1-1: Βροχομετρικός χάρτης Ελλάδας (Μαρκόπουλος – Καραππέρης, 1955).
Σύμφωνα με την κατά Μαυρομάτη κατάταξη και από τα αποσπάσματα του βιοκλιματικού
χάρτη και του χάρτη βιοκλιματικών ορόφων της Ελλάδας του Υπουργείου Γεωργίας, Ίδρυμα
Δασικών Ερευνών Αθηνών, Τομέας Δασικής Σταθμολογίας (Γ. Μαυρομάτης) που
παρατίθενται κατωτέρω, τα βιοκλιματικά στοιχεία για τις περιοχές της ΛΑΠ Έβρου, έχουν
ως εξής (βλ. και ακόλουθα Σχήματα 6.1.1-2 και 6.1.1-3):
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Σχήμα 6.1.1-2: Χάρτης Βιοκλιματικών Ορόφων περιοχής μελέτης. Με κόκκινη γραμμή
αποτυπώνεται το όριο της ΛΑΠ Έβρου (πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Ίδρυμα
Δασικών Ερευνών Αθηνών, Τομέας Δασικής Σταθμολογίας –
Μαυρομάτης).
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Σχήμα 6.1.1-3: Βιοκλιματικός Χάρτης περιοχής μελέτης. Με κόκκινη γραμμή
αποτυπώνεται το όριο της ΛΑΠ Έβρου (πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Ίδρυμα
Δασικών Ερευνών Αθηνών, Τομέας Δασικής Σταθμολογίας –
Μαυρομάτης).
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Βιοκλιματικός όροφος: Η περιοχή του βόρειου (περιοχή Ορεστιάδας και βόρεια του
Διδυμοτείχου) και του κεντρικού (δυτικά του Σουφλίου) τμήματος της ΛΑΠ Έβρου, ανήκει
στα όρια του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με δριμύ χειμώνα m<00C (m = η μέση
ελάχιστη θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα).
Η ανατολική – νοτιοανατολική περιοχή της ΛΑΠ Έβρου (περιοχή Διδυμοτείχου, νότια του
Σουφλίου και βορείως της Αλεξανδρούπολης), κατατάσσεται στον ύφυγρο βιοκλιματικό
όροφο με ψυχρό χειμώνα 0οC<m<3oC.
Επίσης, το δυτικό τμήμα, της κεντρικής περιοχής της ΛΑΠ, ανήκει στα όρια του υγρού
βιοκλιματικού ορόφου με δριμύ χειμώνα m<00C.
Τέλος, η παράκτια ζώνη της ΛΑΠ (περιοχή Αλεξανδρούπολης) ανήκει στον ημίξηρο
βιοκλιματικό όροφο με ψυχρό χειμώνα 0οC<m<3oC.
Χαρακτήρας μεσογειακού βιοκλίματος: Η περιοχή του βόρειου και κεντρικού τμήματος
(περιοχές Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου) της ΛΑΠ Έβρου, παρουσιάζει ασθενή
μεσο-μεσογειακό χαρακτήρα βιοκλίματος, με τον αριθμό (X) των βιολογικώς ξηρών ημερών
κατά τη θερμή και ξηρά περίοδο, να κυμαίνεται 40<X<75.
Κατά μήκος των δυτικών ορίων της ΛΑΠ, στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της, εξαπλώνεται
μια στενή λωρίδα η οποία έχει υπο-μεσογειακό βιοκλιματικό χαρακτήρα (0< X <40), ενώ το
νότιο τμήμα της κεντρικής περιοχής της ΛΑΠ, παρουσιάζει χαρακτήρα έντονο μεσομεσογειακό (75<x<100).
Τέλος, η παράκτια ζώνη της ΛΑΠ (περιοχή Αλεξανδρούπολης) εμπίπτει στην κατηγορία του
έντονου θερμο-μεσογειακού χαρακτήρα μεσογειακού βιοκλίματος με 125<x<150.
6.1.1.3 Υδρομετεωρολογικά δεδομένα περιοχής μελέτης
Βροχομετρικά χαρακτηριστικά
Στην περιοχή της ΛΑΠ Έβρου (GR10) λειτουργεί ένα σχετικά πυκνό δίκτυο δεκατριών (13)
βροχομετρικών σταθμών, υπό την εποπτεία της ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ, ενώ λειτουργούν και δύο (2)
σταθμοί της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Σημειώνεται ότι στο παρελθόν, το
ΥΠΑΑΤ λειτουργούσε ορισμένους σταθμούς στην λεκάνη, οι περισσότεροι των οποίων
έχουν πλέον καταργηθεί.
Τα στοιχεία των βροχομετρικών σταθμών της περιοχής μελέτης, παρουσιάζονται στον
ακόλουθο Πίνακα 6.1.1-1, ενώ οι μέσες μηνιαίες και οι μέσες ετήσιες βροχοπτώσεις για την
συνολικά διαθέσιμη περίοδο παρατηρήσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.1.1-2. Οι
θέσεις των σταθμών φαίνονται στην παρακάτω Εικόνα 6.1.1-1.
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Εικόνα 6.1.1-1: Υδρολογικός χάρτης με σημειωμένες τις θέσεις των υδρομετρικών και
βροχομετρικών σταθμών στην περιοχή της ΛΑΠ Έβρου.
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Πίνακας 6.1.1.-1: Βροχομετρικοί σταθμοί στην ΛΑΠ Έβρου.
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Χ (ΕΓΣΑ87)
ΔΙΚΑΙΑ
85
ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ
1954Βμ
691189
ΛΕΥΚΙΜΗ
150
ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ
1962Βμ
684747
ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ
60
ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ
1961Βμ
688184
ΦΕΡΑΙ
26
ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ
1955Βμ,Βγ
682311
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
50
ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ
1955Βμ,Βγ,Θα,Εξ,Αμ
708957
ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ
380
ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ
1975Βμ
668819
ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ
120
ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ
1955Βμ,ΧΒμ
686455
ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ
250
ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ
1955Βμ,Βγ
675580
ΣΙΤΟΧΩΡΙ
100
ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ
1961Βμ
696056
ΚΥΠΡΙΝΟΣ
70
ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ
1961Βμ
685977
ΝΙΨΑ
290
ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ
1960Βμ
669590
ΑΒΑΣ
110
ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ
1960Βμ
661170
ΑΙΣΥΜΗ
325
ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ
1962Βμ,ΧΒμ
664357
ΣΟΥΦΛΙ
21
ΕΜΥ
1953Βμ,Θα,Υα
683114
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
3
ΕΜΥ
1946- Βμ,Βγ,Θα, Υα,Θε,Εξ,Αμ,Αγ,Ηγ 664183

Υ (ΕΓΣΑ87)
4618631
4544393
4574107
4529519
4580232
4566225
4587025
4575643
4592835
4605530
4532918
4532729
4542180
4553610
4523539

Σημ: Βμ=βροχόμετρο, Βγ=βροχογράφος, ΧΒμ=χιονοβροχόμετρο, Θα=θερμόμετρο αέρος, Υα=υγρασία αέρος, Θε=θερμοκρασία
εδάφους, Εξ=εξάτμιση, Αμ=ανεμόμετρο, Αγ=ανεμογράφος, Ηγ=ηλιογράφος

Πίνακας 6.1.1-2: Μέσες μηνιαίες και ετήσιες βροχοπτώσεις σταθμών της ΛΑΠ Έβρου.
Μέσες μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης (mm)

Ετήσια

Περίοδος ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

(mm)

ΑΒΑΣ

1960 – 2011 85,8

86,2 71,9 59,1 50,4

36,7

27,6 16,5

37,9

62,7

85,5

113,5

733,6

ΝΙΨΑ

1960 – 2011 72,0

71,0 56,6 39,2 41,2

34,0

24,7 15,5

33,9

52,9

91,4

101,1

633,6

ΛΕΥΚΙΜΗ

1962 – 2011 77,8

75,9 72,3 47,9 44,1

37,3

19,6 15,7

34,2

61,8

101,0

110,2

697,7

ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ

1961 – 2011 64,6

75,9 65,1 50,9 43,4

38,4

28,7 14,6

36,3

65,6

85,9

99,2

668,4

ΣΙΤΟΧΩΡΙ

1961 – 2011 40,2

55,9 46,4 36,5 37,9

37,6

24,1 11,0

32,8

53,9

63,2

79,8

519,0

ΚΥΠΡΙΝΟΣ

1961 – 2011 51,0

52,0 59,6 50,8 49,9

50,5

29,1 23,9

35,7

52,2

64,0

74,1

592,8

ΔΙΚΑΙΑ

1954 – 2011 49,4

42,2 47,8 44,9 55,0

47,3

38,2 23,2

41,3

54,3

65,4

63,4

572,3

ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ

1954 – 2011 64,7

61,5 68,0 57,3 62,4

57,0

32,5 17,3

41,2

73,7

82,9

82,5

700,9

ΦΕΡΡΕΣ

1954 – 2011 59,6

57,7 60,7 33,7 34,4

33,0

17,2 10,9

32,4

40,4

78,0

84,5

542,6

ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ

1954 – 2011 73,8

63,1 60,8 51,5 51,6

45,4

22,2 11,7

34,2

58,0

78,1

93,2

643,7

ΑΙΣΥΜΗ

1962 – 2011 95,9 100,0 75,9 65,8 72,2

60,0

36,1 22,8

47,3

76,4

134,5

151,4

938,1

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

1955 – 2011 46,6

58,1 51,5 34,9 36,9

37,6

22,6 12,9

30,7

49,7

64,8

64,7

511,0

ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ

1975 – 2011 42,2

53,4 51,2 52,1 52,1

45,7

39,2 19,8

40,9

61,4

96,8

78,5

633,2

ΣΟΥΦΛΙ

1973 – 1997 63,2 105,3 99,6 57,7 63,5

58,0

54,2 41,3

42,6

23,5

19,6

24,4

652,9

48,6

39,6 34,7

29,5

19,3

13,0

26,9

553,2

Σταθμός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1951 – 1997 50,5

88,0 85,0 61,6 56,5

Τέλος, σημειώνεται ότι σε ό,τι αφορά τα διεθνή τμήματα της λεκάνης του Έβρου, στο
πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας που έχει ξεκινήσει μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας
και Τουρκίας σχετικά με την διαχείριση των υδατικών πόρων και την διαχείριση των
κινδύνων πλημμύρας των διασυνοριακών ποταμών, έχουν συγκεντρωθεί ορισμένες
πληροφορίες, κυρίως από την τουρκική πλευρά, σχετικά με την διάταξη των δικτύων
υδρομετεωρολογικών και υδρομετρικών δεδομένων. Δεν έχουν ακόμα ανταλλαγεί τα
δεδομένα βροχόπτωσης και κλίματος των σταθμών καθ’ εαυτά, κάτι που αναμένεται να
συμβεί σε μεταγενέστερο στάδιο της συνεργασίας.
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Στο τουρκικό τμήμα της λεκάνης του Έβρου, έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν 19
βροχομετρικοί και μετεωρολογικοί σταθμοί, ενώ από την βουλγαρική πλευρά δεν
υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα (στα πλαίσια της διασυνοριακής συνεργασίας) δεδομένα
σχετικά με τους βροχομετρικούς σταθμούς που λειτουργούν στην λεκάνη του Έβρου.
Υδρομετρικά χαρακτηριστικά
Υδρομετρικοί σταθμοί
Στοιχεία για τα υδρομετρικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, δίνονται από το δίκτυο
των σταθμών μέτρησης της στάθμης και συνεπακόλουθα της παροχής κατά μήκος του π.
Έβρου, καθώς το μέγεθος της λεκάνης του ποταμού, ιδιαίτερα των τμημάτων που
βρίσκονται σε Βουλγαρία και Τουρκία, είναι τέτοιο που η απευθείας μέτρηση της
υδρολογικής απόκρισης της λεκάνης αποτελεί απαραίτητο και πολλές φορές το πλέον
αξιόπιστο εργαλείο για την υδρολογική πρόγνωση πλημμυρικών γεγονότων μεσαίων και
μεγάλων περιόδων επαναφοράς.
Στο τμήμα του π. Έβρου στο οποίο αυτός αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ ΕλλάδοςΒουλγαρίας και Ελλάδος-Τουρκίας, από ελληνικής πλευράς σήμερα λειτουργούν τέσσερις
(4) σταθμοί παρακολούθησης, ενώ άλλοι δύο (2) σταθμοί λειτουργούν επί του Άρδα και
του Ερυθροπόταμου (βλ. ακόλουθο Πίνακα 6.1.1-3). Οι έξι (6) αυτές θέσεις είναι
εξοπλισμένες με αυτόματα όργανα από το 2008 και παρουσιάζονται στην ανωτέρω Εικόνα
6.1.1-1.
Ωστόσο, σε ορισμένες από αυτές τις θέσεις λειτουργούσαν συμβατικοί σταθμοί και στο
παρελθόν (Γεφ. Πυθίου, Γεφ. Κήπων, Ερυθροπόταμος). Σε δύο από τις θέσεις αυτές επί του
π. Έβρου, στη σιδηροδρομική γέφυρα Πυθίου και στη γέφυρα Κήπων, διατίθενται
παρατηρήσεις στάθμης επί πολλά έτη, ενώ γίνονταν συστηματικά και υδρομετρήσεις σε
συνεργασία με την τουρκική πλευρά. Σε παλαιότερα χρόνια έχει λειτουργήσει και ένας
ακόμα σταθμός παρατήρησης στην οδική γέφυρα Πετάλου-Πέπλου, ο οποίος διαθέτει
δεδομένα στάθμης μέχρι το 1992 και πλέον έχει διακοπεί η λειτουργία του.
Πίνακας 6.1.1-3:

Υφιστάμενοι υδρομετρικοί
παραποτάμων του.

σταθμοί

α/α

Θέση

Ποταμός

Περιγραφή

1

Κόμαρα

Άρδας

2

Ορμένιο

Έβρος

3

Πύθιο

Έβρος

4

Διδυμότειχο

Ερυθροπόταμος

5

Κήποι

Έβρος

6

Δέλτα

Έβρος

Κατάντη φράγματος Άρδα
Είσοδος Έβρου στην
ελληνοβουλγαρική μεθόριο
Επί της σιδηροδρομικής
γέφυρας
Επί της οδικής γεφ.
Διδυμοτείχου ανάντη της
συμβολής στον Έβρο
Επί της οδικής γεφ. Κήπων
Στην συμβολή του
αριστερού και δεξιού
κλάδου (ευθυγράμμιση)

επί

του

Έβρου

και

Συντεταγμένες
φ
λ
41 34΄30,5΄΄Ν 26 12΄23,9΄΄Ε
41 44΄14,5΄΄Ν

26 14΄08,7΄΄Ε

41 21΄45,7΄΄Ν

26 37΄50,8΄΄Ε

41 20΄38,9΄΄Ν

26 29΄41,8΄΄Ε

40 56΄26,8΄΄Ν

26 19΄10,7΄΄Ε

40 46΄14,5΄΄Ν

26 07΄33,5΄΄Ε
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Από τις ενδείξεις των σταθμημέτρων που είχαν εγκατασταθεί στις τρεις αυτές ιστορικές
θέσεις (δηλ. την Γεφ. Πυθίου, την οδική γέφυρα Πετάλου-Πέπλου και την Γεφ. Κήπων),
έχουν προκύψει και οι συχνά αναφερόμενες σε περιόδους πλημμυρικών κρίσεων στάθμες
επιφυλακής και συναγερμού οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του
πλημμυρικού κινδύνου και τον σχεδιασμό των όποιων παρεμβάσεων γίνονται κατά την
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με σκοπό την προφύλαξη ορισμένων σημείων από
καταστροφές, την ελεγχόμενη εκτόνωση της πλημμύρας κλπ. (βλ. Πίνακα 6.1.1-4).
Πίνακας 6.1.1-4: Στάθμες – όρια επιφυλακής και συναγερμού επί του π. Έβρου (σε m).
Σιδ. γέφυρα

Οδική γέφυρα

Οδική γέφυρα

Πυθίου

Πετάλου-Πέπλου

Κήπων

4,80

4,70

5,60

3,60

5,20

5,70

6,00

4,00

ΟΡΙΑ

Φράγμα Άρδα

Επιφυλακής
Συναγερμού

Από το 2008 όπως ήδη αναφέρθηκε, προστέθηκαν στους διαθέσιμους σταθμούς
παρατήρησης η θέση Κόμαρα του Άρδα (κατάντη του παλαιού αρδευτικού φράγματος
Άρδα και ανάντη της γεφ. Κυπρίνου), η θέση στην είσοδο του Έβρου στην
ελληνοβουλγαρική μεθόριο στο Ορμένιο και η θέση στην είσοδο του Δέλτα του ποταμού
(στην κεφαλή της λεγόμενης ευθυγράμμισης του Αινήσιου Δέλτα). Έτσι, με την διακοπή της
λειτουργίας του σταθμού της οδικής γέφυρας Πετάλου-Πέπλου, φθάνουμε στον σημερινό
αριθμό των έξι (6) σταθμών παρακολούθησης που αναφέρονται στον Πίνακα 6.1.1-3.
Πέραν των παραπάνω θέσεων παρατήρησης διατίθενται δεδομένα από παλαιές
υδρομετρήσεις επί του Έβρου, σποραδικού χαρακτήρα, συνήθως σε θέσεις υδροληψιών
αρδευτικών δικτύων. Ιστορικά, οι μετρήσεις στους παλαιότερους σταθμούς επί του Έβρου
γίνονταν με απευθείας παρατηρήσεις απλού σταθμημέτρου (σταδία μέτρησης
τοποθετημένη επί των γεφυρών) συνήθως με παρατηρητή τον στρατιωτικό ο οποίος
επανδρώνει την σχετική σκοπιά. Σήμερα όμως, οι σταδίες μέτρησης είναι πλέον
εγκιβωτισμένες εντός των φερτών υλών που έχει μεταφέρει ο ποταμός και αποθέσει στα
σημεία (ιδίως στην σιδηροδρομική γεφ. Πυθίου). Επίσης δεν έχουν συνδυαστεί οι στάθμες
με αυτές των ηλεκτρονικών οργάνων που έχουν τοποθετηθεί στις ίδιες θέσεις ή πλησίον
αυτών.
Τα όρια επιφυλακής και συναγερμού την περίοδο που τοποθετήθηκαν τα σταθμήμετρα
(σταδίες μέτρησης) αποτελούσαν βάθη ύδατος και αντιστοιχούσαν σε στάθμη ύδατος που
προσεγγίζει την στέψη των αναχωμάτων της περιοχής στην οποία είχαν τοποθετηθεί.
Σήμερα τα όρια δεν αντιπροσωπεύουν πλέον τα ύψη αυτά και κατά συνέπεια ούτε τα
πραγματικά όρια επιφυλακής και συναγερμού, λόγω της επίχωσης της κοίτης στα σημεία
τοποθέτησης των σταθμημέτρων αλλά και των στρατιωτικών έργων που έχουν
κατασκευασθεί και αναιρούν μέρος της ενεργού διατομής του ποταμού
Από το 2008, οι έξι θέσεις του ανωτέρω Πίνακα 6.1.1-3, εξοπλίσθηκαν με σύγχρονα,
αυτόματα τηλεμετρικά όργανα καταγραφής των στοιχείων της υδραυλικής διατομής και
μέτρησης της παροχής όσο και καταγραφής πλήθους μετεωρολογικών παραμέτρων.
Δυστυχώς, η εγκατάσταση των σταθμών δεν έγινε με τις καλύτερες προϋποθέσεις (π.χ. δεν
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χωροσταθμήθηκαν οι θέσεις εγκατάστασης) ενώ έκτοτε δεν συντηρήθηκαν όπως έπρεπε με
αποτέλεσμα γρήγορα να υποστούν βλάβες και να λειτουργούν πλημμελώς, ενώ δύο από
αυτούς (στη γεφ. Πυθίου και στη γεφ. Κήπων) λόγω ανεπαρκούς στήριξης των διατάξεων
μέτρησης που βρίσκονταν εντός της ροής, παρασύρθηκαν και καταστράφηκαν σε επόμενα
πλημμυρικά γεγονότα. Ακόμα, ο σταθμός στο Ορμένιο, στο σημείο όπου ο Έβρος εισέρχεται
από τη Βουλγαρία και αποτελεί την ελληνοβουλγαρική μεθόριο, καταστράφηκε κατά την
διέλευση της πλημμύρας του Φεβρουαρίου 2012, η οποία ενισχύθηκε από την κατάρρευση
του φράγματος Ivanovo πλησίον του ομώνυμου χωριού στην Βουλγαρία, περί τα 40 km από
τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα υδατορεύματα της ΛΑΠ Έβρου, δεν υπάρχουν διαθέσιμα
δεδομένα ούτε καν ως σποραδικές υδρομετρήσεις. Οι μικρότεροι ποταμοί και ρέματα της
λεκάνης δεν διαθέτουν καθόλου μετρήσεις με μοναδική εξαίρεση το ρέμα ΚαλύβαΚομαρών επί του οποίου είχε λειτουργήσει για σημαντικό διάστημα σταθμός συστηματικής
παρακολούθησης της παροχής για τις ανάγκες σχεδιασμού και κατασκευής του ομώνυμου
αρδευτικού φράγματος, η κατασκευή του οποίου περατώθηκε το 2008. Τα διαθέσιμα
δεδομένα πλην των σταθμών επί του Έβρου, Ερυθροποτάμου και Άρδα που αναφέρθηκαν
ήδη, συγκεντρώθηκαν κατά την εκπόνηση των διαχειριστικών μελετών του πρώην ΥΠ.ΑΝ.
(2003-08) και αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 6.1.1-5.
Στις παρακάτω Εικόνες 6.1.1-2 και 6.1.1-3, φαίνονται δύο από τους σταθμούς, στο Ορμένιο
(Έβρος) και στα Κόμαρα (Άρδας).

Εικόνα 6.1.1-2: Ελληνικός σταθμός παρακολούθησης της στάθμης στον π. Έβρο (Ορμένιο).
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Εικόνα 6.1.1-3: Ελληνικός σταθμός παρακολούθησης της στάθμης στον π. Άρδα (Κόμαρα).
Πίνακας 6.1.1-5:

α/α
1
2
3
4
5

Θέση
Υδρομέτρησης
Ρ.ΚΑΛΥΒΑ
ΚΟΜΑΡΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΝ
ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΠΕΠΛΟΥ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΗ
ΔΙΔ/ΧΟΥ

Λοιπά διαθέσιμα υδρομετρικά δεδομένα στην ΛΑΠ Έβρου (πηγή:
«Παρουσίαση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές της λεκάνης απορροής
του ποταμού Έβρου», Τεχνική Έκθεση, ΕΝΜ ΕΠΕ, 2007.).
Φορέας

Αριθμός
υδρομετρήσεων

Μέση
τιμή
3
(m /s )

Χρον. βήμα
καταγραφής

ΑΓΝΩΣΤΟ

180

4,16

Μηνιαίο

41

114,25

39

119,94

40

93,81

9

78,66

28

87,05

1

130,00

1

150,00

ΥΠ.ΓΕ
–
Σ.Ε.Α.Ε.Π.
ΥΠ.ΓΕ
–
Σ.Ε.Α.Ε.Π.
ΥΠ.ΓΕ
–
Σ.Ε.Α.Ε.Π.
ΥΠ.ΓΕ
–
Σ.Ε.Α.Ε.Π.
ΥΠ.ΓΕ
–
Σ.Ε.Α.Ε.Π.
ΥΠ.ΓΕ
–
Σ.Ε.Α.Ε.Π.
ΥΠ.ΓΕ
–
Σ.Ε.Α.Ε.Π.

6

ΥΔΡ. ΔΙΔ/ΧΟΥ

7

ΥΔΡ. ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ
- ΣΟΥΦΛΙΟΥ

8

ΥΔΡ. ΤΥΧΕΡΟΥ

9

Υ-1

Ι.Γ.MΕ.

6
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Περίοδος καταγραφής
υδρομετρήσεων
1/10/1980

1/9/1995

2/7/1991

30/11/2001

2/7/1991

30/11/2001

2/7/1991

30/11/2001

12/2/1993

20/12/2000

2/7/1991

30/11/2001

16/6/1992

16/6/1992

17/6/1992

17/6/1992

1/1/1985

1/1/1990

31/1/1984

18/12/1989

1/1/1988

1/1/1990
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Υ-4

Ι.Γ.MΕ.

3

0,28
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Υ-5

Ι.Γ.MΕ.

3

0,08
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Υ-6

Ι.Γ.MΕ.

6

0,42

17

Υ-9

Ι.Γ.MΕ.

6

1,72
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Υ-8
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6

3,35

19

Υ-7
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6
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1/1/1988

1/1/1990

1/1/1988
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1/1/1985

1/1/1990

1/1/1985

1/1/1990

1/1/1985

1/1/1990

1/1/1985

1/1/1990

Σημειώνεται ότι στο τουρκικό έδαφος, έχουν εγκατασταθεί αρκετοί σταθμοί
παρακολούθησης επί του Έβρου (7 σταθμοί), του Τούντζα (1 σταθμός) αλλά και του Εργίνη
(1 σταθμός).
Αναφέρεται ότι στα πλαίσια εκπόνησης του Σταδίου 2, του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) της ΛΑΠ Έβρου, που αφορά η παρούσα ΣΜΠΕ, έγινε συλλογή και
αναλυτική επεξεργασία του συνόλου των διαθέσιμων μετρήσεων των υδρομετρικών
σταθμών της περιοχής μελέτης (ΛΑΠ Έβρου), ενώ έλαβε χωρα υδρολογική ανάλυση των εν
λόγω δεδομένων, τόσο για το ελληνικό, όσο και για τα διεθνή τμήματα της ΛΑΠ Έβρου.

6.1.2 Γεωμορφολογία
6.1.2.1 Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά λεκάνης π. Έβρου
Ως προς τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, που αφορά το ελληνικό
τμήμας της λεκάνης του π. Έβρου, σημειώνεται ότι αυτά διαμορφώθηκαν από τριτογενή
τεκτονικά βυθίσματα, τα οποία σχηματίστηκαν από τα περιθωριακά ρήγματα της μάζας της
Ροδόπης. Αυτά είναι, το βύθισμα της τριτογενούς λεκάνης της Αλεξανδρούπολης προς τα
νότια που περιλαμβάνει την κατάντη λεκάνη του Έβρου, καθώς και το βύθισμα της
τριτογενούς λεκάνης της Ορεστιάδας προς τα βόρεια, στο οποίο ανήκουν οι λεκάνες Άρδα,
Ερυθροποτάμου και η ανάντη λεκάνη του Έβρου, εντός του ελληνικού χώρου.
Από γεωμορφολογικής πλευράς πρόκειται για ένα σχετικά ανομοιόμορφο τοπογραφικό
ανάγλυφο που άλλοτε είναι αδρό, άλλοτε πιο έντονο και άλλοτε αρκετά ήπιο.
Χαρακτηρίζεται από ένα ορεινό τμήμα, το οποίο για το μεν βύθισμα της Αλεξανδρούπολης
αναπτύσσεται προς τα βόρεια και βορειοδυτικά, ενώ για το βύθισμα της Ορεστιάδας προς
τα δυτικά. Σε όλη την περιοχή κυριαρχεί ένα λοφώδες έως ημιλοφώδες τμήμα, το οποίο
αναπτύσσεται νοτιότερα της ορεινής ζώνης, στο βύθισμα της Αλεξανδρούπολης,
καταλαμβάνοντας μεγάλη έκταση και σχεδόν σε όλο το βύθισμα της Ορεστιάδας, το οποίο
διακόπτεται κατά θέσεις από τα πεδινά τμήματα των ποταμών Άρδα, Ερυθροποτάμου και
του μικρότερου χειμάρρου του Νεοχωρίου.
Το πεδινό – ημιλοφώδες τμήμα της Ορεστιάδας, έχει έκταση 835,08 km2, μέγιστο μήκος 57
km, μέγιστο πλάτος 27 km. Το πεδινό τμήμα στο βύθισμα της Αλεξανδρούπολης ταυτίζεται
με το Δέλτα του ποταμού Έβρου και με μια ζώνη μικρού πλάτους κατά μήκος αυτού ανάντη,
από το Διδυμότειχο μέχρι το Πέπλο. Το τμήμα αυτό, χωρίζεται σε δύο επιμέρους τμήματα,
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στο τμήμα Διδυμοτείχου – Σουφλίου, το οποίο όμως περιλαμβάνει και την δυτική έκταση
της λεκάνης του Έβρου και έχει συνολική έκταση 1.203,12 km2, μέγιστο μήκος 64 km και
μέγιστο πλάτος 41 km, και στο νότιο τμήμα την Παρέμβρια περιοχή, που εντοπίζεται από το
Σουφλί μέχρι και το Δέλτα του Έβρου και έχει έκταση 224,65 km2, μέγιστο μήκος 33 km,
μέγιστο πλάτος 15 km.
Η λεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου έχει έκταση 53.000 km2, από τα οποία τα 3.340
km2 βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος, δηλαδή 6,3% της συνολικής επιφάνειας. Η υπόλοιπη
επιφάνεια της λεκάνης απορροής κατανέμεται στη Βουλγαρία και στη Τουρκία.
Ο ποταμός Έβρος αποτελεί κατά τμήματά του, το εθνικό σύνορο μεταξύ Ελλάδας –
Βουλγαρίας και Ελλάδας – Τουρκίας. Η συνολική λεκάνη του π. Έβρου παρουσιάζεται στην
ακόλουθη Εικόνα 6.1.2-1, ενώ στην Εικόνα 6.1.2-2, παρουσιάζεται η μορφολογία της ΛΑΠ
Έβρου που αποτελεί και την περιοχή μελέτης, της παρούσας ΣΜΠΕ.
Το συνολικό μήκος του ποταμού είναι 528 km, από τα οποία τα 310 km ανήκουν στην
Βουλγαρία, ενώ 208 km καθορίζουν τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και την
Τουρκία. Η λεκάνη απορροής του ποταμού μοιράζεται ανάμεσα στα τρία κράτη που
διασχίζει ως εξής:
•

τα 35.085 km2 (66,2%) ανήκουν στην Βουλγαρία,

•

τα 14.575 km2 (27,5%) ανήκουν στην Τουρκία, και

•

τα 3.340 km2 (6,3%) ανήκουν στην Ελλάδα.

Ο Έβρος είναι ο δεύτερος σε μέγεθος ποταμός στα Βαλκάνια (μετά τον Δούναβη) και
χαρακτηρίζεται για τις φερτές ύλες που μεταφέρει και αποθέτει ανάμεσα στην
Αλεξανδρούπολη και στην Αίνο. Πηγάζει από την οροσειρά Ρίλα της δυτικής Βουλγαρίας
στα νότια της Σόφιας και κυλά νοτιοανατολικά σε βουλγαρικό έδαφος, σχηματίζοντας
κοιλάδα ανάμεσα στις οροσειρές της Ροδόπης και του Αίνου και διερχόμενος από τις πόλεις
Πλόβντιβ (Φιλιππούπολη), Χαρμανλί και Σβίλενγκραντ, ενώ παράλληλα δέχεται πλήθος
παραποτάμων. Από το ύψος του Ορμενίου ο Έβρος αποτελεί τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα
μέχρι την περιοχή του τριεθνούς και κατόπιν αποτελεί τα ελληνοτουρκικά σύνορα μέχρι την
συμβολή του π. Άρδα κοντά στο χωριό Καστανιές. Στη συνέχεια εισέρχεται για λίγα
χιλιόμετρα σε τουρκικό έδαφος σχηματίζοντας το τρίγωνο του Καραγάτς, κοντά στην
Αδριανούπολη, όπου δέχεται τους κυριότερους παραποτάμους του, τον Τούντζα από τα
βόρεια και τον Άρδα από τα δυτικά.
Στη συνέχεια στρέφεται προς νότο και αποτελεί το σύνορο Ελλάδας - Τουρκίας, χωρίζοντας
γεωγραφικά τη Δυτική από την Ανατολική Θράκη, ενώ κοντά στο Διδυμότειχο δέχεται τα
νερά του Ερυθροποτάμου από δυτικά και νοτιότερα, στο ύψος του Τυχερού, του Εργίνη
από ανατολικά. Διέρχεται κοντά στις ελληνικές κωμοπόλεις Νέα Βύσσα, Πύθιο,
Διδυμότειχο, Σουφλί, Λάβαρα, Τυχερό, Φέρες και στις τουρκικές Meriç, Ipsala, Doyran και
Enez και εκβάλλει στο βόρειο Αιγαίο Πέλαγος (Θρακικό πέλαγος). Η μέση κατά μήκος κλίση
από τις εκβολές μέχρι μια απόσταση 200 km στα ανάντη ανέρχεται σε 0,25%.
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Εικόνα 6.1.2-1: Μοφολογία συνολικής λεκάνης απορροής του π. Έβρου.
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Εικόνα 6.1.2-2: Μοφολογία ΛΑΠ Έβρου.
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6.1.2.2 Κύριοι παραπόταμοι και υδρογραφικό δίκτυο
Κυριότεροι παραπόταμοι του Έβρου είναι ο π. Άρδας (Arda), ο Τούντζας (Tundjha) και ο
Εργίνης (Ergene). Στο ελληνικό τμήμα κυριότεροι παραπόταμοι είναι ο Άρδας και ο
Ερυθροπόταμος (βλ. Εικόνα 6.1.2-1).
Ο π. Άρδας (που στην αρχαιότητα ονομαζόταν Άρπησσος) πηγάζει από την Βουλγαρική
πλευρά των όρεων της Κούλας, και έχει λεκάνη απορροής 5.644 km2 περίπου, εκ των
οποίων 5.300 km2 περίπου βρίσκονται στη Βουλγαρία και 344 km 2 περίπου στην Ελλάδα.
Μετά από μια διαδρομή 216 km επί του Βουλγαρικού εδάφους εισέρχεται στο ελληνικό
έδαφος δίπλα από το χωριό Μηλέα. Αφού διασχίσει 43 χιλιόμετρα σε ελληνικό έδαφος
στην επαρχία Ορεστιάδας, συμβάλει στον ποταμό Έβρο, στην περιοχή του χωριού
Καστανιές, κοντά στην Αδριανούπολη. Ο ποταμός Άρδας αποτελεί σημαντικό οικοσύστημα
για την περιοχή και το δάσος του το οποίο αναπτύσσεται κατά μήκος της κοίτης του, είναι
ένας βιότοπος εξαιρετικής σημασίας σε εθνικό επίπεδο. Όλη η περιοχή εντάσσεται στο
πρόγραμμα NATURA 2000. Το φράγμα του Άρδα σε απόσταση 8 km από τον Κυπρίνο,
κατασκευάστηκε το 1969 και έχει μήκος 350 m.
Ο π. Τούντζας έχει λεκάνη απορροής 8.000 km2 περίπου, εκ των οποίων 7.900 km2 περίπου
βρίσκονται στη Βουλγαρία και 100 km2 περίπου στην Τουρκία. Πηγάζει στην Κεντρική
Βουλγαρία και αφού διανύσει απόσταση περίπου 300 km επί βουλγαρικού εδάφους με
πορεία δυτικά προς ανατολικά και στη συνέχεια βόρεια προς νότια, εισέρχεται στο
τουρκικό έδαφος και μετά από 50 km επί τουρκικού εδάφους συμβάλλει στον ποταμό
Έβρο, στο ύψος της Αδριανούπολης, απέναντι από τις Καστανιές.
Ο π. Εργίνης βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην Τουρκία και έχει λεκάνη απορροής 11.300 km 2
περίπου. Πηγάζει στα βουνά Instranca της ανατολικής Θράκης και αφού διανύσει
απόσταση περίπου 280 km επί τουρκικού εδάφους με πορεία δυτική και στη συνέχεια
νότια, συμβάλλει στον ποταμό Έβρο, στο ύψος του Ιμπρικτεπέ, απέναντι από το Τυχερό.
Ο π. Ερυθροπόταμος, σημαντικός παραπόταμος του Έβρου, με συνολική λεκάνη απορροής
1.570 km2 εκ των οποίων 970 km2 στο ελληνικό έδαφος, συμβάλλει με τον Έβρο κοντά στο
Διδυμότειχο. Ένα τμήμα της λεκάνης του ανήκει στη Βουλγαρία (ανάντη Μεταξάδων). Στο
ύψος του Μικρού Δερείου, ο Ερυθροπόταμος αφήνει για λίγο το ελληνικό έδαφος και
κινείται επί βουλγαρικού εδάφους, ενώ λίγο μετά αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ των
δύο χωρών μέχρι την επανεισδοχή του στο ελληνικό έδαφος στο ύψος των Μεταξάδων.
Στο βουλγαρικό τμήμα του Έβρου συμβάλλουν περί τα 100 μικρότερα υδατορεύματα,
συμμετρικά κατανεμημένα στη βόρεια και στη νότια πλευρά. Το μέσο υψόμετρο στο τμήμα
της λεκάνης επί βουλγαρικού εδάφους είναι 580 m περίπου και η μέση κλίση της κοίτης
είναι 0,7%. Από την πλευρά της Τουρκίας, με εξαίρεση τον Εργίνη, δεν υπάρχουν συμβολές
σημαντικών υδατορευμάτων στον Έβρο. Σημαντικότερο θα μπορούσε να θεωρηθεί το Σαζλί
Ντερέ που συμβάλλει στον Έβρο στην περιοχή απέναντι από την Ορεστιάδα.
Στο ελληνικό τμήμα υπάρχουν τρεις επιμέρους υπολεκάνες απορροής: του Άρδα, που
εισέρχεται από τα βορειοδυτικά στο ελληνικό τμήμα, του Ερυθροπόταμου λίγο νοτιότερα
και του Έβρου στο υπόλοιπο τμήμα της. Στο τμήμα ανάντη της συμβολής με τον Άρδα, ο
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Έβρος δέχεται τη συμβολή μικρότερων ρεμάτων από την ελληνική πλευρά με
σημαντικότερα το Σκοτεινό ρέμα, το ρέμα της Αχλαδέρας, το Γαλάζιο ρέμα, το ρέμα του
Βλάχου, το Περδικόρεμα και το ρέμα της Αγάπης.
Η περιοχή Ν. Βυσσών - Ορεστιάδας διασχίζεται από μικρότερα υδατορεύματα που
συμβάλλουν στον Έβρο. Τα πιο σημαντικά είναι: α) το ρέμα Παλαιομαρίτσα, ή Μπερδεμένο
ρέμα, ακολουθεί, από τα βόρεια ελληνοτουρκικά σύνορα, μια πορεία σχεδόν παράλληλη με
τον Έβρο και συμβάλλει με αυτόν κοντά στο Πύθιο, β) το ρέμα Τάρταρα, που ξεκινώντας
από το βορειοδυτικό άκρο της λεκάνης, κατευθύνεται προς τα ανατολικά με το όνομα
Μάννα ρέμα και συμβάλλει με την Παλαιομαρίτσα νοτιοανατολικά της Καβύλης, γ) το
Πλατύρεμα που ξεκινώντας και αυτό από το βορειοδυτικό άκρο της λεκάνης και
ακολουθώντας όμως πορεία νοτιοανατολικά συμβάλει με το Μπερδεμένο Ρέμα κοντά στην
Παλαιά Σαγήνη και δ) το Γουρουνόρεμα ή Πλάτανος ρέμα, το οποίο ρέει παράλληλα προς
το νοτιοδυτικό περιθώριο της λεκάνης και συμβάλει με τον Έβρο ανατολικά από το Πύθιο.
Μετά τη συμβολή με τον Ερυθροπόταμο, ο ποταμός Έβρος συνεχίζει μια πορεία 120 km
περίπου μέχρι το Δέλτα του, κατά την οποία δέχεται τη συμβολή μικρότερων ρεμάτων από
την ελληνική πλευρά, με σημαντικότερα το Ποτιστικό ρέμα στην περιοχή της Μάνδρας, τον
Καμηλοπόταμο και Διαβολόρρεμα στην περιοχή Λυκόφης, το Μαυρόρρεμα στην περιοχή
των Κήπων και το Μέγα ρέμα στην περιοχή των Φερρών.
Υπολογίζεται πως η ελάχιστη παροχή του ποταμού Έβρου είναι περίπου 8 m3/s, ενώ η
συνήθης παροχή του είναι μεταξύ 50-100 m3/s (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα
Έβρου, 2010, ΥΠ.ΑΝ., 2008). Η μέγιστη παροχή εμφανίζεται μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου, και
η ελάχιστη μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Ο Έβρος δεν είναι πλωτός σε κανένα σημείο
του, έχει όμως σημαντικό όγκο υδάτων που χρησιμοποιούνται για παραγωγή ηλεκτρισμού
(στη Βουλγαρία κυρίως) και στις αρδεύσεις.
Το τοπογραφικό ανάγλυφο στην ευρύτερη υδρολογική λεκάνη φθάνει τα 2.915 m, με μέσο
υψόμετρο τα 411 m και μέση κλίση 11%. Το τοπογραφικό ανάγλυφο στο ελληνικό τμήμα
της υδρολογικής λεκάνης φθάνει τα 1.202 m, με μέσο υψόμετρο τα 175 m και μέση κλίση
7%. Το μέγιστο υψόμετρο στη λεκάνη του Άρδα φθάνει τα 405 m, το μέσο υψόμετρο τα 98
m και η μέση κλίση 10%. Το μέγιστο υψόμετρο στη λεκάνη του Ερυθροπόταμου φθάνει τα
1127 m, το μέσο υψόμετρο τα 276 m και η μέση κλίση 18%.
Στον ακόλουθο Πίνακα 6.1.2-1, συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά του π. Έβρου και των
κυριότερων παραποτάμων του επί ελληνικού εδάφους. Το αναφερόμενο μήκος αντιστοιχεί
στο επί ελληνικού εδάφους τμήμα των ποταμών, όπως και η έκταση της υπολεκάνης.
Πίνακας 6.1.2-1:

Κωδικός λεκάνης
GR10
GR10
GR10

Ποταμός Έβρος και κυριότεροι παραπόταμοι επί ελληνικού
εδάφους.
Ονομασία ποταμού
Έβρος
Άρδας
Ερυθροπόταμος

Μήκος (km)
208,2
42,6
170,9

Έκταση υπολεκάνης
2
απορροής (km )
2.030
344
971
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6.1.2.3 Δέλτα του π. Έβρου
Ο ποταμός Έβρος και η δράση της θάλασσας συντελούν στο σχηματισμό και τη
διαμόρφωση του Δέλτα. Οι φερτές ύλες και τα γλυκά νερά που κατέβαζε ο ποταμός από τη
λεκάνη απορροής του, τροφοδότησαν την περιοχή και δημιούργησαν προσχώσεις οι οποίες
αργότερα έδωσαν τη θέση τους σε εύφορα χωράφια. Γλυκά νερά εισρέουν και από τον
χείμαρρο του Λουτρού στη νοτιοδυτική πλευρά του δέλτα, αλλά μόνο κατά την περίοδο των
βροχών.
H μικρή υψομετρική διαφορά του δέλτα από την επιφάνεια της θάλασσας και η ήρεμη ροή
του ποταμού είχαν σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίζει η περιοχή ανάμεσα στους δύο
βραχίονές του, από τις Φέρες ως τη θάλασσα για αρκετούς μήνες τον χρόνο. Όταν η ροή
του ποταμού είναι μικρή, ιδίως το καλοκαίρι, τα θαλάσσια νερά εισδύουν στην κοίτη και
στα κανάλια εισχωρώντας αρκετά στην ξηρά. Αποτέλεσμα των δράσεων αυτών είναι η
πολυσχιδής μορφολογία των ακτών, ο σχηματισμός των μικρών νησίδων (Ασάνης,
Καραβιού, Ξηράδι), λιμνοθαλασσών (Δράνα, Λακί, Μονολίμνη ή Παλούκια), ελών,
αμμοθινών και πλήθος άλλων βιοτόπων στην παραλιακή ζώνη του δέλτα. Η έκταση όλης
της Δελταϊκής πεδιάδας ανέρχεται σε 200.000 περίπου στρέμματα από τα οποία τα 150.000
βρίσκονται στην Ελλάδα.

Εικόνα 6.1.2-3: Το δέλτα του π. Έβρου.
Ο υγρότοπος του Έβρου, όπως άλλωστε και όλοι οι υγρότοποι, είναι από τους πιο
παραγωγικούς και ανανεώσιμους φυσικούς πόρους με πολλαπλά οφέλη για τον άνθρωπο.
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Εξασφαλίζει νερό για πόση και άρδευση, λειτουργεί σαν φυσικό φίλτρο καθαρισμού των
νερών από την ρύπανση, εμποδίζει το αλμυρό νερό της θάλασσας να εισβάλλει στην ξηρά,
επηρεάζει ευνοϊκά το κλίμα της περιοχής και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πόρο για την
τοπική κοινωνία, αλλά και όλη την ανθρωπότητα, λόγω της αξίας που έχει για την αλιεία,
την κτηνοτροφία, τη γεωργία, το κλίμα, την προστασία από τις πλημμύρες, την εκπαίδευση,
την αναψυχή και τις επιστήμες.
Η επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στην ισορροπία του Δέλτα, και κυρίως η
χρησιμοποίηση των νερών του ποταμού σε συνδυασμό με τις αποξηράνσεις και
διευθετήσεις κοίτης για την αύξηση της καλλιεργήσιμης γης, έχουν δημιουργήσει σοβαρά
προβλήματα στην ισορροπία του Δέλτα αλλά και στην ποιότητα των νερών του
υγροβιοτόπου. Συγκεκριμένα, η κατασκευή αποστραγγιστικών και αρδευτικών καναλιών
οδήγησε στην αποστράγγιση των ελών και των υγρών εδαφών, ενώ η κατασκευή των
αντλιοστασίων για την αντιπλημμυρική προστασία των καλλιεργούμενων εδαφών,
διοχέτευσε κατά την περίοδο των πλημμυρών, μεγάλες ποσότητες γλυκών νερών του
Δέλτα, κατευθείαν στη θάλασσα. Αυτές οι δραστηριότητες οδήγησαν στην κάθοδο της
στάθμης των υπογείων και επιφανειακών νερών.
Η δημιουργία των πλατιών καναλιών και κυρίως του καναλιού της ευθυγράμμισης, έφερε
τα γλυκά νερά του υδροβιοτόπου σε απ’ευθείας επικοινωνία με την θάλασσα, αυξάνοντας
έτσι την αλατότητα των νερών αυτών. Σύμφωνα με πληροφορίες από την περιοχή, κατά την
διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, το μέτωπο της αυξημένης αλατότητας ανεβαίνει στα
νερά της ευθυγράμμισης, και από τις εκβολές όπου βρίσκεται κατά τους χειμερινούς μήνες,
το θαλασσινό νερό φθάνει και μέχρι τους Κήπους, σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων
από τις εκβολές του ποταμού.

6.1.3 Γεωλογία - Υδρογεωλογία
6.1.3.1 Γεωλογικά χαρακτηριστικά
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν την ευρύτερη λεκάνη του Έβρου, παρουσιάζονται
στην Εικόνα 6.1.3-1 και είναι οι ακόλουθοι:
Το μεταμορφωμένο υπόβαθρο
Δομεί το τμήμα μεταξύ των δύο τριτογενών βυθισμάτων, καθώς επίσης και ένα μικρό
τμήμα στα δυτικά του βυθίσματος της Ορεστιάδας και βόρεια του βυθίσματος της
Αλεξανδρούπολης. Αποτελείται από γνεύσιους, οφθαλμογνεύσιους και από τη σειρά των
χλωριτοαμφιβολιτικών γνευσίων, με μικρή συμμετοχή φακοειδών ενστρώσεων μαρμάρων.
Τα παλαιογενή ιζήματα
Για την κατάντη περιοχή της λεκάνης του Έβρου, στο ελληνικό τμήμα, που εν συντομία θα
ονομάζεται στη συνέχεια λεκάνη Αλεξανδρούπολης, τα παλαιογενή ιζήματα εντοπίζονται
και ταυτίζονται με τη λοφώδη – ημιλοφώδη περιοχή, καταλαμβάνοντας τη μεγαλύτερη
έκταση, εκτός της νότιας περιοχής (περιοχή Δέλτα) και μιας μικρής ζώνης ανατολικά.
Αποτελούνται στη βάση τους από λατυποπαγή και κροκαλοπαγή, τα οποία προς τα πάνω
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εξελίσσονται σε ψαμμίτες, αργιλικούς ψαμμίτες, αργιλικές μάργες, αργίλους και
νουμμουλιτοφόρους ασβεστόλιθους. Κατά θέσεις διακόπτονται από ηφαιστειακές
εμφανίσεις.
Για την ανάντη περιοχή της λεκάνης του Έβρου, στο ελληνικό τμήμα, η οποία περιλαμβάνει
και τις λεκάνες Άρδα και Ερυθροπόταμου, που εν συντομία θα ονομάζεται στη συνέχεια
λεκάνη Ορεστιάδας, τα παλαιογενή ιζήματα εντοπίζονται περιμετρικά της λεκάνης
απορροής του Ερυθροποτάμου από το Διδυμότειχο και ΒΔ μέχρι τα σύνορα με τη
Βουλγαρία καθώς και σε ένα μικρό τμήμα ΒΔ της λεκάνης του Άρδα (από τα Κόμαρα μέχρι
τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα). Τα ιζήματα αυτά αποτελούνται από κροκαλοπαγή,
αδρόκοκκους ψαμμίτες σε εναλλαγές με ενστρώσεις αργίλων και μαργών. Ακολουθούν
χαλαρά και συνεκτικά ψηφιδολατυποπαγή, με έντονη εμφάνιση ανατολικά του
Πενταλόφου, και στη συνέχεια ακολουθεί η ψαμμιτική σειρά που τελειώνει με τους
μαργαϊκούς ασβεστόλιθους που εμφανίζονται στην περιοχή μεταξύ Διδυμοτείχου και
Μεταξάδων.
Μεγάλη έκταση στην περιοχή Σιτοχωρίου και Πυθίου καταλαμβάνουν οι αργιλομάργες,
ψαμμιτομάργες, λεπτόκοκκοι ψαμμίτες και ασβεστολιθικοί ορίζοντες. Τα παλαιογενή
ιζήματα καλύπτουν και το νότιο τμήμα της περιοχής, δυτικά της Ορεστιάδας, από την
Παταγή μέχρι τα σύνορα. Στην περιοχή αυτή αποτελούνται κυρίως από αργίλλους, ενώ η
εμφάνιση στην περιοχή Μαρασίων-Διλόφου έχουν ψαμμιτομαργαϊκό χαρακτήρα με
λιγνιτικές διαστρώσεις.
Οι νεογενείς αποθέσεις
Το Νεογενές στη λεκάνη Αλεξανδρούπολης και ιδιαίτερα στην περιοχή μελέτης, έχει
περιορισμένη εμφάνιση. Εντοπίζεται νότια των παλαιογενών ιζημάτων, από τα Λουτρά
μέχρι τις Φέρες, και αποτελούνται από ιζήματα θαλάσσιας, και παράκτιας φάσης.
Συγκεκριμένα απαντώνται οι εξής σχηματισμοί: πορώδεις λευκοί ασβεστόλιθοι πλούσιοι σε
κλαστικά υλικά, κατά θέσεις ωολιθικοί, ανοιχτόχρωμοι ψαμμίτες, μάργες και αργίλοι.
Στη λεκάνη Ορεστιάδας, το Νεογενές με τις Πλειο-Πλειστοκαινικές αποθέσεις, αποτελεί ένα
σημαντικό σχηματισμό της περιοχής μελέτης. Εντοπίζεται ένθεν και ένθεν των κοιλάδων
του Άρδα και του χειμάρρου του Νεοχωρίου και συνεχίζει αμέσως κάτω από τις
αλλουβιακές αποθέσεις των προαναφερομένων υδατορεμάτων. Αποτελείται από χαλαρά
κροκαλοπαγή, άμμους, αργιλοϊλείς και αμμούχους αργίλους.
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Εικόνα 6.1.3-1: Συνοπτικός γεωλογικής χάρτης Έβρου (Παπαδόπουλος κ.α. ΙΓΜΕ, 2002)
Οι τεταρτογενείς αποθέσεις
Το τεταρτογενές στη λεκάνη Αλεξανδρούπολης, εμφανίζεται κυρίως στο νότιο τμήμα και
στις παραχειμάρριες περιοχές. Το χερσαίο Πλειστόκαινο διαχωρίζεται:
α.

στο ανώτερο σύστημα αναβαθμίδων (παραχειμάρριες αποθέσεις), που αποτελούνται
από ερυθρούς έως αμμούχους αργίλους, με ασβεστιτικές ενστρώσεις και ασβεστιτικά
συγκρίματα, και

β.

στη λιμνοποτάμια φάση που αποτελείται από εναλλαγές με αδιαβάθμητα συνεκτικά
έως πολύ συνεκτικά κροκαλοπαγή λατυποπαγή και άμμους με ασβεστιτική ή
αργιλική συγκολλητική ύλη, λιμνοποτάμιων φάσεων.

Το Ολόκαινο, έχει τη μέγιστη ανάπτυξη στο τμήμα του Δέλτα, ξεκινώντας από τις ακτές,
όπου συναντώνται οι παράκτιες αποθέσεις των άμμων και κατά θέσεις κροκάλες και
χαλίκια. Βορειότερα εντοπίζονται δελταϊκές αποθέσεις άμμων, ιλύων και αργιλούχων
άμμων.
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Οι σύγχρονες αποθέσεις των χειμάρρων περιορίζονται στις κοίτες και συνίστανται από
κροκάλες, χαλίκια και κατά θέσεις από άμμους. Μια μικρής έκτασης ζώνη με αλλουβιακές
αποθέσεις εντοπίζεται παράλληλα του ποταμού Έβρου από το Διδυμότειχο μέχρι το Πέπλο.
Το Τεταρτογενές (ολοκαινικές αποθέσεις) στη λεκάνη Ορεστιάδας, εντοπίζεται κατά μήκος
της κοιλάδας του Ερυθροπόταμου και των χειμάρρων του, όπου επικάθεται των τριτογενών
ιζημάτων. Στο κεντρικό τμήμα της λεκάνης εντοπίζεται στη ζώνη Βάλτου – Νεοχωρίου Πύργου (λεκάνη χειμάρρου Νεοχωρίου) και στο βόρειο τμήμα της λεκάνης εντοπίζεται σε
μια αρκετά μεγάλη έκταση βόρεια και νότια του Άρδα σε όλο το μήκος του, το οποίο
επικάθεται των πλειοπλειστοκαινικών αποθέσεων. Εμφανίζεται επίσης, σε μια στενή
λωρίδα στη βόρεια μεθοριακή περιοχή παράλληλα του ποταμού Έβρου και τέλος προς
Ανατολικά σε μια περιοχή ωοειδούς σχήματος, νότια της Βίσσας, στις όχθες του ίδιου
ποταμού.
Οι αποθέσεις του Τεταρτογενούς, συνιστούν τις σύγχρονες αποθέσεις των ποταμών, που
αποτίθενται σε δύο διαφορετικά επίπεδα (αναβαθμίδες) κυρίως στον Άρδα. Το πάχος τους
ποικίλει κατά θέσεις, αλλά δεν ξεπερνά τα 25-40 m. Αποτελούνται από εναλλαγές
κροκαλών, άμμων, χαλικιών και αργίλων σε αλληλοσυμπλεκόμενους ορίζοντες τόσο
κατακόρυφα, όσο και οριζόντια, δημιουργώντας μια ετερογένεια στο υλικό, όπως και στις
πλειο-πλειστοκαινικές αποθέσεις.
6.1.3.2 Υδρογεωλογικές συνθήκες
Στην περιοχή μελέτης, διακρίνονται τρία συστήματα υπόγειων υδροφοριών, που είναι η
κοκκώδης υδροφορία, η καρστική και η ρωγμώδης. Ειδικότερα:
H κοκκώδης υδροφορία, αναπτύσσεται κυρίως σε πλειο ‐ τεταρτογενείς σχηματισμούς, και
χαρακτηρίζεται κατά κανόνα από έναν φρεάτιο επιφανειακό υδροφόρο ορίζοντα και έναν ή
περισσότερους επάλληλους βαθύτερους, οι οποίοι βρίσκονται υπό πίεση ή μερικώς υπό
πίεση. Η υπό πίεση υδροφορία οφείλεται στις υδρολιθολογικές εναλλαγές των υλικών των
γεωλογικών στρωμάτων τόσο κατά την κατακόρυφο όσο και κατά την οριζόντια έννοια.
Στους κοκκώδεις σχηματισμούς η υδροφορία των φρεάτιων και υπο πίεση υδροφόρων
οριζόντων θεωρείται ενιαία.
Η καρστική υδροφορία, αναπτύσσεται κυρίως εντός του σχηματισμού των μαρμάρων, των
ασβεστολίθων και των ανθρακικών σχιστολίθων. Αναπτύσσονται κυρίως στα ορεινά
τμήματα του Υ.Δ και συνήθως η ποσοτική και ποιοτική τους κατάσταση δεν υφίσταται
ανθρωπογενείς πιέσεις. Τροφοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά από τα μετεωρικά
κατακρημνίσματα και εκφορτίζονται κυρίως μέσω μεγάλων καρστικών πηγών.
Η ρωγμώδης υδροφορία, αναπτύσσεται κυρίως στα μεταμορφωμένα, πυριγενή και
ηφαιστειακά πετρώματα τα οποία γειτνιάζουν κατά κανόνα με τριτογενή ιζήματα. Τα
μαγματικά και ηφαιστειακά πετρώματα θεωρούνται γενικά υδροστεγανά, στην περιοχή
μελέτης όμως, οι συνθήκες ισχυρού τεκτονισμού δημιουργούν δευτερογενές πορώδες το
οποίο και επιτρέπει την ύπαρξη υπόγεια υδροφορίας συνήθως τοπικής σημασίας και
χαμηλής δυναμικότητας.
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Στην ακόλουθη Εικόνα 6.1.3-2, παρουσιάζεται η υδρολιθολογία της περιοχής μελέτης.

Εικόνα 6.1.3-2: Υδρολιθολογικός χάρτης περιοχής μελέτης.
Αναλυτικότερα, σχετικά με την υδρογεωλογική συμπεριφορά των σχηματισμών που
δομούν την περιοχή μελέτης, σημειώνονται τα ακόλουθα:
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Μεταμορφωμένα πετρώματα
Τα μεταμορφωμένα πετρώματα που εντοπίζονται επιφανειακά στην ορεινή ζώνη, δεν
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από υδρογεωλογικής πλευράς, αφού είναι μικρής
περατότητας. Ασθενείς υδροφορίες αναπτύσσονται μόνο στο επιφανειακό αποσαθρωμένο
τμήμα τους και στις ζώνες κερματισμού, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω τεκτονικής
καταπόνησης . Οι ενεργές – ανοικτές ασυνέχειες, έχει διαπιστωθεί, ότι δεν αναπτύσσονται
σε μεγάλα βάθη και επομένως οι υδροφορίες δεν παρουσιάζουν γενικότερο ποσοτικό
ενδιαφέρον.
Παλαιογενή ιζήματα
Τα ιζήματα αυτά παρουσιάζουν ποικίλες υδροφορίες διάφορου δυναμικού, που εξαρτώνται
από τη λιθολογία σε συνδυασμό με τη γεωλογική δομή και τις συνθήκες τροφοδοσίας.
Στο τριτογενές βύθισμα της Αλεξανδρούπολης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον από υδρογεωλογικής
πλευράς, παρουσιάζουν τα χαλαρά κροκαλοπαγή και οι αδρόκοκκοι ψαμμίτες, ηλικίας
Ηωκαίνου ή και νεώτερης, που εντοπίζονται δυτικά του βυθίσματος στην περιοχή
Μάνδρας, όπου γεωτρήσεις αποδίδουν εκμεταλλεύσιμες παροχές της τάξης των 120 m 3/h.
Επίσης στην ίδια λεκάνη, στην περιοχή μεταξύ Λουτρού και Σουφλίου, όπου τα παλαιογενή
ιζήματα καταλαμβάνουν μια σχετικά μεγάλη έκταση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν
οι αδρόκοκκοι ψαμμίτες και τα κροκαλοπαγή, όπου σχηματίζονται τοπικά υδροφορίες
παροχής από 20-40 m3/h.
Στο νότιο τμήμα του τριτογενούς βύθισματος της Ορεστιάδας, στο τμήμα της λεκάνης
απορροής του Ερυθροποτάμου, όπου τα παλαιογενή ιζήματα καταλαμβάνουν μεγάλη
έκταση, η ανάπτυξη των υπόγειων υδροφοριών, δεν είναι ενιαία. Αναπτύσσονται επάλληλα
υπό πίεση υδροφόρα στρώματα στα αδρόκοκκα των ιζημάτων αυτών. Οι υδροφορίες αυτές
παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυναμικότητα στην κεντρική περιοχή της λεκάνης του
Ερυθροποτάμου και από τις δυο πλευρές του ποταμού (ανάντη των περιοχών Μάνης και
Κυανής). Οι υπόλοιπες περιοχές της λεκάνης του Ερυθροπόταμου, όπου εμφανίζονται τα
παλαιογενή ιζήματα δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο υδρογεωλογικό ενδιαφέρον.
Νεογενείς αποθέσεις
Αναπτύσσονται επιφανειακά σε περιορισμένη έκταση στη λεκάνη Αλεξανδρούπολης και
εντοπίζονται κυρίως νότια και νοτιοδυτικά των Φερών.
Οι νεογενείς αποθέσεις σε αυτή την περιοχή συνεχίζουν κάτω από τις ολοκαινικές
αποθέσεις της ευρύτερης περιοχής Φερών (Δέλτα Έβρου), όπου αναπτύσσονται επάλληλες
υδροφορίες, σε εναλλαγές άμμων, χαλικιών, μικρών κροκαλών και χαλαρών ψαμμιτών,
μέχρι τουλάχιστον τα 100 m. Η τροφοδοσία τους πραγματοποιείται από τους χείμαρρους
παροδικής ροής που καταλήγουν στην παρέμβριο περιοχή, αλλά κυρίως από την
τροφοδοσία από το φρεάτιο ορίζοντα, ο οποίος με τη σειρά του δέχεται τα νερά του
ποταμού Έβρου, με τις ανάλογες συνέπειες σχετικά με την ποιότητα των νερών. Η παροχή
τους μέσω υδρογεωτρήσεων, κυμαίνεται από 50 έως 150 m3/h.
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν από υδρογεωλογικής άποψης οι νεογενείς αποθέσεις,
του ενιαίου Πλειο-Πλειστόκαινου της λεκάνης Ορεστιάδας, που καλύπτει μεγάλη έκταση
(περίπου 450 km2) και κατέχει κεντρική δεσπόζουσα θέση στη λεκάνη. Επικάθεται των
παλαιογενών σχηματισμών, κυρίως του Ολιγόκαινου και αποτελεί την κύρια
υδρογεωλογική ενότητα της ευρύτερης περιοχής. Το Πλειο-Πλειστόκαινο, στην περιοχή
αυτή, έχει ποτάμιο έως ποταμολιμναίο χαρακτήρα, με απότομες κατακόρυφες και
πλευρικές μεταβάσεις της κοκκομετρίας των υλικών, σταυρωτές ροές, αλλά και ρυθμικές
εναλλαγές λεπτόκοκκων και αδρομερών υλικών. Το μέγιστο πάχος του σχηματισμού που
προσεγγίζει τα 200 m, απαντάται στην περιοχή μεταξύ Στέρνας - Βάλτου - Αμμόβουνου,
αποσφηνούμενο τόσο προς νότο ομαλά κατά μήκος της γραμμής Βάλτου - Χάνδρα, με την
εμφάνιση του ολιγοκαινικού υποβάθρου του, καθώς και προς βορρά, έχοντας τοπικό
χαρακτήρα.
Γενικά, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενιαίος σχηματισμός. Η παρουσία των λεπτόκοκκων
αδιαπέρατων στρωμάτων σε διάφορα στρωματογραφικά ύψη, παρότι μπορεί να
δημιουργεί τοπικά μια ανάσχεση της ροής ως προς την κατακόρυφο συνιστώσα της, δεν
προκαλεί πλήρη διακοπή της υδραυλικής επικοινωνίας μεταξύ των υδροφοριών που
αναπτύσσονται εκατέρωθεν αυτών. Συνεπώς η υδροφορία είναι μερικώς υπό πίεση.
Η τροφοδοσία των πλειοπλειστοκαινικών υδροφοριών, πραγματοποιείται κυρίως λόγω της
υδραυλικής επικοινωνίας (πλευρικές διηθίσεις) με το φρεάτιο ορίζοντα των αλλουβιακών
προσχώσεων, ο οποίος εμπλουτίζεται αδιαλείπτως από την επιφανειακή απορροή των
ποταμών Έβρου, Άρδα και τον χ.Νεοχωρίου. Τροφοδοσία επίσης πραγματοποιείται και από
την κατείσδυση των βροχοπτώσεων, σε ποσοστό της τάξης του 14%.
Ολοκαινικές (αλλουβιακές) αποθέσεις
Οι αποθέσεις αυτές κατέχουν κυρίαρχη θέση στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα του Έβρου
(βύθισμα Αλεξανδρούπολης). Χαρακτηριστικό των αποθέσεων αυτών είναι οι άτακες
εναλλαγές περατών και αδιαπέρατων υλικών κατά την οριζόντια και κατακόρυφη έννοια. Οι
οριζόντιες περατές αυτές εναλλαγές καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση που έχουν ως
αποτέλεσμα την ανάπτυξη εκτεταμένων υδροφοριών στα πλέον κοκκώδη υλικά. Οι
αποθέσεις αυτές φιλοξενούν ένα φρεάτιο ορίζοντα μεγάλου δυναμικού που το βάθος του
φτάνει μέχρι τα 25 m. Ο υδροφόρος αυτός ορίζοντας αντλείται σήμερα από ένα μεγάλο
αριθμό αβαθών γεωτρήσεων μέχρι 20 m βάθος.
Ολοκαινικές αποθέσεις εντοπίζονται και στην πεδινή ζώνη κατά μήκος του ποταμού, από το
Πέπλο μέχρι τους Νέους Ψαθάδες. Στην περιοχή αυτή αναπτύσσονται επάλληλες υπό πίεση
εκτεταμένες υδροφορίες μέσα στις προσχώσεις, τροφοδοτούμενες κατά κύριο λόγο από τις
πλευρικές μεταγγίσεις και διηθήσεις του Έβρου.
Οι αλλουβιακές αποθέσεις του βυθίσματος της Ορεστιάδας, λόγω της γειτνίασης με τους
μεγάλους ποταμούς, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον από υδρογεωλογικής άποψης.
Μέσα στις αποθέσεις αυτές σχηματίζεται ένας φρεάτιος ή μερικώς υπό πίεση ορίζοντας,
καθώς και σχετικού βάθους υδροφόροι ορίζοντες, συνήθως μεγάλου πάχους. Οι
υδροφορίες αυτές εντοπίζονται εκεί όπου παρατηρείται συγκέντρωση αδρόκοκκων υλικών
και βρίσκονται συνήθως σε πλευρική υπόγεια επικοινωνία με τους πλειο-πλειστοκαινικούς
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υδροφόρους των λοφωδών περιοχών. Γεωτρήσεις στις περιοχές των αποθέσεων αυτών
έχουν δώσει πολύ μεγάλες παροχές, για το σύνολο σχεδόν των γεωτρήσεων.
Οι αλλουβιακές προσχώσεις κατά κανόνα επικάθονται των πλεοπλειστοκαινικών
σχηματισμών. Οι υδραυλικές παράμετροι των προσχώσεων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη
ενός υπό συνεχή φόρτιση φρεάτιου ορίζοντα, δημιουργούν συνθήκες συνεχούς
τροφοδοσίας των πλειο-πλειστοκαινικών αποθέσεων. Ο ισχυρά θετικός συσχετισμός στη
διακύμανση της στάθμης μεταξύ γεωτρήσεων των δύο σχηματισμών και η ταχεία
ανάκαμψη της στάθμης του πλειο-πλειστοκαινικού υδροφορέα σε ξηρή περίοδο,
αποτελούν ισχυρά τεκμήρια της υδραυλικής επικοινωνίας των δύο σχηματισμών. Η
τροφοδοσία τους εξασφαλίζεται κατά κύριο λόγο από τις διηθήσεις των νερών των
ποταμών και σε πολύ μικρό ποσοστό από τις κατεισδύσεις των νερών των βροχών.
Επιπλέον, είτε λόγω της μείωσης της ταχύτητας διακίνησης των υπόγειων υδάτων εξαιτίας
της μετάβασης από υψηλό σε χαμηλότερο πορώδες, είτε λόγω της παρουσίας αδιαπέρατων
ενστρώσεων τόσο στις προσχώσεις όσο και στους πλειο-πλειστοκαινικούς σχηματισμούς,
δημιουργούνται συνθήκες σημαντικών πηγαίων εκδηλώσεων κυρίως στη βόρεια πλευρά
του Άρδα (πηγές Άρζου, Πλάτης, Σπηλαίου κ.τ.λ).
Γενικότερα, σημειώνεται ότι σημαντικός, αν όχι καθοριστικός, παράγοντας στη
διαμόρφωση των υδρογεωλογικών συνθηκών της λεκάνης του Άρδα και της ευρύτερης
περιοχής (Ορεστιάδα, Σάκκος, Καβύλη) είναι η γειτνίασή της με την αντίστοιχη λεκάνη του
Έβρου. Δεδομένου ότι ο Άδρας είναι παραπόταμος του Έβρου, υπάρχει μια κοινή ζώνη που
υδρογεωλογικά είναι ενιαία.
Επίσης, σημειώνονται οι αλλουβιακές αποθέσεις του Ερυθροπόταμου, οι οποίες αποτελούν
ανεξάρτητη ενότητα στη λεκάνη Ορεστιάδας. Το χαμηλό (πεδινό) τμήμα της κοιλάδας του
Ερυθροποτάμου αποτελείται από αλλουβιακές αποθέσεις (εναλλαγές άμμων, χαλικιών,
αργίλων, ιλύος και κροκαλών), που επικάθονται στα παλαιογενή ιζήματα και το πάχος των
οποίων ποικίλλει από 5 έως 30 m. Στις αποθέσεις αυτές αναπτύσσεται ένας εκτεταμένος
φρεάτιος ορίζοντας, ο οποίος σε ορισμένες θέσεις, σε συνδυασμό με τα βαθύτερα
επάλληλα υπο πίεση στρώματα των παλαιογενών ιζημάτων, καθίσταται μεγάλης
δυναμικότητας.

6.1.4 Φυσικό περιβάλλον – Προστατευόμενες περιοχές
6.1.4.1 Γενικά στοιχεία
Σύμφωνα με το Άρθρο 5 (Αντικατάσταση του άρθρου 19 του Ν.1650/1986) του
Ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», οι προστατευόμενες
περιοχές διακρίνονται σε :
1.

Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης (Strict nature reserves),

2.

Περιοχές προστασίας της φύσης (Nature reserves),
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3.

Φυσικά πάρκα (Natural parks), Εθνικά πάρκα (National parks) και Περιφερειακά
πάρκα (Regional parks),

4.

Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών (Habitat/species management areas).
Διακρίνονται σε:
• Ειδικές Ζώνες Διατήρησης - ΕΖΔ (Special Areas of Conservation)
• Ζώνες Ειδικής Προστασίας - ΖΕΠ (Special Protection Areas)
• Καταφύγια Άγριας Ζωής - ΚΑΖ (Wildlife refuges)

5.

Προστατευόμενα τοπία (Protected landscapes / seascapes) και Προστατευόμενοι
φυσικοί σχηματισμοί (Protected natural formations). Τοπία που έχουν κηρυχθεί ως
αισθητικά δάση, ως περιαστικά δάση, ως προστατευόμενα δάση και ως διατηρητέα
μνημεία της φύσης, εντάσσονται στην ανωτέρω κατηγορία. Για τα ήδη κηρυγμένα
τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, ρυθμίζονται οι
όροι ένταξής τους.

Οι Ειδικές Ζώνες Διατήρησης - ΕΖΔ (Special Areas of Conservation) και οι Ζώνες Ειδικής
Προστασίας - ΖΕΠ αποτελούν περιοχές του δικτύου NATURA 2000.
Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του ΠΔ 51/2007, για κάθε Περιοχή
Λεκάνης Απορροής Ποταμού καταρτίζεται μητρώο όλων των περιοχών, οι οποίες έχουν
χαρακτηρισθεί ως χρήζουσες ειδικής προστασίας βάσει ειδικών διατάξεων της κοινοτικής
νομοθεσίας για την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων τους ή για τη
διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών που εξαρτώνται άμεσα από το νερό.
Το μητρώο αυτό, που καλείται Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΠΠ),
περιλαμβάνει όλα τα υδατικά συστήματα που προσδιορίζονται δυνάμει του άρθρου 7
παράγραφος 1 του ΠΔ 51/2007 και όλες τις προστατευόμενες περιοχές που καλύπτονται
από το παράρτημα IV της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ήτοι:


περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση,



περιοχές που προορίζονται για την προστασία υδρόβιων ειδών με οικονομική
σημασία,



υδατικά συστήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα αναψυχής,
συμπεριλαμβανομένων περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης,
σύμφωνα με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ10,
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Καταργήθηκε από την Οδηγία 2006/7/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων
κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ.
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περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των
περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευπρόσβλητες ζώνες, σύμφωνα με την Οδηγία
91/676/ΕΟΚ και των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες περιοχές,
σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και



περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων ή ειδών όταν η διατήρηση
ή η βελτίωση της κατάστασης των υδάτων είναι σημαντική για την προστασία τους,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τόπων του προγράμματος «NATURA 2000»,
που καθορίζονται δυνάμει την οδηγιών 92/43/ΕΟΚ11 και 79/409/ΕΟΚ12.

6.1.4.2 Εθνικά Πάρκα
Εντός της ΛΑΠ Έβρου, έχουν χαρακτηριστεί ως «Εθνικά Πάρκα» δύο (2) περιοχές (βλ.
ακόλουθο Πίνακα 6.1.4-1), οι οποίες και φέρουν Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ).
Πίνακας 6.1.4-1: Εθνικά Πάρκα στην ΛΑΠ Έβρου.

Εθνικό Πάρκο

ΚΥΑ χαρακτηρισμού

Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο

4110 (ΦΕΚ

Δέλτα Έβρου

Εθνικό
Δαδιάς–

Πάρκο

102/Δ/16.03.2007)

Δάσους

Λευκίμμης

–

Σουφλίου

35633 (ΦΕΚ
911/Δ/13.10.2006)

Έκταση
(ha)

Αρμόδιος Φορέας

Φορέας
18.429

Διαχείρισης

Υγροτοπικού

Πάρκου

Εθνικού
Δέλτα

Έβρου (ΦΟ.ΔΕΥ.Π.Δ.Ε)

42.800

Φορέας

Διαχείρισης

Πάρκου

Δαδιάς-

Εθνικού

Λευκίμμης-

Σουφλίου

Ακολούθως δίνονται στοιχεία για τα προαναφερόμενα Εθνικά Πάρκα, εντός της ΛΑΠ Έβρου.
Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου
Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης (ΠΑΜΘ), στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Έβρου και περιλαμβάνει τις ΔΕ
Αλεξανδρούπολης, Φερών και Τραϊανούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το ανατολικό
όριο της περιοχής αποτελεί φυσικό όριο και είναι ο ίδιος ο ποταμός Έβρος που καθορίζει
και τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στην τουρκική πλευρά του Δέλτα υπάρχει επίσης
θεσμοθετημένο Εθνικό Πάρκο, ενώ έχει προταθεί από διάφορους Φορείς η διασυνοριακή
συνεργασία που αφορά στην διαχείριση του ποταμού και των προστατευόμενων βιοτόπων
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Όπως έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 97/62/ΕΚ «για την τεχνική και επιστημονική
αναπροσαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ» και την Οδηγία 2006/105/ΕΚ «για την προσαρμογή των
οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 74/557/ΕΟΚ και 2002/83/ΕΚ στον τομέα του περιβάλλοντος, λόγω της
προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας».
12
Καταργήθηκε από την Οδηγία 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.
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του. Σημειώνεται ότι ήδη από το 1969 σε διεθνές συνέδριο της IUCN, προτάθηκε η
δημιουργία Διεθνούς υγροτοπικού πάρκου που θα περιελάμβανε τόσο το Ελληνικό όσο και
το Τουρκικό τμήμα του Δέλτα.
Στο Δέλτα του Έβρου έχουν καταγραφεί 317 είδη πτηνών, και ο αριθμός αυτός αναμένεται
να αυξηθεί κι άλλο, όσο συνεχίζονται οι επιστημονικές καταγραφές και παρακολουθήσεις.
Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιοχές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για τη
διατήρηση αρκετών ειδών, πολλά εκ των οποίων είναι χαρακτηρισμένα ως σπάνια ή
απειλούμενα 13. Σήμερα τα είδη που αναπαράγονται στο Δέλτα Έβρου ανέρχονται σε 77. Σε
αυτά περιλαμβάνονται και τα τρία είδη των ερωδιών (σταχτοτσικνιάς, μικροτσικνιάς και
πορφυροτσικνιάς) καθώς και αλλά είδη που απαντούν στους πρόσκαιρα πλημμυρισμένους
βάλτους γλυκών νερών (καλαμοκανάς) σε αλμυρόβαλτους και στις παραλίες (αβοκέτα,
αγκαθοκαλημάνα, κ.ά.).
Το Δέλτα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ως περιοχή διαχείμασης, με περισσότερα από 145
υδρόβια είδη, αν και ο αριθμός ποικίλλει από χρονιά σε χρονιά. Σημαντικός είναι και ο
αριθμός των πουλιών που χρησιμοποιούν τον υγρότοπο ως ενδιάμεσο σταθμό για
διατροφή και ανάπαυση κατά τη μετανάστευσή τους από την Ευρώπη προς την Αφρική και
αντίστροφα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παρουσία σπάνιων και απειλούμενων
αρπακτικών (θαλασσαετός, στικταετός, καλαμόκιρκος, κ.ά.). Το Εθνικό Πάρκο παρουσιάζει
μεγάλο ενδιαφέρον και ως προς τα υπόλοιπα είδη πανίδας, ενώ η χλωρίδα του, γνωστή
από τις έρευνες του Μπαμπαλώνα (1979, 1981) απαρτίζεται από τουλάχιστον 350 φυτικά
taxa 14.
Δύο (2) περιοχές του Εθνικού Πάρκου, έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000. Πρόκειται
για τη ΖΕΠ «Δέλτα Έβρου» (GR1110006) και την ΕΖΔ «Δέλτα Έβρου και Δυτικός Βραχίονας»
(GR1110007) (βλ. §6.1.4.3). Εντός του Πάρκου περιλαμβάνεται επίσης περιοχή Ραμσάρ με
έκταση 92.670στρ.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 4110/29.01.2007 (ΦΕΚ Δ’/102/16.03.2007) ως Εθνικό Πάρκο με την
ονομασία «Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου» χαρακτηρίζεται η χερσαία και η
θαλάσσια περιοχή των υγροτόπων του Δέλτα στις εκβολές του ποταμού Έβρου και της
ευρύτερης περιοχής του, που βρίσκεται εκτός των ορίων των εγκεκριμένων Γενικών
Πολεοδομικών Σχεδίων και εκτός των ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων και εμπίπτει
στα διοικητικά όρια των ΔΕ Αλεξανδρούπολης, Φερών και Τραϊανούπολης. Με την
εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης, το Εθνικό Πάρκο εμπίπτει πλέον στα διοικητικά
όρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Εντός του Εθνικού Πάρκου, καθορίζονται στη χερσαία και θαλάσσια περιοχή ζώνες Α, Β, Γ,
οι οποίες χαρακτηρίζονται ως περιοχές προστασίας της φύσης καθώς επίσης και οι ζώνες
Δ, Ε, Ζ, Η, Θ. Χαρακτηρίζεται ως Περιφερειακή Ζώνη η χερσαία περιοχή, που βρίσκεται
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Ιστοσελίδα Δέλτα Έβρου, Πληροφορίες για το Δέλτα του Έβρου, http://www.evros-delta.gr/.
Γεράκης Π.Α., Κουτράκης Ε.Θ., 1996. Ελληνικοί υγρότοποι. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων. Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας. Αθήνα.
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εκτός των ορίων των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και εκτός ορίων
οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων και εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου
Αλεξανδρούπολης.
Οι γενικοί όροι που αφορούν στις χρήσεις, δραστηριότητες, μέτρα, όρους και περιορισμούς
προστασίας και διαχείρισης εντός των Ζωνών Προστασίας Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ έχουν ως
κάτωθι. Σε όλες τις καθοριζόμενες με την παραπάνω ΚΥΑ χαρακτηρισμού ζώνες προστασίας
επιτρέπονται:
1.

Η επιστημονική έρευνα των χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι που
καθορίζονται με τον σχετικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού
Υγροτοπικού Πάρκου Δέλτα Έβρου.

2.

Η παραμονή και διέλευση του κοινού, πεζή ή με μηχανοκίνητα ή με μη μηχανοκίνητα
μέσα με σκοπό την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή, η παραμονή και
διέλευση των ατόμων των αρμοδίων υπηρεσιών και των οχημάτων τους καθώς και η
παραμονή και διέλευση των χρηστών και των οχημάτων τους, στις υφιστάμενες
οδούς πρόσβασης ή σε διαδρομές που καθορίζονται με τον σχετικό Κανονισμό
Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης, με την επιφύλαξη ειδικότερων
όρων. Στις υφιστάμενες οδούς πρόσβασης επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων
των αρμοδίων υπηρεσιών ή των χρηστών για την άσκηση των επιτρεπόμενων
δραστηριοτήτων με την επιφύλαξη επίσης ειδικότερων όρων. Απαγορεύεται η
ελεύθερη κατασκήνωση.

3.

Οι οργανωμένες επισκέψεις και ξεναγήσεις κοινού με σκοπό την περιβαλλοντική
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων και με όρους
που θα καθορίζονται με τον σχετικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα
Διαχείρισης.

4.

Η κατασκευή χώρων στάθμευσης για τη στάθμευση των οχημάτων του κοινού με
σκοπό την άσκηση των επιτρεπόμενων χρήσεων και δραστηριοτήτων, την
παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή, στα συγκεκριμένα σημεία.

5.

Η εκτέλεση έργων και εργασιών συμπεριλαμβανομένων και των έργων διαχείρισης
υδάτινων πόρων που αποσκοπούν στη διατήρηση, προστασία, αποκατάσταση και
βελτίωση των χαρακτηριστικών των οικοσυστημάτων, στην παρατήρηση της φύσης,
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, στη φύλαξη, στη συντήρηση των υφιστάμενων
υποδομών και στην εξυπηρέτηση των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων, εφόσον έχει
προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις και έχουν εγκριθεί οι σχετικοί περιβαλλοντικοί όροι. Οι απαιτούμενες
αρχιτεκτονικές μελέτες διέπονται από ειδικούς όρους που ορίζει η ΕΠΑΕ σε
συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης, ώστε οι κατασκευές να προσαρμόζονται στην
ιδιαίτερη αισθητική του περιβάλλοντος χώρου.

6.

Η επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία, η διέλευση και προσέγγιση αλιευτικών
σκαφών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αλιευτικές διατάξεις και με την
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επιφύλαξη ειδικότερων όρων που διατυπώνονται στις επόμενες παραγράφους.
Επιτρέπεται η κυκλοφορία σκαφών φύλαξης.
7.

Η κίνηση των σκαφών αναψυχής διέπεται από τους όρους κίνησης και προσάραξης
των σκαφών της ερασιτεχνικής αλιείας.

8.

Η υφιστάμενη χρήση και αποκατάσταση των λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων ως
εκτατικών φυσικών ιχθυοτροφείων και η εκτέλεση έργων που αποσκοπούν στην
προστασία, συντήρηση, βελτίωση του υδρολογικού και ιχθυολογικού ισοζυγίου
αυτών, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ψαράδων και
διάθεσης των αλιευτικών προϊόντων. Τα έργα αυτά εκτελούνται εφόσον έχει
προηγηθεί ΜΠΕ και έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι.

9.

Η λειτουργία των υφιστάμενων γεωτρήσεων εφόσον δεν δημιουργούν προβλήματα
αλάτωσης. Δεν επιτρέπεται η διάνοιξη νέων γεωτρήσεων.

10.

Η αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού, είτε αυτή αφορά διαχείριση βεβαιωμένων
γεωθερμικών πεδίων, είτε εκμετάλλευση μεμονωμένων γεωτρήσεων, είτε έρευνα,
υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων πριν από κάθε επέμβαση.

Σε σχέση με την Περιφερειακή Ζώνη ισχύουν οι ανωτέρω γενικοί όροι και επιπλέον:
1.

Επιτρέπεται η εγκατάσταση χερσαίων μονάδων υδατοκαλλιεργειών εφόσον
τεκμηριώνεται ότι η λειτουργία τους δεν προκαλεί υποβάθμιση της ποιότητας των
νερών και των λοιπών οικολογικών χαρακτηριστικών των ζωνών προστασίας και
εφόσον έχει προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έχουν εγκριθεί οι
σχετικοί περιβαλλοντικοί όροι.

2.

Επιτρέπεται η άσκηση παραγωγικών γεωργοκτηνοτροφικών ασχολιών και
δραστηριοτήτων. Ειδικότερα: Επιτρέπεται η λειτουργία των νόμιμα υφιστάμενων
γεωτρήσεων. Δεν επιτρέπεται διάνοιξη νέων. Επιτρέπεται η λειτουργία, ο
εκσυγχρονισμός, η συντήρηση και επέκταση αρδευτικών δικτύων εφόσον έχουν
εγκριθεί οι σχετικοί περιβαλλοντικοί όροι. Δεν επιτρέπεται επέκταση των
υφιστάμενων οριστικών και προσωρινών διανομών γεωργικής γης. Εκτάσεις που δεν
έχουν περιληφθεί σε αυτές παραμένουν ως έχουν.

3.

Επιτρέπεται η ανέγερση μονόροφων γεωργικών αποθηκών, συνολικής επιφάνειας 50
m2. Μετά από αιτιολογημένη γνώμη της οικείας Δ/νσης Γεωργίας καθώς και της
Δ/νσης Πολεοδομίας, η επιφάνεια των αποθηκών μπορεί να αυξηθεί μέχρι 200 m 2 Το
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων ορίζεται σε 4,5m, από την επιφάνεια του
εδάφους, μετρούμενο από οποιοδήποτε σημείο της οικοδομής. Στο ως άνω
καθοριζόμενο ύψος συμπεριλαμβάνεται και η στέγη.

4.

Επιτρέπεται η ανέγερση χώρων εσταυλισμού αιγοπροβάτων και βοοειδών σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις και τους ισχύοντες όρους δόμησης. Ελάχιστη απόσταση
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των ανεγειρομένων κτισμάτων από τα όρια των ζωνών Α, Β και Γ: 200 m Για μονάδες
βουβαλιών ως ιδιαίτερο είδος δεν επιβάλλονται αποστάσεις.
5.

Επιτρέπεται το κυνήγι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6.

Όροι περιορισμοί δόμησης: Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις δραστηριότητες ορίζονται
ως κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας τα 4 στρέμματα.

7.

Για την υλοποίηση κάθε έργου μεγάλης κλίμακας που οι επιπτώσεις του πιθανά να
απειλήσουν τα κατάντη ευαίσθητα οικοσυστήματα, είτε λόγω κακής λειτουργίας του,
είτε λόγω επίδρασης αστάθμητων παραγόντων ή ατυχήματος, απαιτείται, κατά τη
φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησής του, η εξέταση όλων των προσφερομένων
εκτός της Περιφερειακής Ζώνης εναλλακτικών λύσεων. Αν από τη λεπτομερή εξέταση
των προαναφερομένων εναλλακτικών λύσεων τεκμηριωθεί επαρκώς, και με βάση
περιβαλλοντικά κριτήρια, ότι το έργο μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εντός της παρούσας
ζώνης, τότε απαιτείται η επιβολή πολύ αυστηρών περιβαλλοντικών όρων και η
συστηματική παρακολούθηση της τήρησης τους.

Από τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που θέτει η ΚΥΑ κήρυξης του Εθνικού Πάρκου,
εξαιρούνται τα έργα εθνικής σημασίας και εθνικής άμυνας ύστερα από έγκριση του
Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς επίσης έργα και επεμβάσεις λόγω εκτάκτου ανάγκης
(σεισμών, πλημμύρων, θεομηνιών, κ.λπ.)
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου εδρεύει στο Κέντρο Πληροφόρησης
Δέλτα Έβρου στην Τραϊανούπολη.
Η δραστηριοποίηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου είναι
πολύπλευρη και αφορά την προστασία και διαχείριση του υγροτόπου του Δέλτα του Έβρου
και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος.
Ο Φορέας υλοποιεί προγράμματα:
•

Παρακολούθησης ποιότητας υδάτων

•

Παρακολούθησης ορνιθοπανίδας

•

Επόπτευσης-φύλαξης

•

Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Ο Φορέας Διαχείρισης υλοποιεί το Πρόγραμμα Επιστημονικής Παρακολούθησης του Δέλτα
Έβρου το οποίο εστιάζει στην παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας του Δέλτα και την
παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων της περιοχής.
Η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων του Δέλτα παρακολουθείται μέσω του
δικτύου των επτά αυτόματων σταθμών μέτρησης του Φορέα Διαχείρισης. Οι τέσσερις
σταθμοί είναι εγκατεστημένοι από το 2004 και οι υπόλοιποι τρεις από το 2009. Τα στοιχεία
που καταγράφουν οι σταθμοί καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων στο Κέντρο
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Πληροφόρησης, σε καθημερινή βάση. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθούνται και
αξιολογούνται οι διακυμάνσεις των φυσικοχημικών παραμέτρων που προκύπτουν από τις
μετρήσεις που γίνονται από τους επτά αυτόματους σταθμούς δειγματοληψίας που
λειτουργούν στο Δέλτα Έβρου.
Οι δράσεις που υλοποιεί ο Φορέας σχετικά με την παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας
είναι:
1.

Παρακολούθηση των σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας με περιοδικές καταγραφές
και συσχέτισή των πληθυσμών τους με τα διάφορα είδη οικοτόπων και την χωρική
τους κατανομή

2.

Παρακολούθηση σημαντικών αναπαραγόμενων ειδών

3.

Δακτυλιώσεις διαφόρων ομάδων πουλιών (στρουθιόμορφα, παρυδάτια, υδρόβια)

4.

Λειτουργία των κλουβιών παγίδευσης πουλιών την χειμερινή περίοδο, με σκοπό την
σύλληψη πουλιών για την συλλογή διαφόρων βιομετρικών δεδομένων και την
δακτυλίωσή τους

5.

Παρακολούθηση των σημαντικών ειδών αρπακτικών που διαχειμάζουν στο Δέλτα,
μέσω καταγραφών που γίνονται στην περιοχή κούρνιας τους στους λόφους του
Λουτρού

6.

Επεξεργασία των συλλεγόμενων δεδομένων και σύνταξη αναφορών σχετικά με την
κατάσταση παρουσίας των διαφόρων ειδών και προτάσεις διαχείρισης.

Το πρόγραμμα επόπτευσης-φύλαξης υλοποιείται στην προστατευόμενη περιοχή από το
2006 και αποτελεί συνέχεια προηγούμενων αντίστοιχων δράσεων που υλοποιούνταν κατά
το παρελθόν στο Δέλτα Έβρου. Σκοπός των δράσεων επόπτευσης και φύλαξης είναι η
αποτροπή των παράνομων ενεργειών και δραστηριοτήτων όπως η λαθροθηρία, η
παράνομη βόσκηση, η παράνομη αλιεία, η κατασκευή αυθαίρετων κτισμάτων και
γενικότερα ο έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην προστατευμένη περιοχή του
Δέλτα Έβρου.
Κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς, ο Φορέας Διαχείρισης, υλοποιεί προγράμματα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Επίσης, κάθε χρόνο ο Φορέας Διαχείρισης υλοποιεί
επετειακές και άλλες εκδηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών και
γενικότερα των κατοίκων της περιοχής σχετικά με τα θέματα προστασίας του Δέλτα Έβρου,
των υγροτόπων και της φύσης. Περιλαμβάνουν δραστηριότητες που πραγματοποιούνται
στο Κέντρο Πληροφόρησης, στο Δέλτα του Έβρου, σε κεντρικά σημεία ή στα σχολεία των
οικισμών που βρίσκονται κοντά στον υγρότοπο, καθώς και στην Αλεξανδρούπολη
Εκτός από τις δράσεις που προαναφέρθηκαν ο Φορέας Διαχείρισης:
•

Διοργανώνει δράσεις καθαριότητας στον υγρότοπο με σκοπό τη βελτίωση της
εικόνας του υγροτόπου για τους επισκέπτες της και κυρίως τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης της άγριας ζωής.
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•

Συμμετέχει σε τοπικές εκθέσεις και εκδηλώσεις, όπως η Έκθεση Βιβλίου
Αλεξανδρούπολης, η Εμπορική Έκθεση, κ.λπ.

•

Μεριμνά για την περίθαλψη των πουλιών που χρειάζονται βοήθεια και εντοπίζονται
όχι μόνο στο Δέλτα του Έβρου, αλλά και σε όλο το νομό. Στα πουλιά δίνονται οι
πρώτες βοήθειες και αν χρειάζονται περεταίρω περίθαλψη αποστέλλονται στα
εξουσιοδοτημένα κέντρα.

•

Λειτουργεί αρχείο και βιβλιοθήκη στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου.

•

Εξυπηρετεί τους αλλοδαπούς τουρίστες με την έκδοση αδειών πρόσβασης στο
Ανατολικό Δέλτα, το οποίο είναι στρατιωτική περιοχή.

•

Ενημερώνει φορείς, υπηρεσίες, εκπαιδευτικούς και πολίτες σε ζητήματα που
αφορούν το Δέλτα του Έβρου και τους υγροτόπους.

Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμμης - Σουφλίου
Το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς– Λευκίμμης – Σουφλίου περιλαμβάνει το δασικό
σύμπλεγμα Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου και εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων των
ΔΕ Σουφλίου και Τυχερού του Δήμου Σουφλίου. Η αναγνώριση της οικολογικής αξίας του
δασικού συμπλέγματος Δαδιάς –Λευκίμης – Σουφλίου ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του
’70, με δημοσιεύσεις ξένων ορνιθολόγων που αναφέρονταν στην υψηλή βιοποικιλότητά της
και στην ύπαρξη ενός πολύ σημαντικού αριθμού ειδών αρπακτικών πτηνών. Ιδιαίτερα
σημαντική ήταν η έκθεση του Β. Hallmann 15 που έγινε για το Υπουργείο Συντονισμού (με
την υποστήριξη της IUCN και του WWF). Σήμερα η περιοχή αποτελεί μία από τις πιο
διάσημες προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Η
σημαντικότητα της περιοχής σε διεθνές επίπεδο γίνεται φανερή και από το γεγονός ότι έχει
προταθεί για ένταξη στη Λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς (World Heritage List) της Unesco.
Στο μεγαλύτερο τμήμα του Εθνικού Πάρκου επικρατούν οι δασικές εκτάσεις, με το
μεγαλύτερο και κεντρικό τμήμα της περιοχής καλύπτεται από πευκοδάση όπου
αποτελούνται από Τραχεία (Pinus brutia) και Μαύρη πεύκη (Pinus nigra).
Η περιοχή της Δαδιάς παρουσιάζει αξιόλογο ορνιθολογικό ενδιαφέρον, κάτι που γίνεται
εμφανές και από τον αριθμό μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί όσον αφορά τα είδη
Ορνιθοπανίδας. Συνολικά στην περιοχή έχουν καταγραφεί περισσότερα από 220 είδη.
Ιδιαίτερη είναι η παρουσία των αρπακτικών πουλιών που προσδίδουν στην περιοχή μια
μοναδικότητα σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο για το μεγάλο αριθμό των ειδών
που απαντώνται σε μικρή σχετικά έκταση όσο και για την ύπαρξη μεγάλων πληθυσμών
ορισμένων ειδών. Βασικό συστατικό της αξίας της περιοχής είναι η παρουσία 43

15

Hallmann B., 1979. Guidelines for the Conservation of Birds of Prey in Evros. Final Report of
IUCN/WWF Project 1684.
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αρπακτικών ειδών (ημερόβια & νυκτόβια) από τα 47 της Ελλάδας 16. Αυξημένο ενδιαφέρον
παρουσιάζουν και οι λοιπές ομάδες πανίδας, με καλύτερα μελετημένη την ερπετοπανίδα
και ορισμένες ομάδες αρθροπόδων και εντόμων. Πλούσια είναι και η χλωρίδα της
περιοχής, με καταγεγραμμένα 351 φυτικά taxa 17.
Δύο (2) περιοχές του Εθνικού Πάρκου, έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000. Πρόκειται
για τη ΖΕΠ «Δάσος Δαδιάς – Σουφλί» (GR1110002) και την ΕΖΔ «Βουνά Έβρου»
(GR1110005).
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 35633/2006 χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο η εκτός σχεδίου πόλεως
και εκτός ορίων οικισμών πρoϋφιστάμεvωv του έτους 1923 και κάτω των 2.000 κατοίκων
περιοχή συνολικής έκτασης 428.000 στρεμμάτων, η οποία αποτελεί το δασικό σύμπλεγμα
Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου και εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων των δήμων
Σουφλίου και Τυχερού (Ν. Έβρου).
Εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου ορίζονται περιοχές Α και Β. Η περιοχή Α που
χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της φύσης είναι συνολικής έκτασης 78.000
στρεμμάτων και η περιοχή Β είναι συνολικής έκτασης 350.000 στρεμμάτων περίπου. Σε όλη
την περιοχή του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου, καθορίζονται ανά ζώνη
και περιοχή γενικοί και ειδικοί όροι και περιορισμοί και επιβάλλονται μέτρα προστασίας
τους ως εξής:
α.

Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις διατηρούν το δασικό τους χαρακτήρα και διέπονται
από την εκάστοτε ισχύουσα δασική νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της χρήσης
και του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων.

β.

Διατηρείται και προστατεύεται η αυτοφυής βλάστηση στις όχθες των ρεμάτων και σε
απόσταση 20 m εκατέρωθεν αυτών. Επιτρέπεται η απόληψη αδρανών υλικών από
την κοίτη των ρεμάτων. Επιτρέπεται επίσης, η ερασιτεχνική αλιεία στα ρέματα
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πλην της περιοχής Α, στην οποία μπορεί να
επιτραπεί με τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης.

γ.

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία οργανωμένων χώρων υγειονομικής ταφής
απορριμμάτων.

δ.

Δεν επιτρέπεται ο καθορισμός λατομικών ζωνών και η εγκατάσταση εξορυκτικών και
μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.

ε.

Επιτρέπονται, πλην της περιοχής Α, οι αναγκαίες επεκτάσεις οικισμών, σύμφωνα με
τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.

16

Ποϊραζίδης Κ, Σκαρτσή Θ., Κατσαδωράκης Γ., 2002. Σχέδιο Συστηματικής Παρακολούθησης της
Προστατευόμενης Περιοχής του Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου. WWF Ελλάς, Αθήνα. 126 σελ.
(Αδημοσίευτη εργασία).
17
Korakis, G., Gerasimidis, A., Poirazidis, K. and Kati, V. 2006. Floristic records from Dadia - Lefkimi Soufli National Park, NE Greece. – Flora Mediterr. 16: 11-32.
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στ.

Επιτρέπεται η θήρα, πλην των Ζωνών Α1 και Α2, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις
που ισχύουν στην περιοχή. Τροποποίηση των υφισταμένων ρυθμίσεων για τη θήρα
επιτρέπεται με τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης,
κατόπιν σχετικής επιστημονικής παρακολούθησης και μελέτης.

ζ.

Για την εκτέλεση επιστημονικής έρευνας, φωτογράφησης, κινηματογράφησης
σχετικά με τα οικολογικά χαρακτηριστικά και την εφαρμοζόμενη διαχείριση του
Εθνικού Πάρκου, απαιτείται η έγκριση του Φορέα Διαχείρισης. Για την εκτέλεση των
παραπάνω δραστηριοτήτων στην περιοχή Α απαιτείται επιπλέον ειδική άδεια
εισόδου που χορηγείται από το Φορέα Διαχείρισης.

η.

Επιτρέπονται η έρευνα και η παρακολούθηση των φυσικών χαρακτηριστικών και των
συνιστωσών της βιοποικιλότητας και η εκτέλεση εργασιών διαχείρισης
προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας.

θ.

Η ξενάγηση και η λειτουργία των οικοτουριστικών υποδομών, καθώς και η κίνηση
οχημάτων, στην περιοχή Α, διεξάγονται κατόπιν σχετικής άδειας, η οποία χορηγείται
από τον Φορέα Διαχείρισης.

ι.

Για όλα τα επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες απαιτείται περιβαλλοντικής
αδειοδότηση, η δε εγκατάστασή τους είναι δυνατή, εφόσον δεν έχουν σημαντικές
επιπτώσεις στη διατήρηση της προστατευόμενης περιοχής και αντικειμένου.

Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις των διατάξεων της ΚΥΑ έργα και επεμβάσεις λόγω
εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμύρων, θεομηνιών, κ.λπ.).
Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου λειτουργεί από το 2003 αναλαμβάνοντας τη
λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης. Ο Φορέας υλοποιεί το έργο «Διασυνοριακό Κέντρο
Τεκμηρίωσης Φυσικού Περιβάλλοντος» που περιλαμβάνει τη δημιουργία και την πιλοτική
λειτουργία ενός κέντρου τεκμηρίωσης του φυσικού περιβάλλοντος της διασυνοριακής
περιοχής της Ανατολικής Ροδόπης 18.
6.1.4.3 Περιοχές δικτύου Natura 2000
Το Δίκτυο Natura 2000, αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, που
δημιουργήθηκε με κύριο σκοπό την προστασία και διατήρηση των φυσικών τύπων
οικοτόπων, των αυτοφυών ειδών χλωρίδας και των ειδών άγριας πανίδας που είναι
σημαντικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:
•

τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ, ή Sites of Community Interest, SCI), στους
οποίους απαντούν τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι ή/ και είδη φυτών και ζώων
του Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου 1992
για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και

18

Ιστοσελίδα Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμμης - Σουφλίου, Πληροφορίες για το Εθνικό
Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου, http://www.dadia-np.gr.
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χλωρίδας. Με βάση το άρθρο 5 παρ. 4.1 του Ν. 3937 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α/31-03-11) οι ΤΚΣ χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες
Διατήρησης (ΕΖΔ - Special Areas of Conservation, SAC).
•

τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ, ή Special Protection Areas, SPA), για την
Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EΟK του Συμβουλίου της 2ας
Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, όπως αυτή
αντικαταστάθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 περί της διατήρησης των άγριων πτηνών. Με
βάση το άρθρο 5 παρ. 4.2 του Ν.3937 οι ΖΕΠ αποτελούν μέρος του δικτύου
προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

Όσον αφορά στους ΤΚΣ, κάθε κράτος μέλος προτείνει έναν κατάλογο τόπων όπου
απαντώνται φυσικοί οικότοποι και άγρια ζωικά και φυτικά είδη. Βάσει των εθνικών
καταλόγων και σε συμφωνία με καθένα από τα Κράτη Μέλη, η Επιτροπή εκδίδει κατάλογο
Τόπων Κοινοτικής Σημασίας για καθεμία από τις επτά βιογεωγραφικές περιφέρειες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (αλπική, ατλαντική, αρκτική, ηπειρωτική, μακρονησιακή, μεσογειακή
και παννονιακή).
Όταν καθοριστεί ένας ΤΚΣ, το οικείο Κράτος Μέλος ορίζει τον εν λόγω τόπο ως Ειδική Ζώνη
Διατήρησης (ΕΖΔ) το ταχύτερο δυνατόν και, το αργότερο, μέσα σε μια εξαετία,
καθορίζοντας τις προτεραιότητες σε συνάρτηση με τη σημασία των τόπων για τη διατήρηση
ή την αποκατάσταση, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, ενός τύπου φυσικών
οικοτόπων του παραρτήματος I ή ενός είδους του παραρτήματος II και για τη συνεκτικότητα
του Natura 2000, καθώς και σε συνάρτηση με τους κινδύνους υποβάθμισης ή καταστροφής
που επαπειλούν τους εν λόγω τόπους.
Με βάση και τους ορισμούς της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ Ειδική Ζώνη Διατήρησης είναι ο Τόπος
Κοινοτικής Σημασίας ορισμένος από τα Κράτη Μέλη μέσω κανονιστικής, διοικητικής ή/και
συμβατικής πράξης, στον οποίο εφαρμόζονται τα μέτρα διατήρησης που απαιτούνται για
τη διατήρηση ή την αποκατάσταση, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών
οικοτόπων ή/και των πληθυσμών των ειδών για τα οποία ορίστηκε ο τόπος.
Οι ΖΕΠ, μετά τον χαρακτηρισμό τους από τα Κράτη Μέλη, εντάσσονται αυτόματα στο
Δίκτυο Natura 2000, και η διαχείρισή τους ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 4 της
Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ (όπως ισχύει) και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ.
Η εθνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με τις Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ (καθώς και
με τις τροποποιήσεις αυτών) με τα ακόλουθα νομοθετήματα:
ΚΥΑ 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985) "Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας".
ΚΥΑ 366599/1996 (ΦΕΚ 1188/Β/1996) "Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/224/ΕΟΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της
οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών".
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ΚΥΑ 294283/1998 (ΦΕΚ 68/Β/1998) "Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας, σε
συμμόρφωση με τις οδηγίες 94/24/ΕΚ του Συμβουλίου και 91/244/ΕΟΚ 97/49/ΕΚ της
Επιτροπής".
ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/1998) “Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων), της άγριας πανίδας και της
αυτοφυούς χλωρίδας”.
ΚΥΑ 87578/703/07 (ΦΕΚ 581/Β/2007) "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
414985/29.11.1985 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 757 Β / 1985) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει".
ΚΥΑ 14849/853/Ε 103 (ΦΕΚ 645/Β/2008) “Τροποποίηση των υπ' αριθμ.
33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ' αριθμ.
29459/1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση με
διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης”.
ΚΥΑ 37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) “Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για
τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των
άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως
κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ”.
Ν. 3937 (ΦΕΚ 60/Α/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/17-02-2012 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ.
37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και
διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των
οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....» (Β΄
1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την
οδηγία 2009/147/ΕΚ».
Σύμφωνα με το Νόμο 3937 (άρθρο 5 παρ. 4.2) οι περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας που
έχουν ταξινομηθεί ως ΖΕΠ βάσει του άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και
περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Β΄ και Γ΄ του άρθρου 14 της ΚΥΑ
37338/1807/Ε.103/1.9.2010 αποτελούν μέρος του Δικτύου Natura 2000. Με ΚΥΑ ο
κατάλογος αυτός μπορεί να συμπληρώνεται με νέες ΖΕΠ, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 37338/1807/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ 1495 Β).
Σύμφωνα με το Νόμο 3937 (άρθρο 5 παρ. 4.1) οι περιοχές που περιέχονται στον κατάλογο
των ΤΚΣ, ο οποίος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 της απόφασης 2006/613/ΕΚ της
Επιτροπής χαρακτηρίζονται ως ΕΖΔ.
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Το δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα περιλαμβάνει συνολικά 419 περιοχές, εκ των οποίων:
178 είναι χαρακτηρισμένες ως ΖΕΠ
216 είναι χαρακτηρισμένες ως ΕΖΔ
23 είναι χαρακτηρισμένες ως ΖΕΠ και ΕΖΔ
1 αποτελεί προτεινόμενο ΤΚΣ (GR4130005, Βραχονησίδες Καλόγεροι και θαλάσσια
ζώνη)
1 είναι χαρακτηρισμένη ως ΖΕΠ και προτεινόμενος ΤΚΣ (GR4220033, Νήσος Γυάρος
και θαλάσσια ζώνη)
Σημειώνεται ότι οι περιοχές GR4130005 και GR4220033 δεν συμπεριλαμβάνονται στις
αποφάσεις ούτε στον αρχικό κατάλογο ΤΚΣ που καταρτίστηκε βάσει της απόφασης
2006/613/ΕΚ, ούτε στον πλέον ενημερωμένο κατάλογο που καταρτίστηκε βάσει της
απόφασης 2011/85/ΕΕ.
Η έκταση των ΤΚΣ και ΕΖΔ ανέρχεται σε 2.807.512 ha που καλύπτουν 16,3% της Ελληνικής
χέρσου και 5,7% των χωρικών υδάτων. Η έκταση των ΖΕΠ ανέρχεται σε 2.952.476 ha και
καλύπτουν 21,1% της χέρσου και 1,4% των χωρικών υδάτων. Συνολικά, η έκταση του
Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα ανέρχεται σε 4.294.205 ha και καλύπτει 27,2% της
χέρσου και 6,1% των χωρικών υδάτων.
Η πλειονότητα των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 είναι μεγάλης έκτασης και λόγω της
ιδιαίτερης βιοποικιλότητας του ελληνικού χώρου, οι περιοχές περιλαμβάνουν ποικιλία
τύπων οικοτόπων και οικοτόπων ειδών. Στο Δίκτυο εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν των
προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ήτοι Εθνικοί
Δρυμοί, Αισθητικά Δάση, υγρότοποι Ramsar, κ.λπ.
Σε μεγάλο μέρος της έκταση του Natura 2000 έχει πραγματοποιηθεί αναλυτική
χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναγνώριση και
περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για την διατήρηση της
φύσης», το οποίο εκπονήθηκε με χρηματοδότηση από το Β' και Γ’ ΚΠΣ (1999-2001). Σήμερα
βρίσκεται υπό εκπόνηση η επικαιροποίηση της χαρτογράφησης των τύπων οικοτόπων στις
περιοχές του Δικτύου Natura 2000.
Περίπου η μισή έκταση του Δικτύου αποτελείται από δάση και θαμνότοπους ενώ περίπου
16% είναι η έκταση του θαλάσσιου χώρου. Τμήμα των περιοχών του Δικτύου Natura 2000
είναι χαρακτηρισμένο ως προστατευόμενο σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία.
Για την προστασία και διαχείριση των περιοχών Natura 2000 ακολουθείται, κατά κύριο
λόγο, η προσέγγιση του χαρακτηρισμού σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τη διαδικασία του
Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3937/2011, η οποία λαμβάνει υπόψη το
σύνολο των προστατευτέων αντικειμένων των περιοχών.
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Εικόνα 6.1.4-1: Το Δίκτυο Natura 2000.
Σύμφωνα με το Ν. 3937/2011, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής «Φύση 2000», καθορίζονται
εθνικοί στόχοι διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικής σημασίας
(Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) που απαντώνται στην Ελληνική Επικράτεια
με στόχο την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησής τους στο σύνολο της
εξάπλωσής τους μέχρι το 2020.
Με την ίδια ή άλλες αποφάσεις ανά ΕΖΔ ή ομάδες τέτοιων, καθορίζονται επίσης στόχοι
διατήρησης, με στόχο την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των τύπων
οικοτόπων και των ειδών που απαντώνται σε κάθε μια περιοχή, και περιγράφονται στο
τυποποιημένο έντυπο δεδομένων, με εξαίρεση εκείνα που θεωρούνται μη σημαντικά
σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο δεδομένων μέχρι το 2020, με βάση τα παρακάτω
κριτήρια:
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α.

τις οικολογικές απαιτήσεις τους,

β.

την κατάσταση διατήρησής τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

γ.

τις απειλές και τους κινδύνους υποβάθμισης, καταστροφής ή όχλησής τους,

δ.

την εθνική και ευρωπαϊκή σημασία τους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας,

ε.

τη συνολική συνοχή του δικτύου «Natura 2000».

Οι στόχοι και τα μέτρα διατήρησης των ΕΖΔ ενσωματώνονται στο σχέδιο διαχείρισης, από
τις εποπτεύουσες υπηρεσίες, κατόπιν αξιολόγησης των δεδομένων για την κάθε περιοχή
και των σχετικών στόχων διατήρησης.
Είναι δυνατός ο καθορισμός ειδικότερων όρων και περιορισμών δόμησης χρήσεων γης,
καθώς και κάθε άλλου ζητήματος που αφορά στην προστασία και οικολογική διαχείριση
των ΕΖΔ με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και σε εφαρμογή ειδικής έκθεσης.
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εγκρίνονται σε χάρτη τα ακριβή όρια των ΕΖΔ. Στο
διάταγμα περιλαμβάνονται τα είδη και οι τύποι οικοτόπων χαρακτηρισμού, καθώς και οι
στόχοι διατήρησης ανά περιοχή.
Για τις ΕΖΔ και τις ΖΕΠ καταρτίζονται σχέδια διαχείρισης, με τα οποία, στο πλαίσιο των
όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στις πράξεις χαρακτηρισμού:
(α)

καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας για τη διατήρηση των
αντικειμένων που προστατεύονται,

(β)

εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης
έργων και

(γ)

προσδιορίζονται αναλυτικά οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την
υλοποίηση έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική
προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση των αντικειμένων που προστατεύονται
κατά περίπτωση.

Τα σχέδια διαχείρισης συνοδεύονται από σχέδια δράσης, στα οποία εξειδικεύονται τα
αναγκαία μέτρα, δράσεις, έργα και προγράμματα, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι
φορείς χρηματοδότησής τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους και οι φορείς
εφαρμογής τους.
Τα σχέδια διαχείρισης εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής και οι πράξεις έγκρισης των σχεδίων διαχείρισης λαμβάνουν υπόψη
τους εθνικούς στόχους διατήρησης που καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
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Επίσης, αναφέρεται ότι με το Ν.3937/2011 θεσπίστηκαν μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα σε
όλη την έκταση των περιοχών Natura 2000. Οριζόντιου τύπου μέτρα για τις περιοχές Natura
2000 περιγράφονται περαιτέρω στα ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου
ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (ΦΕΚ 2464/Β/2008), τη βιομηχανία (ΦΕΚ
151/ΑΑΠ/2009), τον τουρισμό (ΦΕΚ 1138/Β/2009) και στο Ν. 3851/2010 για τις
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Επίσης, μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα έχουν προσδιοριστεί
για τις ΖΕΠ στο κείμενο της τελευταίας εναρμόνισης της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (στο ΦΕΚ
415/Β/23-2-2012).
Με το Ν. 4014/2011 επικαιροποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου η διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων. Σε ότι αφορά στη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο
Natura 2000 θεσπίστηκε η εφαρμογή Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης με στόχο τη δέουσα
εκτίμηση των επιπτώσεων στις περιοχή Natura 2000, βάσει των στόχων διατήρησής τους.
Τέλος, αναφέρεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ τα κράτη μέλη
υποχρεούνται να συντάσσουν ανά εξαετία εθνικές εκθέσεις για τον έλεγχο της εφαρμογής
της Οδηγίας.
Στη ΛΑΠ Έβρου απαντώνται 10 περιοχές του δικτύου Natura 2000, εκ των οποίων 3 είναι
ΕΖΔ και 7 ΖΕΠ.
Πίνακας 6.1.4-2: Περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην ΛΑΠ Έβρου.
α/α

Κωδικός

Τύπος

Όνομα

1
2
3
4
5
6
7
8

GR1110002
GR1110003
GR1110005
GR1110006
GR1110007
GR1110008
GR1110009
GR1110010

ΖΕΠ
ΕΖΔ
ΕΖΔ
ΖΕΠ
ΕΖΔ
ΖΕΠ
ΖΕΠ
ΖΕΠ

9

GR1110011

ΖΕΠ

10

GR1130011

ΖΕΠ

Δάσος Δαδιάς – Σουφλί
Τρεις Βρύσες
Βουνά Έβρου
Δέλτα Έβρου
Δέλτα Έβρου και Δυτικός Βραχίονας
Παραποτάμιο Δάσος Βόρειου Έβρου και Άρδα
Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου
Ορεινός Έβρος – Κοιλάδα Δερείου
Κοιλάδα Ερυθροποτάμου. Ασβεστάδες,
Κουφόβουνο, Βρυσικά
Κοιλάδα Φιλιούρη19

Έκταση
(ha)
41.111,58
9.912,62
42.372,5
12.557,92
9.857,56
25.931,73
29.275,36
48.907,49
9.587,12
37.565,9

19 Μικρό μόνο τμήμα της περιοχής αυτής ανήκει στη ΛΑΠ Έβρου.
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Ακολούθως δίδεται σύντομη περιγραφή των περιοχών αυτών.
GR1110002: Δάσος Δαδιάς – Σουφλί
Η προστατευόμενη για τα αρπακτικά πτηνά περιοχή του δάσους της Δαδιάς αποτελείται
από έναν μικρό πυρήνα (922 ha) και από έναν μεγαλύτερο (6.368 ha). Τα πετρώματα του
μεγαλύτερου πυρήνα είναι ηφαιστιογενή, ενώ το 95% αυτών του μικρότερου είναι
μεταμορφικά και κυρίως πυριτικά. Το ποικίλο ανάγλυφο με την παρουσία ενός μεγάλου
αριθμού μικρών και μεγάλων ρεμάτων, οι βραχώδεις σχηματισμοί, τα μικρά και μεγάλα
διάκενα του δάσους, οι ζωντανοί φράκτες από ποικίλα δασικά είδη και τα αγροκτήματα
παραδοσιακών καλλιεργειών συνθέτουν ένα πολύ ενδιαφέρον δασικό τοπίο. Το δάσος
αποτελείται από αμιγή και μικτά είδη δρυός (Quercus spp.), καθώς και από άλλα
πλατύφυλλα είδη, ενώ απαντώνται και δάση Μαύρης (Pinus nigra) και Τραχείας πεύκης
(Pinus brutia).
Η περιοχή παρουσιάζει αξιόλογο ορνιθολογικό ενδιαφέρον, κάτι που γίνεται εμφανές και
από τον αριθμό μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί όσον αφορά τα είδη Ορνιθοπανίδας.
Σημαντική έρευνα και επισκόπηση γίνεται στην περιοχή και από μέλη της τοπικής ομάδας
του WWF-Ελλάς που διαμένει στη Δαδιά και καταγράφει τα είδη (Ποϊραζίδης και συν.
2002). Ένα από τα πιο δύσκολα θέματα για την τοπική έρευνα της ορνιθολογίας είναι η
διαχείριση δεδομένων και η συστηματοποίηση των παρατηρήσεων και της
παρακολούθησης των ειδών Ορνιθοπανίδας. Δεν υπάρχει ακόμη πλήρης σύνθεση της
ορνιθοπανίδας της περιοχής (π.χ. επίσημος κατάλογος όλων των ειδών Ορνιθοπανίδας).
Επίσης, καθίσταται εμφανές από τις δημοσιεύσεις ότι δεν έχουν καλυφθεί ορισμένα
σημαντικά και βασικά χαρακτηριστικά της οικολογικής έρευνας της Ορνιθοπανίδας.
Ορισμένες ομάδες πουλιών (δρυοκολάπτες, υδρόβια και υγροτοπικά είδη) δεν έχουν
μελετηθεί συστηματικά και ακόμη υπάρχουν γνωστικά κενά. Συνολικά, έχουν καταγραφεί
περισσότερα από 220 είδη. Ιδιαίτερα σημαντική είναι ωστόσο, η παρουσία σπάνιων και
απειλούμενων αρπακτικών πτηνών, τα οποία προσδίδουν στην περιοχή μια μοναδικότητα
σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο για το μεγάλο αριθμό των ειδών που απαντώνται
σε μικρή σχετικά έκταση όσο και για την ύπαρξη μεγάλων πληθυσμών ορισμένων ειδών.
Επιπλέον, στην περιοχή αναπαράγονται τρία από τα τέσσερα ευρωπαϊκά είδη γύπα:
•

Το Όρνιο (Gyps fulvus)

•

Ο Ασπροπάρης (Neophron percnopterus)

•

Ο Μαυρόγυπας (Aegypius monachus)

Ο γυπαετός (Gypaetus barbatus), το τέταρτο είδος γύπα, υπήρχε επίσης μέχρι πρόσφατα
στην περιοχή αλλά φαίνεται ότι έχει εξαφανιστεί οριστικά ο τοπικός πληθυσμός του. Μέχρι
το 1969 αναπαραγόταν και αυτό το είδος στην περιοχή της Δαδιάς. Ως το 1993 φαίνεται ότι
είχε επιβιώσει μόνο ένα άτομο σε όλη την Ανατολική Ροδόπη και αυτό επισκεπτόταν την
ταΐστρα της Δαδιάς.
Ο Μαυρόγυπας διατηρεί στη Δαδιά την τελευταία αναπαραγωγική του αποικία στη ΝΑ
Ευρώπη, όπου το 2001 φώλιασαν 22 ζευγάρια και ο μέγιστος αριθμός που καταγράφηκε
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στην ταΐστρα ήταν 89 άτομα (Σκαρτσή, 2001). Είναι είδος προτεραιότητας και αποτελεί
είδος-σημαία (flag-ship species) για την περιοχή. Σήμερα, το είδος θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως είδος εξαρτώμενο από τη διαχείριση, καθώς η επιβίωση του
απομονωμένου πληθυσμού του στην περιοχή εξαρτάται από προγράμματα τροφοδοσίας,
ενίσχυσης των πληθυσμών των άγριων θηλαστικών και άλλους παράγοντες. Έχει
αποδειχθεί ότι τα δηλητηριασμένα δολώματα συνεχίζουν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις
στον πληθυσμό του Μαυρόγυπα, καθώς είναι μικρός και απομονωμένος, και μια ξαφνική
μείωση του αριθμού των ατόμων του θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξαφάνιση του είδους.
Ιδιαίτερα σημαντικοί, πλην του Μαυρόγυπα, είναι και οι εναπομείναντες πληθυσμοί άλλων
ειδών που τακτικά τρέφονται με πτώματα ζώων (Όρνιο, Ασπροπάρης, Χρυσαετός). Ιδίως
όσον αφορά τον Ασπροπάρη και το Χρυσαετό οι πληθυσμοί τους στην Ελλάδα έχουν
μειωθεί δραματικά.
Εκτός από τα αρπακτικά και τα είδη Ορνιθοπανίδας, η περιοχή παρουσιάζει οικολογικό
ενδιαφέρον και ως προς τα υπόλοιπα είδη πανίδας, με τέσσερα (4) είδη θηλαστικών, δύο
(2) αμφίβια, έξι (6) ερπετά και ένα (1) ασπόνδυλο να περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Εντός της ΖΕΠ, απαντώνται τουλάχιστον 136 είδη πτηνών, με 56 να περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και 80 να μην περιλαμβάνονται στο Παράρτημα,
αλλά να απαντώνται συχνά κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης.
Η περιοχή αποτελεί τμήμα του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς- Λευκίμης-Σουφλίου-ΚΥΑ 35633
(ΦΕΚ 911/Δ/13.10.2006)- και υπάγεται στην αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Δαδιάς- Λευκίμμης- Σουφλίου. Επιπλέον, η περιοχή με ονομασία «Προστατευόμενη
περιοχή Δάσους Δαδιάς- Λευκίμης- Σουφλίου» και κωδικό GR004 έχει χαρακτηριστεί ως
Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ).
GR1110003: Τρεις Βρύσες
Η περιοχή ανήκει στον υγρό βιοκλιματικό όροφο με ψυχρούς ή πολύ ψυχρούς χειμώνες.
Χαρακτηρίζεται από την παρουσία μεταμορφικών και ιζηματογενών πετρωμάτων. Τα
φυσικά δάση της περιοχής αποτελούνται από μικτές και αμιγείς συστάδες οξιάς (Fagus
spp.) και δρυς (Quercus spp.). Στα δρυοδάση κυρίαρχο είδος είναι η Quercus dalechampii, η
οποία έχει την καλύτερη φυσική της εξάπλωση σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 m. Στο
ανατολικό τμήμα της περιοχής, και σε χαμηλότερα υψόμετρα, κυρίαρχα είδη είναι η Q.
Frainetto, σε μίξη με την Q. cerris και την Q. pubescens. Μικρές συστάδες Populus tremula,
Ilex aquifolium, Acer sp., Fraxinus ornus κ.λπ. βρίσκονται μέσα στο δάσος της οξυάς. Μετά
το 1960, εγκαταλειμμένες περιοχές φυτεύτηκαν τεχνητά με Pinus nigra και P. radiata.
Τα μικτά δάση οξιάς και δρυός χαρακτηρίζονται από πλούσια χλωρίδα και πανίδα, ενώ η
περιοχή χαρακτηρίζεται και από αξιόλογη δασική παραγωγή.
Εντός της ΕΖΔ έχουν καταγραφεί 3 τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ. 4 είδη θηλαστικών, 2 αμφίβια και 6 ερπετά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
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GR1110005: Βουνά Έβρου
Η περιοχή αποτελεί τμήμα του νότιο-ανατολικού άκρου της Ροδόπης. Πρόκειται για
υποορεινή και λοφώδη περιοχή, με έντονα και ποικίλα τοπία. Αποτελείται από ηφαιστειακά
μητρικά πετρώματα και αλλουβιακές αποθέσεις. Ανήκει στην υπομεσογειακή ζώνη
βλάστησης και χαρακτηρίζεται από θερμόφιλες υποηπειρωτικές δρυς. Η βλάστηση
αποτελείται από μικτές συστάδες Τραχείας (Pinus brutia) και Μαύρης πεύκης (P. nigra),
πλατύφυλλων δρυών και άλλων πλατύφυλλων της μεσογειακής και υπομεσογειακής
χλωρίδας. Ωστόσο, τα δασικά οικοσυστήματα της περιοχής έχουν υποβαθμιστεί σε
σημαντικό βαθμό εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
Η περιοχή έχει σημαντική οικολογική αξία εξαιτίας του μεγάλου αριθμού πτηνών, πολλά
από τα οποία είναι σπάνια στην Ευρώπη. Είναι επίσης σημαντικός βιότοπος για πολλά
ερπετά. Εξαιτίας της θέσης της, αποτελεί σταυροδρόμι στις μεταναστεύσεις των πουλιών
και δυνητικά, τόπο φωλιάσματος.
Εντός της ΕΖΔ απαντώνται 10 τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ,
εκ των οποίων 3 αποτελούν οικοτόπους προτεραιότητας:
•

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

•

91E0* Aλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno−Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

•

9530* (Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα.

Όσον αφορά στην πανίδα, 6 είδη θηλαστικών, εκ των οποίων 4 Χειρόπτερα, 2 αμφίβια, 6
ερπετά, 2 ασπόνδυλα (1 Λεπιδόπτερο και 1 Κολεόπτερο) και 1 ιχθύς περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας, και μάλιστα ως είδος
προτεραιότητας, περιλαμβάνεται και το υγροτοπικό φυτό Carex acuta.
Εξαιρετικά σημαντική στην περιοχή είναι η παρουσία του είδους Στικτοβελονίτσα (Cobitis
puncticulata). Πρόκειται για είδος ψαριού που εξαπλώνεται στη ΒΔ Μικρά Ασία, σε δύο
λίμνες που εκβάλλουν στην Προποντίδα. Στα ευρωπαϊκά ύδατα έχει βρεθεί μόνο στον
ποταμό της Λύρας. Με βάση το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας
(Λεγάκις & Μαραγκού 2009) χαρακτηρίζεται ως Τρωτό (VU), αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο,
με βάση τον Κόκκινο Κατάλογο της IUCN χαρακτηρίζεται ως Κρισίμως Κινδυνεύον (CR).
Η περιοχή αποτελεί τμήμα του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς- Λευκίμης-Σουφλίου-ΚΥΑ 35633
(ΦΕΚ 911/Δ/13.10.2006)- και υπάγεται στην αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Δαδιάς- Λευκίμμης- Σουφλίου.
GR1110006: Δέλτα Έβρου
Η περιοχή του Δέλτα Έβρου, βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό άκρο του νομού Έβρου και το
μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται δυτικά του κύριου ρου του ποταμού Έβρου. Ο ποταμός
Έβρος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Βαλκανικής Χερσονήσου. Το συνολικό μήκος της
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κύριας κοίτης του ανέρχεται στα 530 Km, εκ των οποίων τα 218 Km βρίσκονται επί
Ελληνικού εδάφους. Το Δέλτα, αποτελεί το τμήμα του ποταμού με την μεγάλη οικολογική
αξία. Η περιοχή του Δέλτα αποτελεί 1 από τους 10 ελληνικούς υγροτόπους διεθνούς
σημασίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ramsar (κωδικός υγροτόπου: 3GR001).
Η περιοχή χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό ενδιαφέρον, όσον αφορά την βιοποικιλότητά της,
λόγω της στρατηγικής θέσης που κατέχει στη γεωγραφική ενότητα της Θράκης,
αποτελώντας μια «βιολογική» γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Ειδικότερα, αποτελεί
τόπο αναπαραγωγής και μετανάστευσης για χιλιάδες υδρόβια πουλιά και είναι ο ένας από
του τρεις σημαντικότερους υγροτόπους διαχείμασης για τα υδρόβια και αρπακτικά πουλιά
στην Ελλάδα. Παρότι η περιοχή έχει δεχθεί σημαντικές πιέσεις ανθρωπογενούς κυρίως
προέλευσης (αποξηράνσεις ελών, ευθυγραμμίσεις, επέκταση αγροκαλλιεργειών), κατά τα
τελευταία 50 χρόνια, το Δέλτα του Έβρου παραμένει και σήμερα ένας από τους
σημαντικότερους υγροτόπους της Ελλάδας και της νότιας Ευρώπης.
Ανάμεσα στα σημαντικά είδη που αναπαράγονται στο Δέλτα είναι τα τρία είδη ερωδιών:
σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea), μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus) και πορφυροτσικνιάς
(Ardea purpurea), καθώς και αλλά είδη που απαντούν στους πρόσκαιρα πλημμυρισμένους
βάλτους γλυκών νερών, όπως ο καλαμοκανάς (Himantopus himantopus) κ.ά.
Το Δέλτα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ως περιοχή διαχείμασης. Κατά τη διάρκεια του
χειμώνα ένας πολύ μεγάλος αριθμός υδρόβιων πουλιών (περισσότερα από 145 είδη)
διαχειμάζει στο Δέλτα. Ο συνολικός αριθμός των πουλιών που ξεχειμωνιάζουν στο Δέλτα
ποικίλλει από χρονιά σε χρονιά, εξαρτώμενος από παράγοντες όπως η επιτυχία της
προηγούμενης αναπαραγωγικής περιόδου και η δριμύτητα του χειμώνα στην Βόρεια
Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Παρά την μείωση που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, το
Δέλτα Έβρου εξακολουθεί να διατηρεί πολύ σημαντικούς πληθυσμούς υδρόβιων πτηνών
κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Από τους κύριους υγροτόπους όπου διεξάγονται τακτικές
καταμετρήσεις στην Ελλάδα, το Δέλτα του Έβρου συγκεντρώνει το 32% των διαχειμαζόντων
υδρόβιων πουλιών (ή περίπου 94.000 πουλιά κατά μέσο όρο) (Καζαντζίδης και συν. 2007).
Η περιοχή του Δέλτα κατατάσσεται δεύτερη (μετά τον Αμβρακικό) ως προς τον αριθμό
διαχειμαζόντων πουλιών σε Εθνικό επίπεδο για την διαχείμαση. Βέβαια, για ορισμένα είδη
το Δέλτα έχει τους υψηλότερους αριθμούς στην Ελλάδα το χειμώνα (π.χ. χήνες, κύκνοι,
λαγγόνες). Επίσης μερικές χρονιές λόγο καιρικών συνθηκών οι αριθμοί πουλιών στο Δέλτα
είναι ιδιαίτερα υψηλή (π.χ. ο συνολικός αριθμός των παπιών, φαλαρίδων και χηνών που
ξεχειμώνιαζαν στο Δέλτα το 1998 και 1999 ξεπέρασαν τα 200.000 άτομα).
Σημαντικός είναι επίσης ο αριθμός των πουλιών που χρησιμοποιούν τον υγρότοπο ως
ενδιάμεσο σταθμό για διατροφή και ανάπαυση κατά τη μετανάστευσή τους από την
Ευρώπη προς την Αφρική και αντίστροφα. Ανάμεσα στα είδη που διέρχονται από το Δέλτα
κατά τη μετανάστευση τους διακρίνονται ο ροδοπελεκάνος, η χαλκόκοτα, η χουλιαρομύτα,
αργυροπελεκάνος, νανόγλαρος, μαυρογλάρονο κ.ά. Ένας σημαντικός αριθμός αρπακτικών
από τα πιο σπάνια στην Ευρώπη φωλιάζουν στο Δέλτα αλλά και στους γειτονικούς λόφους
και χρησιμοποιούν τον υγρότοπο για αναζήτηση τροφής, όπως για παράδειγμα ο
θαλασσαετός, ο στικταετός, ο καλαμόκιρκος, κ.ά.
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Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονισθεί η παρουσία ενός από τα πιο σπάνια είδη πουλιών στο
κόσμο: της λεπτομύτας (Numenius tenuirostris) η οποία και διέρχεται από το Δέλτα κατά τη
μετανάστευσή της. Με βάση πρόσφατα δεδομένα (Πρόγραμμα LIFE, no B4-3200/95/853 για
την προστασία της Λεπτομύτας Numenius tenuirostris) ολόκληρη η περιοχή της Δράνας,
καθώς και όλη η παραλιακή ζώνη από το Λακί δυτικά μέχρι την παραλία του Απαλού,
αποτελούν δυνητικά το σημαντικότερο βιότοπο της Λεπτομύτας. Η Λεπτομύτα είναι ένα
εξαιρετικά σπάνιο και απειλούμενο είδος. Αναπαράγεται στη Δ. Σιβηρία –ο ακριβής τόπος
αναπαραγωγής παραμένει άγνωστος- και μεταναστεύει προς ΝΔ για να διαχειμάσει σε
Μαρόκο, Τυνησία, M Ανατολή, Ιταλία και Ελλάδα. Περαστική σε υγρά λιβάδια και
αλμυρόβαλτους στη ΝΑ. Ευρώπη, κυρίως τον Απρίλιο στους παράκτιους υγροτόπους στη Δ.
και Β. Ελλάδα, όπως στο Δέλτα Έβρου, όπου απαντούσε σχετικά τακτικά μέχρι τις αρχές τις
δεκαετίες του 1990. Σήμερα, οι παρατηρήσεις του είδους είναι ελάχιστες.
Το Δέλτα του Έβρου αποτελεί επίσης την πιο σημαντική περιοχή στην Ελλάδα για τη
διαχείμαση των τριών ειδών των Ευρωπαϊκών Κύκνων: Κοινός κυκνος (Cygnus olor),
Αγριόκυκνος (Cygnus cygnus) και Νανόκυκνος (Cygnus columbianus). Κατά τη διάρκεια του
χειμώνα παρατηρείται σημαντικός αριθμός αρπακτικών, ενώ Στικταετοί, Βασιλαετοί και
Θαλασσαετοί παρατηρούνται σε σχεδόν καθημερινή βάση. Άλλα σπάνια είδη που
συναντώνται στο Δέλτα του Έβρου είναι: ο Αργυροπελεκάνος, ο Ήταυρος, η Βαλτόπαπια, ο
Ψαλιδιάρης, η Χουλιαρομύτα, η Χαλκόκοτα και το Νεροχελίδονο.
Εντός της ΖΕΠ απαντώνται, τουλάχιστον 230 είδη πτηνών, με 94 να περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και 136 να μην περιλαμβάνονται στο Παράρτημα,
αλλά να απαντώνται συχνά κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης.
Το Δέλτα του Έβρου, με κωδικό GR006 έχει χαρακτηριστεί και ως ΣΠΠΕ.
Με βάση την ΚΥΑ 4110/2007 (ΦΕΚ 102/Δ/16-03-2007), η περιοχή του Δέλτα του π. Έβρου,
χαρακτηρίστηκε ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία «Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου». Με βάση
την ανωτέρω ΚΥΑ, οριοθετήθηκε η προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου, η οποία
περιλαμβάνει τη χερσαία και τη θαλάσσια περιοχή των υγροτόπων του Δέλτα στις εκβολές
του ποταμού Έβρου καθώς και την ευρύτερη περιοχή αυτού. Η περιοχή υπάγεται στην
αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Υγροτοπικού Πάρκου Δέλτα Έβρου.
GR1110007: Δέλτα Έβρου και Δυτικός Βραχίονας
Το Δέλτα Έβρου και η ευρύτερη περιοχή εκτός από την Ορνιθοπανίδα παρουσιάζουν
αυξημένη οικολογική σημασία και όσον αφορά στους τύπους οικοτόπων, στα είδη
χλωρίδας και στα λοιπά είδη πανίδας, γεγονός που εξηγεί το χαρακτηρισμό της περιοχής
και ως ΕΖΔ.
Εντός της ΕΖΔ απαντώνται 14 τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ,
εκ των οποίων 2 αποτελούν οικοτόπους προτεραιότητας:
•

1150* Παράκτιες λιμνοθάλασσες

•

1510* Μεσογειακές αλατούχες στέπες (Limonietalia)
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Επίσης, απαντώνται δύο (2) είδη θηλαστικών, δύο (2) αμφίβια, έξι (6) ερπετά, ένα (1)
ασπόνδυλο (κολεόπτερο) και τέσσερις (4) ιχθύες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Αυξημένη σημασία παρουσιάζει η ιχθυοπανίδα του Έβρου, καθώς, εμφανίζει πιθανώς τη
μεγαλύτερη ποικιλότητα ειδών από κάθε άλλο παράκτιο υγρότοπο, ενώ η λεκάνη απορροής
του είναι από τις πλουσιότερες των Βαλκανίων (Economou et al. 2007). Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον έχει και η παρουσία μεταναστευτικών ψαριών που εισέρχονται από την
θάλασσα ή μεταναστεύουν στις εκβολές ή τη θάλασσα. Αυτά τα είδη περιλαμβάνουν
ιδιαίτερα σπάνια γένη όπως τα Στουριόνια (Accipenser spp.). Για τουλάχιστον ένα από αυτά
τα είδη (Acipenser sturio) οι φυσικοί πληθυσμοί του φαίνεται ότι έχουν εξαφανιστεί, λόγω
της μείωσης των κατάλληλων υγροτοπικών ενδιαιτημάτων και της υπερβολικής αλίευσής
του (Γεράκης και συν. 2007). Στην περιοχή του Έβρου ιδιαίτερα σημαντική είναι και η
παρουσία της Κιτρινομπομπίνας (Bombina bombina), είδος που με βάση το Κόκκινο Βιβλίο
των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας χαρακτηρίζεται ως Κινδυνεύον (ΕΝ). Η
Κιτρινομπομπίνα στην Ελλάδα απαντάται στο Δέλτα του Έβρου, καθώς και σε γεωργικές,
χαμηλού υψομέτρου περιοχές, μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Λευκίμης και η κατανομή του
εμφανίζει κατακερματισμό.
Η περιοχή αποτελεί τμήμα του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου-ΚΥΑ 4110/2007 (ΦΕΚ
102/Δ/16-03-2007)- και υπάγεται στην αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Υγροτοπικού Πάρκου Δέλτα Έβρου.
GR1110008: Παραποτάμιο Δάσος Βόρειου Έβρου και Άρδα
Η περιοχή εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού Έβρου, από το Πύθιο έως το Ορμένιο, και σε
τμήμα του ποταμού Άρδα. Το παραποτάμιιο δάσος αποτελείται από λεύκες (Populus spp.)
και ιτιές (Sailx spp.). Στο δάσος συνυπάρχει μωσαϊκό λειμώνων, θαμνώνων, μικρών λιμνών
γλυκού νερού με καλαμώνες (Phragmites spp.) και ορισμένες αγροτικές εκτάσεις, ενώ
μεγάλο τμήμα της περιοχής αποτελεί στρατιωτική ζώνη. Η περιοχή έχει αυξημένη σημασία
ως προς την Ορνιθοπανίδα και, ειδικότερα για αναπαραγόμενα, διαβατικά και
διαχειμάζοντα υδρόβια, αρπακτικά και στρουθιόμορφα είδη. Η ευρύτερη περιοχή έχει
χαρακτηριστεί ως ΣΠΠΕ, με κωδικό GR001. Εντός της ΣΠΠΕ υπάρχουν δύο αποικίες ερωδιών
με πάνω από 250 ζευγάρια Νυχτοκόρακα (Nycticorax nycticorax), Λευκοτσικνιά (Egretta
garzetta) και Σταχτοτσικνιά (Ardea cinerea). Στην περιοχή έχει καταγραφεί και ένας πολύ
μεγάλος πληθυσμός από χαλκοκουρούνες (Coracias garrulous), που αναπαράγονται στο
παλιό παραποτάμιο δάσος (Καλούλη- ΕΟΕ, 2007).
Εντός της ΖΕΠ απαντώνται, τουλάχιστον 154 είδη πτηνών, με 57 να περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και 97 να μην περιλαμβάνονται στο Παράρτημα,
αλλά να απαντώνται συχνά κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης.
GR1110009: Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου
Πρόκειται για δασικό σύμπλεγμα στο νοτιοανατολικό άκρο του όρους Ροδόπη.
Χαρακτηρίζεται από χαμηλούς λόφους καλυμμένους με δασικές εκτάσεις δρυός (Quercus
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sp.), γαύρου (Carpinus sp.), φράξου (Fraxinus sp.) σφένδαμου (Acer sp.) και θαμνώνες. Τα
δάση με οξιές (Fagus sp.) κυριαρχούν στο βόρειο τμήμα, ενώ τα δάση και οι φυτείες με είδη
του γένους Pinus στο νότιο. Εντός της περιοχής, απαντώνται και μικροί υγρότοποι.
Η περιοχή είναι σημαντική για την Ορνιθοπανίδα και κυρίως για τα αναπαραγόμενα και
διαχειμάζοντα αρπακτικά, αλλά και για διάφορα επιδημητικά, δασικά είδη. Μεταξύ άλλων,
στην περιοχή αναπαράγονται: ο Ασπροπάρης (Neophron percnopterus), ο Μαυρόγυπας
(Aegypius monachus), ο Φιδαετός (Circaetus gallicus), ο Κραυγαετός (Aquila pomarina) κ.ά.
Η ευρύτερη περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως ΣΠΠΕ με κωδικό GR005.
Εντός της ΖΕΠ απαντώνται, τουλάχιστον 126 είδη πτηνών, με 53 να περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και 73 να μην περιλαμβάνονται στο Παράρτημα,
αλλά να απαντώνται συχνά κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης.
GR1110010: Ορεινός Έβρος – Κοιλάδα Δερείου
Η περιοχή βρίσκεται στο δυτικό άκρο του νομού Έβρου κοντά στα ελληνοβουλγαρικά
σύνορα. Η βλάστηση αποτελείται κυρίως από βελανιδιές (Quercus spp.) και δάση οξυάς
(Fagus sp.) με μικρές συστάδες από πεύκα. Μερικώς δασικές περιοχές με διάσπαρτα
δέντρα βελανιδιάς καλύπτουν μεγάλο τμήμα της περιοχής, που χρησιμοποιείται για την
παραδοσιακή, μη εντατική βόσκηση. Ο ποταμός Διαβολόρεμα διασχίζει την περιοχή,
δημιουργώντας θέσεις με παραποτάμια βλάστηση και μικρά βραχώδη φαράγγια.
Η περιοχή είναι σημαντική όσον αφορά κυρίως στα αναπαραγόμενα αρπακτικά, αλλά και
τα είδη των ορεινών δασικών περιοχών. Είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διατροφή του
πληθυσμού του Μαυρόγυπα (Aegypius monachus) που φωλιάζει στο γειτονικό δάσος της
Δαδιάς. Η περιοχή εκτός από τα σπάνια είδη αρπακτικών είναι σημαντική και για ορισμένα
σπάνια αναπαραγόμενα στρουθιόμορφα όπως ο Γερακοτσιροβάκος (Sylvia nisoria).
Σημαντική είναι επίσης η αναπαραγωγή του Μαυροπελαργού (Ciconia nigra).
Η ευρύτερη περιοχή με ονομασία «Δάσος Δαδιάς - Δερείου – Αισύμης» και κωδικό GR003,
έχει χαρακτηριστεί ως ΣΠΠΕ.
Εντός της ΖΕΠ απαντώνται, τουλάχιστον 109 είδη πτηνών, με 48 να περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και 61 να μην περιλαμβάνονται στο Παράρτημα,
αλλά να απαντώνται συχνά κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης.
GR1110011: Κοιλάδα Ερυθροποτάμου: Ασβεστάδες, Κουφόβουνο, Βρυσικά
Η περιοχή περιλαμβάνεται στο «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για
τα Πουλιά για το χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας».
Σϋμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR1110011 Κοιλάδα
Ερυθροπόταμου: Ασβεστάδες, Κουφόβουνο, Βρυσικά» (Κακαλής 2009) η ΖΕΠ περιλαμβάνει
μέρος της κοιλάδας του Ερυθροπόταμου, της αγροτικής ζώνης των χωριών Ασβεστάδες,
Κυανής και Βρυσικών και των δασών στα χωριά Μαυροκλήσι και Κουφόβουνο και έχει
συνολική έκταση 9.587 εκτάρια. Συγκεκριμένα, η ΖΕΠ εκτείνεται δυτικά μέχρι τα χωριά
Γιατράδες και Μαυροκλήσι, συνεχίζεται ανατολικά μέχρι τα χωριά Ασβεστάδες και
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Κουφόβουνο. Στη συνέχεια εκτείνεται βόρεια – βορειοδυτικά μέχρι τη Μάνη και δυτικά
προς Βρυσικά και Ασπρονέρι.
Η περιοχή έχει ενιαίο οικολογικό χαρακτήρα και διαφέρει σε γενικά πλαίσια από την
περιβάλλουσα περιοχή, καθώς περιλαμβάνει αγροτικές περιοχές με υψηλά ποσοστά
φυσικής βλάστησης πχ φυτοφράκτες, νησίδες δάσους ή μεμονωμένα δέντρα, τον οικοτόνο
μεταξύ αγροτικών καλλιεργειών και φυλλοβόλων δασών και φυλλοβόλα δάση δρυός. Στην
ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας του Ερυθροπόταμου η εντατικοποίηση της γεωργίας έχει
αλλάξει τη δομή των αγροτικών οικοσυστημάτων (εντατικές καλλιέργειες, χαμηλά ποσοστά
φυσικής βλάστησης εντός της καλλιεργήσιμης περιοχής) και ως αποτέλεσμα η ΖΕΠ να
αποτελεί μία από τις λίγες εναπομένουσες φυσικές περιοχές με υψηλή ποικιλία ειδών
Ορνιθοπανίδας.
Είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ είναι η Λιοστριτσίδα (Hippolais olivetorum) και ο
Παρδαλοκεφαλάς (Lanius nubicus). Και τα δύο είδη πληρούν το Κριτήριο C2, που
συνεπάγεται ότι η περιοχή υποστηρίζει σε τακτική βάση ≥ 1% του διερχόμενου από τη
μεταναστευτική οδό πληθυσμού ή του συνολικού πληθυσμού στην Ε.Ε., είδους του
Παραρτήματος Ι, οποιαδήποτε εποχή του έτους. Στα 9 είδη οριοθέτησης που πληρούν το
κριτήριο d, που συνεπάγεται ότι στην περιοχή απαντάται το 1% ελάχιστα αναπαραγόμενου
πληθυσμού του είδους στην Ελλάδα, περιλαμβάνται απειλούμενα είδη, όπως: ο Τσίφτης
(Milvus migrans), που με βάση το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας
χαρακτηρίζεται ως Κρισίμως Κινδυνεύον (CR), ο Μαυροπελαργός (Ciconia nigra), ο
Κραυγαετός (Aquila pomarina) και ο Γερακαετός (Hieraaetus pennatus) που
χαρακτηρίζονται ως Κινδυνεύοντα (ΕΝ) κ.ά.
Εντός της ΖΕΠ απαντώνται, τουλάχιστον 52 είδη πτηνών, με 29 να περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και 23 να μην περιλαμβάνονται στο Παράρτημα,
αλλά να απαντώνται συχνά κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης.
GR1130011: Κοιλάδα Φιλιούρη
Πρόκειται για μια κοιλάδα που την διαρρέει ο ποταμός Φιλιούρης, με απότομες πλαγιές και
βραχώδεις όψεις, η οποία περικλείει του λόφους της νοτιοανατολικής Ροδόπης.
Αποτελείται κατά κύριο λόγο από δάση βελανιδιάς (Quercus spp.), μακκία βλάστηση και
βοσκοτόπους. Επίσης, στην περιοχή εντοπίζονται, σημαντικά υπολείμματα παραποτάμιων
δασών, τόσο κατά μήκος του ποταμού όσο και διάσπαρτα μέσα στις διάφορες καλλιέργειες.
Τα ενδιαιτήματα που εντοπίζονται εκτός από τις καλλιέργειες είναι οι εσωτερικοί
απόκρημνοι βράχοι, τα πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση, τα ποολίβαδα και οι
σκληροφυλλικοί θαμνώνες.
Η περιοχή είναι σημαντική όσον αφορά κυρίως τα αναπαραγόμενα, μεταναστευτικά και
διαχειμάζοντα αρπακτικά και τα είδη ορνιθοπανίδας που σχετίζονται με τα δάση και τους
θαμνώνες.
Η ευρύτερη περιοχή με ονομασία «Κοιλάδα Φιλιουρή - Ανατολική Ροδόπη» και κωδικό
GR008, έχει χαρακτηριστεί ως ΣΠΠΕ.
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Σημαντικά είδη της περιοχής παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ
είναι: ο Βασιλαετός (Aquila heliaca), που αναπαράγεται και το Ευρωπαϊκό Κιρκινέζι (Falco
naumanni), που απαντάται κατά τη μετανάστευση.
Εντός της ΖΕΠ έχουν καταγραφεί 37 είδη πτηνών, το σύνολο των οποίων περιλαμβάνονται
στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
6.1.4.4 Περιοχές Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών - ΚΑΖ
Εντός της ΛΑΠ Έβρου έχουν κηρυχθεί 12 Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) και ένα (1)
Εκτροφείο Θηραμάτων. Με την έκδοση του Ν. 2637/1998 τα Καταφύγια Θηραμάτων
χαρακτηρίζονται πλέον ως Καταφύγια Άγριας Ζωής. Το Εκτροφείο Θηραμάτων βρίσκεται
στην Κίρκη Αλεξανδρούπολης και ιδρύθηκε το 1977.
Πίνακας 6.1.4-3: ΚΑΖ στην ΛΑΠ Έβρου.
α/α
1
2
3
4
5
6

8
9

Θέση - Ονομασία
Άγγελος (Κομάρων)
Πουλιά (Μικρού Δερείου-Σουφλίου)
Πόας - Διχάλας Δήμου Σώστη
Καλός Γυαλός (Πλάτης-Αρζου- Ριζίων)
Ζιώγα-Καλύβια (Δαδιάς-Σουφλίου)
Δαδιά-Λυκόφως- Λευκίμμη
Καλλιθέα
Τρεις
Βρύσες
Δήμων
Αλεξανδρούπολης, Ορφέα, Σουφλίου
Κίρκη Δήμου Αλεξανδρούπολης
Βότση Δήμων Διδυμοτείχου και Ορφέα

10

Δέλτα Έβρου Δήμων Τραϊανούπολης Φερών

7

11
12

ΦΕΚ
779B/76
343/29-6-87
842/Β/03-07-01 Ίδρυση
354/Β/90
305/Β/86
305/Β/87
841/Β/03-07-01 Τροποποίηση
841/Β/03-07-01 Ίδρυση
841/Β/03-07-01 Τροποποίηση
1069/Β/30-08-00
Αναστολή
Τροποποίησης
841/Β/03-07-01
Τροποποίηση

Πυλαίας - Καβησσού - Φερρών Δήμου
841/Β/03-07-01 Τροποποίηση
Φερρών
841/Β/03-07-01
Τροποποίηση.
Νίψας - Δρυμού Δήμου Τραϊανούπολης
213/Β/31-08-05 Τροποποίηση
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Εικόνα 6.1.4-2: Προστατευόμενες περιοχές Ν. 1650/19886 και Ν. 3937/2011 στην ΛΑΠ
Έβρου.
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6.1.4.5 Προστατευόμενες περιοχές άρθρου 6 ΠΔ 51/2007
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης, όπου
ανήκει η ΛΑΠ Έβρου, εντός της ΛΑΠ έχουν καθοριστεί οι κάτωθι προστατευόμενες
περιοχές:
Περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση
Στον ακόλουθο Πίνακα 6.1.4-4, συνοψίζονται τα επιφανειακά υδάτινα σώματα και τα
υπόγεια υδατικά συστήματα που εντάσσονται στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών ως
περιοχές από τις οποίες αντλείται νερό που προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση.
Πίνακας 6.1.4-4: Περιοχές άντλησης ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης στην ΛΑΠ Έβρου.
Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ)
Α/Α Ονομασία ΥΥΣ
1
Σύστημα Ορεστιάδας
2
Σύστημα Παρέμβριας περιοχής – Δέλτα Έβρου
3
Σύστημα Μάκρης
4
Σύστημα Ροδόπης
5
Σύστημα Αλεξανδρούπολης
6
Σύστημα Έβρου
7
Σύστημα Σουφλίου – Διδυμότειχου
Επιφανειακά Υδάτινα Σώματα (ΕΥΣ)
Α/Α Ονομασία ΕΥΣ
1
Ταμιευτήρας Αισύμης

Κωδικός ΥΥΣ
GR12ΒΤ010
GR120Τ020
GR1200030
GR1200120
GR1200130
GR1200140
GR12ΒΤ150
Κωδικός ΕΥΣ
GR1210L0000 04H

Περιοχές που προορίζονται για την προστασία υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία
Βάσει της Οδηγίας 79/923/EOK προτάθηκε η ένταξη του παράκτιου ΥΣ GR1210C0006N
«Ανατολικές Ακτές Θρακικού Πελάγους».
Υδατικά συστήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης
Στη ΛΑΠ Έβρου έχουν καθοριστεί 7 περιοχές νερών κολύμβησης (ΠΝΚ) σε παράκτια ΥΣ. Τα
ύδατα αυτά - προστατευόμενες περιοχές και τα παράκτια ΥΣ στα οποία απαντώνται
παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 6.1.4-5.
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Πίνακας 6.1.4-5: Περιοχές Νερών Κολύμβησης στη ΛΑΠ Έβρου.
α/α
1
2
3
4
5
6
7

Κωδικός ΠΝΚ
Όνομα ΠΝΚ
GRBW129006010 Καλαμάκι
Δημοτική Πλαζ
GRBW129006007
Αλεξανδρούπολης
GRBW129006012 Δελφίνι
GRBW129006009 Άγιος Γεώργιος
GRBW129006011 Απαλός
GRBW129006008 Κυανή Ακτή
GRBW129006013 Δίκελλα

Όνομα Παράκτιου
Ανατολικές ακτές Θρακικού πελάγους
Ανατολικές ακτές Θρακικού πελάγους
Ανατολικές ακτές Θρακικού πελάγους
Ανατολικές ακτές Θρακικού πελάγους
Ακτές Έβρου & Ακτές Αλεξανδρούπολης
Ανατολικές ακτές Θρακικού πελάγους
Ανατολικές ακτές Θρακικού πελάγους

Περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών ουσιών
Στη ΛΑΠ Έβρου προτάθηκε η ένταξη στις ευπρόσβλητες Ζώνες 2 περιοχών. Πρόκειται για τις
περιοχές Δέλτα Έβρου και Ορεστιάδας.
Εντός της ΛΑΠ Έβρου έχουν καθοριστεί οι ακόλουθες ευαίσθητες περιοχές:
GRSATW01

Δέλτα Έβρου

GRSARV04

Ποταμός Έβρος

GRSARV05

Ποταμός Ευρυθροπόταμος

Περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων ή ειδών
Πρόκειται για περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, που έχουν ήδη περιγραφεί.
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ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 213

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Εικόνα 6.1.4-3: Προστατευόμενες περιοχές άρθρου 6 ΠΔ 51/2007 (πλην περιοχών δικτύου
Natura 2000).

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 214

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

6.1.5 Ανθρωπογενές περιβάλλον – Χρήσεις γης
6.1.5.1 Διοικητική υπαγωγή
Η περιοχή της ΛΑΠ Έβρου, η οποία αποτελεί και την περιοχή μελέτης, υπάγεται διοικητικά
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΠΑΜΘ), η οποία περιλαμβάνει τις
Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης. Έδρα
της ΠΑΜΘ είναι η Κομοτηνή. Η ΛΑΠ Έβρου, καταλαμβάνει εκτάσεις των Περιφερειακών
Ενοτήτων (ΠΕ) Έβρου (κυρίως) και Ροδόπης.
Σύμφωνα με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
“Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Ν.3852/2010), η ΛΑΠ Έβρου βρίσκεται εντός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία εκτείνεται στα όρια της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΠΑΜΘ) και Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι ΠΕ Έβρου και Ροδόπης, περιλαμβάνουν τους ακόλουθους Δήμους και Δημοτικές
Ενότητες (ΔΕ):
ΠΕ Έβρου


Δήμος Αλεξανδρούπολης με έδρα την Αλεξανδρούπολη και ιστορική έδρα τη Βήρα
αποτελούμενος από τις ΔΕ Αλεξανδρούπολης, Τραϊανούπολης και Φερών.



Δήμος Σουφλίου με έδρα το Σουφλί αποτελούμενος από τις ΔΕ Σουφλίου, Τυχερού
και Ορφέα.



Δήμος Διδυμοτείχου με έδρα το Διδυμότειχο αποτελούμενος από τις ΔΕ
Διδυμοτείχου και Μεταξάδων.



Δήμος Ορεστιάδας με έδρα την Ορεστιάδα αποτελούμενος από τις ΔΕ Ορεστιάδος,
Βύσσας, Κυπρίνου και Τριγώνου.



Δήμος Σαμοθράκης με έδρα τη Σαμοθράκη.

ΠΕ Ροδόπης


Δήμος Κομοτηνής με έδρα την Κομοτηνή αποτελούμενος από τις ΔΕ Αιγείρου,
Κομοτηνής και Νέου Σιδηροχωρίου.



Δήμος Ιάσμου με έδρα τον Ίασμο αποτελούμενος από τις ΔΕ Ιάσμου, Σώστου και
Αμαξάδων.



Δήμος Μαρωνείας‐Σαπών με έδρα τις Σάπες αποτελούμενος από τις ΔΕ Μαρωνείας
και Σαπών.



Δήμος Αρριανών με έδρα τη Φιλλύρα αποτελούμενος από τις ΔΕ Αρριανών,
Φιλλύρας, Κέχρου και Οργάνης.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 215

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Εικόνα 6.1.5-1:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Διοικητική διάρθρωση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας ‐ Θράκης (ΠΑΜΘ).

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 216

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Η λεκάνη απορροής π. Έβρου, σε σχέση με τους Δήμους της ΠΕ Έβρου, καταλαμβάνει το
100% της έκτασης των Δήμων Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας και το 91,5% της
έκτασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Σε σχέση με τους Δήμους της ΠΕ Ροδόπης
καταλαμβάνει μόλις το 7,4% της έκτασης του Δήμου Μαρωνείας ‐ Σαπών και το 8,5% του
Δήμου Αρριανών.

Εικόνα 6.1.5-2: Δήμοι που εντοπίζονται εντός της ΛΑΠ Έβρου.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 217

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

6.1.5.2 Χωροταξικός σχεδιασμός – Θεσμοθετημένες χρήσεις γης
Χωροταξικός σχεδιασμός
Στην §3.2.1 της παρούσας μελέτης, δίνονται αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τις
κατευθύνσεις του Εθνικού και Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού, καθώς και την
συμβατότητα του μελετώμενου στην παρούσα Σχεδίου, με αυτές.
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) στον Ν. 1337/83 ήταν ένα κατευθυντήριο σχέδιο για
την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη μιας πόλης ή οικισμού. Το νέο ΓΠΣ του Ν. 2508/97
είναι διευρυμένο και περιλαμβάνει ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια ενός Δήμου. Μετά
την πρώτη διεύρυνση των δήμων με το Πρόγραμμα Καποδίστριας Ι, το ΓΠΣ άλλαξε
χαρακτήρα από αυτόν του Ν. 1337/83 και μετασχηματίστηκε σε ένα, ουσιαστικά, τοπικό
χωροταξικό σχέδιο στην περιοχή του ΟΤΑ.
Εντός της ΛΑΠ Έβρου βρίσκονται σε ισχύ τα κάτωθι Πολεοδομικά Σχέδια
Πίνακας 6.1.5-1: Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ΛΑΠ Έβρου.
Πόλη
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ (Ν.87)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
ΣΟΥΦΛΙ
ΦΕΡΡΕΣ
ΤΥΧΕΡΟ Ν.87

ΦΕΚ
ΦΕΚ 1160Δ/87
ΦΕΚ 354Δ/90 και 104Δ/96
ΦΕΚ 9Δ/88, 844Δ/99
ΦΕΚ 930Δ/87
ΦΕΚ 164Δ/87
ΦΕΚ 165Δ/87 και 232Δ/98
ΦΕΚ 303Δ/90

Μελέτες Πολεοδόμησης
Επίσης, εντός της ΛΑΠ Έβρου έχουν εγκριθεί οι ακόλουθες Μελέτες Πολεοδόμησης:
Πίνακας 6.1.5-2: Μελέτες Πολεοδόμησης ΛΑΠ Έβρου.
Πόλη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-Α&Κ ΟΙΝΟΗ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
ΣΟΥΦΛΙ
ΦΕΡΡΕΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΥΠΟΛ ΕΠΕΚΤ

Στρέμματα
680
410
1800
1830
680
1800

ΦΕΚ
ΦΕΚ 295Δ/89
ΦΕΚ 539Δ/85
ΦΕΚ 480Δ/88
ΦΕΚ 219Δ/88
ΦΕΚ 989Δ/87
ΦΕΚ 699Δ/88

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 218

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Όρια οικισμών
Πέραν των ανωτέρω οικισμών, οριοθετημένοι είναι και 131 οικισμοί της ΛΑΠ Έβρου.
Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου
Οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ33/Α/83), είναι ζώνες προστασίας,
που καθορίζονται κατ΄εξουσιοδότηση του Ν.1650/1986 (Α 160) «Για την προστασία του
περιβάλλοντος» και αποσκοπούν στην «άμεση προστασία και έλεγχο της δόμησης και των
χρήσεων γης στην εκτός σχεδίου περιοχή και εκτός ορίων οικισμών, προκειμένου να
αντιμετωπισθεί η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η άναρχη ανάπτυξη με τη δημιουργία
πραγματικών καταστάσεων που υπονομεύουν τον ορθολογικό σχεδιασμό».
Χρησιμοποιήθηκε ως μηχανισμός εφαρμογής, για τη θεσμοθέτηση των προτάσεων των
Ειδικών Χωροταξικών Μελετών (ΕΧΜ) και εγκρίνονται με Προεδρικό Διάταγμα.
Στην περιοχή μελέτης εξετάζονται όλα τα δεδομένα του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος και γίνονται προτάσεις που αφορούν την ρύθμιση των όρων δόμησης και
των χρήσεων γης, τη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, λειτουργιών και έργων
τεχνικής υποδομής, καθορίζοντας και οριοθετώντας ζώνες περιβαλλοντικής προστασίας.
Στη ΛΑΠ Έβρου βρίσκεται σε ισχύ η ΖΟΕ (Παράκτιας Ζώνης) Δήμου Αλεξανδρούπολης και
της τέως Κοινότητας Μάκρης (Ν. Έβρου) και έγκριση (ΣΧΑΠ) σχεδίου ανάπτυξης περιοχών Β΄
κατοικίας (ΦΕΚ 492 Δ/14.06.2002).
Βιομηχανικές Περιοχές και Ζώνες
Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών
Περιοχών αποτελεί ο Ν.2545/15-12-97 «Περί Βιομηχανικών & Επιχειρηματικών Περιοχών»,
όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών,
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
Σύμφωνα με το Άρθρο 1 για τη βιομηχανική, βιοτεχνική και γενικά επιχειρηματική
ανάπτυξη και οικονομική πρόοδο της χώρας, καθώς και για την προστασία του
περιβάλλοντος, είναι δυνατόν να καθορίζονται μια ή περισσότερες Βιομηχανικές και
Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ) σε όλους τους νομούς της χώρας.
Οι ΒΕΠΕ μπορούν να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
α.

Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ): ΒΙΠΕ είναι ο χώρος, ο οποίος καθορίζεται, οριοθετείται,
πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2545, προκειμένου
να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής κάθε βιομηχανικής και βιοτεχνικής
δραστηριότητας.

β.

Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙΠΑ): ΒΙΠΑ είναι ο χώρος, ο οποίος καθορίζεται, οριοθετείται,
πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2545, προκειμένου
να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής κάθε βιομηχανικής και βιοτεχνικής
δραστηριότητας μέσης και χαμηλής όχλησης.
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γ.

Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ): ΒΙΟΠΑ είναι ο χώρος, ο οποίος καθορίζεται, οριοθετείται,
πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2545, προκειμένου
να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής κάθε βιομηχανικής ή βιοτεχνικής
δραστηριότητας χαμηλής όχλησης και επαγγελματικών εργαστηρίων.

δ.

Τεχνόπολη: Τεχνόπολη είναι ο χώρος, ο οποίος οριοθετείται, πολεοδομείται και
οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2545 και στον οποίο εγκαθίστανται
βιομηχανίες νέας και υψηλής τεχνολογίας, ερευνητικές και εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Ο καθορισμός ΒΕΠΕ επιτρέπεται στις περιοχές, στις οποίες έχουν προηγηθεί εγκεκριμένα
χωροταξικά σχέδια ή ρυθμιστικά ή γενικά πολεοδομικά σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα
εγκεκριμένα σχέδια χρήσεων γης κατ' εφαρμογή των κατευθύνσεων χωροταξικής πολιτικής
ή των ειδικότερων κατευθύνσεων, χρήσεων και λειτουργιών που προβλέπονται από αυτά.
Ο καθορισμός όμως ΒΕΠΕ επιτρέπεται και σε περιοχές για τις οποίες δεν έχουν εγκριθεί τα
παραπάνω σχέδια, μετά από συνεκτίμηση στοιχείων χωροταξικού σχεδιασμού της
ευρύτερης περιοχής και ιδίως της συμβατότητας της αιτούμενης χρήσης με άλλες ήδη
υφιστάμενες ή προγραμματιζόμενες χρήσεις και λειτουργίες, της προστασίας των
ανανεώσιμων ή μη φυσικών πόρων, των κατευθύνσεων των περιφερειακών, τοπικών ή
ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και της ανάγκης προστασίας της απασχόλησης, της
μορφολογίας του εδάφους και της δυνατότητας εξυπηρέτησης της προτεινόμενης ΒΕΠΕ
από υφιστάμενα δίκτυα και άλλες εξωτερικές υποδομές, ούτως ώστε να τεκμηριώνεται
τόσο η σκοπιμότητα της αιτούμενης ΒΕΠΕ, όσο και η καταλληλότητα του χώρου
καθορισμού της και να διασφαλίζεται η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Εντός της ΛΑΠ Έβρου η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, που έχει ως κύριο αντικείμενό της το σχεδιασμό, την
ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση ΒΕΠΕ, έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται τις ΒΕΠΕ,
που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Σε κάθε μια από αυτές τις βιομηχανικές περιοχές η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις
βιομηχανικά και βιοτεχνικά οικόπεδα με ευνοϊκούς όρους δόμησης, πλήρεις υποδομές σε
δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, οδικά δίκτυα, υποδομές
ηλεκτροδότησης, τηλεφωνοδότησης, καθαριότητας κ.λπ.
Πίνακας 6.1.5-3: ΒΕΠΕ της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ εντός ΛΑΠ Έβρου.
Α/Α
1
2

ΟΝΟΜΑ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΥΠΟΣ
ΒΙΟΠΑ
ΒΙΠΕ

Σημειώνεται ότι, χωροθέτηση ζωνών βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
προβλέπεται και ρυθμίζεται από τα ΓΠΣ Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Φερών, Σουφλίου,
Ν.Βύσσας και Τυχερού.
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ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης
Η ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης, είναι μια από τις 29 οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές της
χώρας, βρίσκεται 10 km περίπου βόρεια της Αλεξανδρούπολης και η οριοθετημένη έκτασή
ανέρχεται σε 2.060 στρ. Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης άρχισε το
1994 και συνεχίστηκε με γοργούς ρυθμούς μέχρι και το 1998. Η τελευταία πώληση
οικοπέδου έγινε το 1999 και αφορούσε επέκταση υφιστάμενης επιχείρησης. Έκτοτε δεν
έχουν πραγματοποιηθεί πωλήσεις.

Εικόνα 6.1.5-3: Η ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης.
Από τις 25 περίπου εγκατεστημένες επιχειρήσεις λειτουργούν 15, μεταξύ των οποίων
βιομηχανίες τροφίμων και χημικών προϊόντων. Τα κατασκευασμένα έργα υποδομής
περιλαμβάνουν δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων. Τα έργα
υδροδότησης της ΒΙΠΕ (γεωτρήσεις, προσαγωγοί και δεξαμενές) έχουν κατασκευαστεί
εκτός ΒΙΠΕ. Στην παρούσα φάση (μη ενεργό δίκτυο αποχέτευσης και απουσία ΕΕΛ) η
αποχέτευση των λυμάτων της ΒΙΠΕ γίνεται με ευθύνη των ιδιοκτητών των βιομηχανικών –
βιοτεχνικών μονάδων.
ΒΙΟΠΑ Ορεστιάδας
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 221

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Το ΒΙΟΠΑ Ορεστιάδας βρίσκεται 1Km Νότια της Ορεστιάδας, δυτικά του Εργοστασίου
Ζάχαρης. Τα κατασκευασμένα έργα υποδομής περιλαμβάνουν δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο
αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων το οποίο συνδέεται με την ΕΕΛ Ορεστιάδας. Σήμερα
φιλοξενεί 8 εγκαταστάσεις καθώς και τα σφαγεία Ορεστιάδας τα οποία διαθέτουν
ιδιόκτητη ΕΕΛ.

Εικόνα 6.1.5-4: Το ΒΙΟΠΑ Ορεστιάδας.
Στην ακόλουθη Εικόνα 6.1.5-5, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι θεσμοθετημένες χρήσεις
γης, που προαναφέρθηκαν και εντοπίζονται εντός των ορίων της ΛΑΠ Έβρου.
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Εικόνα 6.1.5-5: Θεσμοθετημένες χρήσεις γης.
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6.1.5.3 Υφιστάμενες χρήσεις γης
Όσον αφορά τις υφιστάμενες χρήσεις γης που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης, στον
ακόλουθο Πίνακα 6.1.5-4, δίνονται τα σχετικά στοιχεία του Corine Land Cover 2000.
Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, οι γεωργικές εκτάσεις καταλαμβάνουν το 52,4% της
συνολικής έκτασης της ΛΑΠ Έβρου. Η μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη καταλαμβάνει το 25,99%
της συνολικής έκτασης της ΛΑΠ Έβρου, ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό, που συνολικά
καταλαμβάνουν οι δασικές εκτάσεις.
Πίνακας 6.1.5-4: Υφιστάμενες χρήσεις γης ΛΑΠ Έβρου (Corine Land Cover 2000).
Κωδικός

Ονομασία

Έκταση (ha)

11

Αστικός ιστός

111

Συνεχής αστική οικοδόμηση

112

Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση

12

Βιομηχανικές – εμπορικές ζώνες και δίκτυα μεταφορών

121

Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες

122

Οδικά σιδηροδρομικά δίκτυα και γειτνιάζουσα γη

123

Ζώνες λιμένων

124

Αεροδρόμια

13

Ορυχεία, χώροι απορρίψεως απορριμάτων και χώροι οικοδόμησης

131
133

Ποσοστά

226,89

0,06%

4.682,44

1,15%

1.357,31

0,33%

291,82

0,07%

11,65

0,00%

122,70

0,03%

Χώροι εξορύξεως ορυκτών

192,51

0,05%

Χώροι οικοδόμησης

436,07

0,11%

7.321,40

1,79%

106.081,95

25,99%

63.006,23

15,44%

33,53

0,01%

Σύνολο αστικής ανάπτυξης και υποδομών
21

Αρώσιμη γη

211

Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη

212

Μόνιμα αρδευόμενη γη

213

Ορυζώνες

22

Μόνιμες καλλιέργειες

221

Αμπελώνες

802,58

0,20%

222

Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες με σαρκώδεις καρπούς

181,32

0,04%

223

Ελαιώνες

1.703,46

0,42%

23

Λιβάδια

231

Λιβάδια

3.353,19

0,82%

24

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές

242

Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας

8.348,32

2,05%

30.372,64

7,44%

213.883,23

52,41%

58.266,10

14,28%

2.273,48

0,56%

37.122,29

9,10%

243

Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές
εκτάσεις φυσικής βλάστησης
Σύνολο γεωργικής γης

31

Δάση

311

Δάσος πλατυφύλλων

312

Δάσος κωνοφόρων

313

Μικτό δάσος

32

Συνδυασμοί θαμνώδους ή/και ποώδους βλάστησης
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Κωδικός
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Ονομασία

Έκταση (ha)

Ποσοστά

321

Φυσικοί βοσκότοποι

15.097,74

3,70%

323

Σκληροφυλλική βλάστηση

44.922,86

11,01%

324

Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις

15.010,97

3,68%

33

Ανοιχτοί χώροι με λίγη ή καθόλου βλάστηση

331

Παραλίες αμμόλοφοι αμμουδιές

1.267,40

0,31%

173.960,84

42,63%

3.443,37

0,84%

5.879,06

1,44%

9.322,42

2,28%

2.881,69

0,71%

267,46

0,07%

Σύνολο φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων
41

Υγρότοποι ενδοχώρας

411

Βάλτοι στην ενδοχώρα

42

Παραθαλάσσιοι υγρότοποι

421

Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Σύνολο βαλτωδών εκτάσεων

51

Χερσαία ύδατα

511

Ροές υδάτων

512

Συλλογές υδάτων

52

Θαλάσσια ύδατα

521

Παράκτιες λιμνοθάλασσες

238,30

0,06%

523

Θάλασσα και ωκεανός

215,79

0,05%

3.603,24

0,88%

408.091,14

100,00%

Σύνολο υδάτινων επιφανειών
Γενικό σύνολο ΛΑΠ Έβρου

Η χωρική κατανομή των υφιστάμενων χρήσεων γης εντός των ορίων της ΛΑΠ Έβρου,
παρουσιάζεται στην παρακάτω Εικόνα 6.1.5-6, ενώ οι στην Εικόνα 6.1.5-7, δίνεται η
αντίστοιχη χωρική κατανομή των ομαδοποιημένων χρήσεων γης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης «Ελληνικοί υγρότοποι» (Γεράκης,
Κουτράκης, 1996. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/ ΕΚΒΥ), η οποία είχε ως
αντικείμενο την εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης τμήματος της υδρολογικής
λεκάνης του π. Έβρου (η λεκάνη που μελετήθηκε δεν περιλαμβάνει τις υπολεκάνες
ρεμάτων δυτικά του δέλτα Έβρου) παρατηρείται διαχρονική μείωση των δασικών
εκτάσεων.
Συγκεκριμένα κατά την περίοδο 1994-2009 τα δάση (πάσης φύσεως φυσική βλάστηση)
έχουν υποστεί μείωση κατά περίπου 40% στο ανωτέρω διάστημα ενώ παράλληλα οι
καλλιέργειες αυξήθηκαν αντίστοιχα καταλαμβάνοντας τις συγκεκριμένες εκτάσεις φυσικής
βλάστησης οι οποίες αποψιλώθηκαν.
Τα υδάτινα σώματα και κυρίως τα έλη εντός του Δέλτα παρουσιάζουν και αυτά μια μείωση
της τάξης του 40% στην έκτασή τους που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ανθρωπογενείς
παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα (υδραυλικές τροποποιήσεις, απολήψεις
νερού, κτλ) ενώ σε μικρότερο βαθμό επηρεάζουν και οι υδρομετεωρολογικές μεταβολές
στη συγκεκριμένη περίοδο. Συγκεκριμένα τα δάση μειώθηκαν κατά 41,16%, η μη
αρδεύσιμη αρόσιμη γη αυξήθηκε κατά 27,91%, η μόνιμα αρδευόμενη γη αυξήθηκε κατά
50% ενώ τα εσωτερικά ύδατα και έλη μειώθηκαν κατά 43,26%.
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Εικόνα 6.1.5-6: Υφιστάμενες χρήσεις γης ΛΑΠ Έβρου (Corine Land Cover 2000).
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Εικόνα 6.1.5-7: Ομαδοποιημένες χρήσεις γης ΛΑΠ Έβρου.
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6.1.6 Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον
6.1.6.1 Δημογραφικά και πληθυσμιακά στοιχεία
Εντός της ΛΑΠ Έβρου βρίσκονται 158 οικισμοί, από τους οποίους οι 7 ανήκουν στην ΠΕ
Ροδόπης. Ο πληθυσμός της περιοχής μελέτης βάσει των αποτελεσμάτων της απογραφής
του 2011 ανέρχεται σε 144.902 μόνιμους κατοίκους και παρουσιάζει πληθυσμιακή μείωση
της τάξης του 1,1% κατά τη δεκαετία 2001‐2011. Οι κάτοικοι της περιοχής μελέτης
αποτελούν το 1,34% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας.

Εικόνα 6.1.6-1: Οικισμοί ΛΑΠ Έβρου και πληθυσμιακό μέγεθος.
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Εξαιρουμένου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, οι υπόλοιποι Δήμοι της περιοχής μελέτης
σημείωσαν σημαντική πληθυσμιακή μείωση, η οποία μεταξύ των Δήμων της ΠΕ Έβρου ήταν
μεγαλύτερη στο Δήμο Διδυμοτείχου.
Πίνακας 6.1.6-1:
Δήμος
Αλεξανδρούπολης
Διδυμοτείχου
Ορεστιάδας
Σουφλίου
Μαρώνειας - Σαπών
Αρριανών
Σύνολο ΛΑΠ Έβρου

Πληθυσμιακά στοιχεία Δήμων περιοχής μελέτης.
Μόνιμος Πληθυσμός
2001
2011
65.413
72.342
23.380
19.493
39.375
37.695
17.691
14.941
16
10
634
421
146.509
144.902

ΜΕΡΜ

Μεταβολή

1,01%
-1,80%
-0,44%
-1,68%
-4,59%
-4,01%
-0,11%

10,59%
-16,63%
-4,27%
-15,54%
-37,50%
-33,60%
-1,10%

Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων της περιοχής μελέτης (~40%) είναι εγκατεστημένο
στην Αλεξανδρούπολη, η οποία αποτελεί και την έδρα της ΠΕ Έβρου. Η περιοχή μελέτης
είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένη με 35,5 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.
Στον ακόλουθο Πίνακα 6.1.6-2, παρατίθενται τα στοιχεία των απογραφών πληθυσμού (για
το μόνιμο πληθυσμό) των ετών 1991, 2001 και 2011, ανά Δημοτική Κοινότητα (ΔΚ) και
Τοπική κοινότητα (ΤΚ) της περιοχής μελέτης. Σύμφωνα με στοιχεία του Σχεδίου που αφορά
η παρούσα ΣΜΠΕ, παρατηρείται ότι οι σημαντικές επιπτώσεις των πλημμυρών στους
διάφορους τομείς (γεωργία, κτηνοτροφία, κτιριακό εξοπλισμό, βιομηχανία κλπ.)
καταγράφονται σε ΔΚ-ΤΚ που καλύπτουν περί το 98% του συνολικού πληθυσμού της ΠΕ
Έβρου καθ’ όλη την εξεταζόμενη εικοσαετία – έχουν δηλαδή επιπτώσεις ουσιαστικά στο
σύνολο της ΠΕ.
Η δυναμική της εικοσαετίας σημείωσε διαφοροποιήσεις μεταξύ των ΔΚ-ΤΚ και των
Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ – τέως Δήμων Καποδίστρια) της περιοχής μελέτης. Καταγράφηκε
σημαντική ενίσχυση της Αλεξανδρούπολης κατά τις δύο υπό εξέταση δεκαετίες, ενώ
αντίθετα λίγες ήταν οι άλλες ΔΚ-ΤΚ που δεν γνώρισαν πληθυσμιακή μείωση, ιδιαίτερα κατά
την πιο πρόσφατη δεκαετία 2001-2011.
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Πίνακας 6.1.6-2: Μόνιμος πληθυσμός περιοχής μελέτης και ΠΕ Έβρου 1991-2001-2011.
ΔΕ

ΔΚ-ΤΚ

Κωδ
7101

Όνομα
Αλεξανδρούπολης

Κωδ
710101
710102
710103
710104
710105
710106

7102

Βύσσας

710201
710202
710203
710204
710205

7103

Διδυμοτείχου

710301
710302
710303
710304
710305
710306
710307
710308
710309
710310
710311
710312
710313
710314
710315

7104

Κυπρίνου

710401
710402
710403

7105

Μεταξάδων

710501
710502
710503
710504
710505
710506
710507
710508

7106

Ορεστιάδας

710601
710602
710603
710604
710605
710606
710607
710608

7107

Ορφέα

710701
710702
710703
710704
710705
710706
710707

Όνομα
Αλεξανδρουπόλεως
Άβαντος
Αισύμης
Κίρκης
Μάκρης
Συκορράχης
Σύνολο
Νέας Βύσσας
Καβύλης
Καστανεών
Ριζίων
Στέρνας
Σύνολο
Διδυμοτείχου
Ασβεστάδων
Ασημένιου
Ελληνοχωρίου
Ισαακίου
Καρωτής
Κουφοβούνου
Κυανής
Μάνης
Πετράδων
Ποιμενικού
Πραγγίου
Πυθίου
Σιτοχωρίου
Σοφικό
Σύνολο
Κυπρίνος
Ζώνης
Φυλακίου
Σύνολο
Μεταξάδων
Αλεποχωρίου
Ασπρονερίου
Βρυσικών
Δόξης
Ελαφοχωρίου
Λάδης
Παλιουρίου
Σύνολο
Ορεστιάδας
Αμπελακίων
Βάλτου
Θουρίου
Μεγάλης Δοξιπάρας
Νέου Χειμωνίου
Νεοχωρίου
Χανδρά
Σύνολο
Λαβάρων
Αμορίου
Κυριακής
Μάνδρας
Μαυροκκλησίου
Μικρού Δερείου
Πρωτοκκλησίου
Σύνολο

Μόνιμος Πληθυσμός ΔΚ-Τ.Κ
1991
2001
2011
39.261
50.017
58.125
486
474
527
480
357
253
192
115
75
1.424
1.642
1.919
854
951
803
42.697
53.556
61.702
3.279
2.841
2.805
1.392
1.513
758
1.482
1.251
1.059
1.768
1.682
1.272
1.009
869
621
8.930
8.156
6.515
8.902
8.978
9.367
372
277
192
497
429
334
1.303
2.358
1.373
570
541
407
1.189
734
271
1.309
952
629
566
569
474
1.103
765
538
517
393
184
486
543
343
471
308
304
944
735
541
394
425
326
1.094
930
795
19.717
18.937
16.078
1.341
1.144
806
1.004
798
449
1.120
923
971
3.465
2.865
2.226
1.087
914
717
586
464
365
765
627
538
765
568
304
589
525
410
714
532
433
423
237
180
736
576
468
5.665
4.443
3.415
15.382
17.415
20.211
688
585
470
673
569
403
784
705
643
450
390
302
589
622
444
1.418
1.432
902
292
225
209
20.276
21.943
23.584
2.118
1.537
1.093
637
551
412
207
158
100
292
178
150
503
436
313
2.052
2.058
1.903
1.044
1.062
790
6.853
5.980
4.761

ΜΕΡΜ Πληθυσμού
91-01
01-11
91-11
2,5%
1,5%
2,0%
-0,2%
1,1%
0,4%
-2,9%
-3,4%
-3,2%
-5,0%
-4,2%
-4,6%
1,4%
1,6%
1,5%
1,1%
-1,7%
-0,3%
2,3%
1,4%
1,9%
-1,4%
-0,1%
-0,8%
0,8%
-6,7%
-3,0%
-1,7%
-1,7%
-1,7%
-0,5%
-2,8%
-1,6%
-1,5%
-3,3%
-2,4%
-0,9%
-2,2%
-1,6%
0,1%
0,4%
0,3%
-2,9%
-3,6%
-3,3%
-1,5%
-2,5%
-2,0%
6,1%
-5,3%
0,3%
-0,5%
-2,8%
-1,7%
-4,7%
-9,5%
-7,1%
-3,1%
-4,1%
-3,6%
0,1%
-1,8%
-0,9%
-3,6%
-3,5%
-3,5%
-2,7%
-7,3%
-5,0%
1,1%
-4,5%
-1,7%
-4,2%
-0,1%
-2,2%
-2,5%
-3,0%
-2,7%
0,8%
-2,6%
-0,9%
-1,6%
-1,6%
-1,6%
-0,4%
-1,6%
-1,0%
-1,6%
-3,4%
-2,5%
-2,3%
-5,6%
-3,9%
-1,9%
0,5%
-0,7%
-1,9%
-2,5%
-2,2%
-1,7%
-2,4%
-2,1%
-2,3%
-2,4%
-2,3%
-2,0%
-1,5%
-1,7%
-2,9%
-6,1%
-4,5%
-1,1%
-2,4%
-1,8%
-2,9%
-2,0%
-2,5%
-5,6%
-2,7%
-4,2%
-2,4%
-2,1%
-2,2%
-2,4%
-2,6%
-2,5%
1,2%
1,5%
1,4%
-1,6%
-2,2%
-1,9%
-1,7%
-3,4%
-2,5%
-1,1%
-0,9%
-1,0%
-1,4%
-2,5%
-2,0%
0,5%
-3,3%
-1,4%
0,1%
-4,5%
-2,2%
-2,6%
-0,7%
-1,7%
0,8%
0,7%
0,8%
-3,2%
-3,4%
-3,3%
-1,4%
-2,9%
-2,2%
-2,7%
-4,5%
-3,6%
-4,8%
-1,7%
-3,3%
-1,4%
-3,3%
-2,3%
0,0%
-0,8%
-0,4%
0,2%
-2,9%
-1,4%
-1,4%
-2,3%
-1,8%
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ΔΕ
Κωδ
7109

7110

7111

7112

7113

Όνομα
Σουφλίου

ΔΚ-ΤΚ
Κωδ
710901
710902
710903
710904
710905

Όνομα
Σουφλίου
Δαδιάς
Κορνοφωλιάς
Λαγυνών
Λυκόφωτος
Σύνολο
Τραϊανούπολης
711001
Ανθείας
711002
Δωρικού
711003
Λουτρού
711004
Νίψης
Σύνολο
Τριγώνου
711101
Δικαίων
711102
Άρζου
711103
Ελαίας
711104
Θεραπειό
711105
Κομάρων
711106
Μαρασίων
711107
Μηλέα
711108
Ορμενίου
711109
Πενταλόφου
711110
Πετρωτών
711111
Πλάτης
711112
Πτελέας
711113
Σπηλαίου
Σύνολο
Τυχερού
711201
Τυχερού
711202
Λευκίμμης
711203
Λύρας
711204
Προβατώνα
711205
Φυλακτού
Σύνολο
Φερών
711301
Φερών
711302
Αρδανίου
711303
Δορίσκου
711304
Καβησού
711305
Πέπλου
711306
Πυλαίας
711307
Τριφυλλίου
Σύνολο
Σύνολο Περιοχής Μελέτης
ΠΕ Έβρου
Περιοχή Μελέτης % ΠΕ Έβρου
Σύνολο Ελλάδας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8
Μόνιμος Πληθυσμός ΔΚ-Τ.Κ
1991
2001
2011
5.102
5.135
4.487
861
834
546
682
559
443
674
473
328
854
643
366
8.173
7.644
6.170
1.167
1.240
1.226
375
352
341
1.298
1.045
769
395
402
370
3.235
3.039
2.706
1.541
1.163
834
556
434
433
608
512
428
200
138
86
907
753
628
302
199
140
188
101
54
735
652
557
937
647
510
615
306
270
615
606
655
572
458
441
567
442
334
8.343
6.411
5.370
1.961
2.031
2.311
401
325
201
309
244
185
924
1.081
1.004
458
386
309
4.053
4.067
4.010
5.088
5.422
5.659
445
390
306
864
786
520
743
625
197
2.132
1.896
1.514
277
220
148
331
288
207
9.880
9.627
8.551
141.287
146.668
145.088
144.464
149.283
147.947
97,8%
98,2%
98,1%
10.223.392
10.934.097
10.815.197

ΜΕΡΜ Πληθυσμού
91-01
01-11
91-11
0,1%
-1,3%
-0,6%
-0,3%
-4,1%
-2,3%
-2,0%
-2,3%
-2,1%
-3,5%
-3,6%
-3,5%
-2,8%
-5,5%
-4,1%
-0,7%
-2,1%
-1,4%
0,6%
-0,1%
0,2%
-0,6%
-0,3%
-0,5%
-2,1%
-3,0%
-2,6%
0,2%
-0,8%
-0,3%
-0,6%
-1,2%
-0,9%
-2,8%
-3,3%
-3,0%
-2,4%
0,0%
-1,2%
-1,7%
-1,8%
-1,7%
-3,6%
-4,6%
-4,1%
-1,8%
-1,8%
-1,8%
-4,1%
-3,5%
-3,8%
-6,0%
-6,1%
-6,0%
-1,2%
-1,6%
-1,4%
-3,6%
-2,4%
-3,0%
-6,7%
-1,2%
-4,0%
-0,1%
0,8%
0,3%
-2,2%
-0,4%
-1,3%
-2,5%
-2,8%
-2,6%
-2,6%
-1,8%
-2,2%
0,4%
1,3%
0,8%
-2,1%
-4,7%
-3,4%
-2,3%
-2,7%
-2,5%
1,6%
-0,7%
0,4%
-1,7%
-2,2%
-1,9%
0,0%
-0,1%
-0,1%
0,6%
0,4%
0,5%
-1,3%
-2,4%
-1,9%
-0,9%
-4,0%
-2,5%
-1,7%
-10,9%
-6,4%
-1,2%
-2,2%
-1,7%
-2,3%
-3,9%
-3,1%
-1,4%
-3,2%
-2,3%
-0,3%
-1,2%
-0,7%
0,4%
-0,1%
0,1%
0,3%
-0,1%
0,1%
114%
120%
111%
0,7%
-0,1%
0,3%
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150,000

11,000,000

148,000

10,800,000
10,600,000

146,000

10,400,000
144,000

10,200,000

142,000

10,000,000

140,000

9,800,000
1991

2001

Σύνολο Περιοχής Μελέτης

2011
Π.Ε. Έβρου

Σύνολο Ελλάδας

Σχήμα 6.1.6-1: Εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού περιοχής μελέτης και ΠΕ Έβρου 1991-20012011 [Η εξέλιξη του μόνιμου πληθυσμού της Ελλάδας παρουσιάζεται με
διακεκομμένη - γαλάζια γραμμή διότι μετράται επί του δευτερεύοντος
κατακόρυφου άξονα (στο δεξί το διαγράμματος), λόγω διαφορετικής
κλίμακας].
Όπως φαίνεται και στο ανωτέρω Σχήμα 6.1.6-1, η εξέλιξη του μόνιμου πληθυσμού της
περιοχής μελέτης και του συνόλου της ΠΕ Έβρου κατά την περίοδο 1991-2001 ήταν μικτή: Ο
πληθυσμός αυξήθηκε την περίοδο 1991-2001, την επόμενη δεκαετία όμως γνώρισε μικρή
μείωση – κατά 1,1% στην περιοχή μελέτης (όσο και στο σύνολο της Ελλάδας) και κατά 0,9%
στο σύνολο της ΠΕ Έβρου.
6.1.6.2 Απασχόληση – Ανεργία
Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός, Συνολική Απασχόληση και Ανεργία
Στον ακόλουθο Πίνακα 6.1.6-3, δίνονται στοιχεία για τον οικονομικά ενεργό και ανενεργό
πληθυσμό της ΠΕ Έβρου, καθώς και του συνόλου της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία της
απογραφής του 2001 (βλ. και Σχήμα 6.1.6-2).
Πίνακας 6.1.6-3: Μόνιμος πληθυσμός περιοχής μελέτης και ΠΕ Έβρου 1991-2001-2011.
Ποσοστά και Δείκτες
Αριθμός Ατόμων 10 Ετών και Άνω

ΠΕ Έβρου
Ελλάδα
ΠΕ Έβρου
% Ελλάδας

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός
ΑπασχοΣύνολο
λούμενοι
Άνεργοι
57.295
52.323
4.972
4.614.499
4.102.089
512.410
1,2%

1,3%

1,0%

Οικονομικά Ενεργοί

Απασχολ.

Άνεργοι

Οικον.
Μη
Ενεργοί
78.465
5.245.094

Συνολικός
Πληθυσm
10+ Ετών
135.760
9.859.593

%
Πληθυσm
10+ Ετών
42,2%
46,8%

%
Συνολικού
Πληθυσm
38,4%
42,2%

%
Οικονοm
Ενεργών
91,3%
88,9%

%
Οικονοm
Ενεργών
8,7%
11,1%

1,5%

1,4%

90%

91%

103%

78%
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Σχήμα 6.1.6-2: Ποσοστά Οικονομικά Ενεργών και Ανέργων 2001.
Το ποσοστό των οικονομικά ενεργών (δηλαδή η συμμετοχή του πληθυσμού στο εργατικό
δυναμικό) ήταν μικρότερη στην ΠΕ Έβρου από ό,τι στο σύνολο της χώρας. Αντίστοιχα
μικρότερο ήταν και το ποσοστό ανεργίας στην ΠΕ Έβρου.
Κατά τα τελευταία χρόνια, η ανεργία στην ΠΕ Έβρου και κατ’ επέκταση, στην περιοχή
μελέτης γιγαντώθηκε, όπως συνέβη και στο σύνολο της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ, το Β’ τρίμηνο 2015 η ανεργία στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
(ΠΑΜΘ) έφθασε στο 23,4% του εργατικού δυναμικού, κατά τι μικρότερη από το αντίστοιχο
ποσοστό στο σύνολο της χώρας (όπου ήταν 24,6%). Τα αντίστοιχα ποσοστά ανεργίας της
ΠΑΜΘ και του συνόλου της χώρας, κατά το Β’ τρίμηνο του 2014 ήταν 23,8% και 26,6%
αντίστοιχα.
Απασχόληση Κατά Κλάδο
Όπως και στην περίπτωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και της ανεργίας, σχετικά
στοιχεία της Απογραφής 2011 δεν ήταν διαθέσιμα κατά την εκπόνηση του παρόντος. Κατ’
επέκταση, η ανάλυση της απασχόλησης κατά κλάδο γίνεται με βάση τα στοιχεία της
Απογραφής 2001 για την ΠΕ Έβρου, η οποία καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την
περιοχή μελέτης, ως προς τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά.
Ακολούθως, στον Πίνακα 6.1.6-4 δίνονται τα στοιχεία της απογραφής 2001, σχετικά με την
απασχόληση κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (βλ. και Σχήματα 6.1.6-3 και 6.1.6-4).
Μακράν οι σημαντικότερες ως προς την απασχόληση οικονομικές δραστηριότητες στην ΠΕ
Έβρου είναι αυτές του πρωτογενή (γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία και αλιεία), οι
οποίες αναλογούσαν στο 28,3% της συνολικής απασχόλησης, έναντι αντίστοιχου ποσοστού
μόλις 14,8% στο σύνολο της Ελλάδας – ήταν δηλαδή το ποσοστό του πρωτογενή στην ΠΕ
(και, κατ’ επέκταση, στην περιοχή μελέτης) σχεδόν διπλάσιο εκείνου της χώρας, με
αποτέλεσμα ο συντελεστής εξειδίκευσης της ΠΕ ως προς τη χώρα να είναι εξαιρετικά
υψηλός, στο επίπεδο του 186%.
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Μόνο στο κλάδο δημόσιας διοίκησης, άμυνας και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης – ο
οποίος αναλογούσε στο 16,0% της συνολικής απασχόλησης – εμφανίζεται υψηλότερη
εξειδίκευση της ΠΕ από ό,τι στον πρωτογενή, αλλά ο κλάδος αυτός δεν συγκαταλέγεται
στους κλάδους της οικονομικής βάσης. Αντίθετα, η ΠΕ υστερούσε στη συνεισφορά στην
απασχόληση όλων σχεδόν των άλλων κλάδων.

161%

187%

200%

194%

Σχήμα 6.1.6-3: Σύνθεση Απασχόλησης κατά Τομέα 2001.
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Σχήμα 6.1.6-4: Συντελεστές Εξειδίκευσης Απασχόλησης ΠΕ Έβρου ως προς τη χώρα 2001
(Σημ.: Η κωδικοποίηση των συντελεστών εξειδίκευσης αναλύεται στον
Πίνακα 6.1.14-4).
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Πίνακας 6.1.6-4: Απασχόληση μόνιμου πληθυσμού περιοχής μελέτης και ΠΕ Έβρου
1991-2001-2011.

Κωδ
Α
B
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
998-999

Κλάδος - Τομέας
Ονομασία
Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία
Αλιεία
Ορυχεία, λατομεία
Μεταποιητικές βιομηχανίες
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, νερού
Κατασκευές
Εμπόριο, επισκευές
Ξενοδοχεία, εστιατόρια
Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκμισθώσεις, επ/κές δραστηριότητες
Δημόσια διοίκηση, άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Εκπαίδευση
Υγεία, κοινωνική μέριμνα
Δραστηρ. παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα
Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν προσωπικό
Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα
Δήλωσαν ασαφώς ή δε δήλωσαν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
Πρωτογενής
Δευτερογενής
Τριτογενής
Δήλωσαν ασαφώς ή δε δήλωσαν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
Σύνολο

ΠΕ Έβρου
Άτομα
%
14.075
27,6%
380
0,7%
84
0,2%
4.568
9,0%
250
0,5%
3.955
7,7%
5.885
11,5%
2.595
5,1%
2.210
4,3%
721
1,4%
1.549
3,0%
8.180
16,0%
2.853
5,6%
2.400
4,7%
1.176
2,3%
142
0,3%
12
0,0%
1.288
2,5%
14.455
28,3%
8.857
17,4%
27.723
54,3%
1.288
52.323
100,0%

Ελλάδα
Άτομα
%
573.716
14,8%
17.953
0,5%
11.346
0,3%
492.911
12,7%
37.236
1,0%
350.694
9,0%
605.452
15,6%
234.325
6,0%
267.844
6,9%
105.915
2,7%
238.339
6,1%
320.876
8,3%
249.694
6,4%
184.710
4,8%
135.868
3,5%
57.064
1,5%
1.081
0,0%
217.065
5,6%
591.669
15,2%
892.187
23,0%
2.401.168
61,8%
217.065
4.102.089
100,0%

Η υψηλή εξάρτηση της απασχόλησης – και γενικότερα της οικονομίας – της ΠΕ Έβρου και
της περιοχής μελέτης από τον πρωτογενή τομέα έχει ως συνέπεια οι ζημιές που
προκαλούνται από τις πλημμύρες στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον να έχουν
ιδιαίτερα υψηλά αρνητικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην απασχόληση και στο
εισόδημα της περιοχής.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για την ίδια περίοδο του Β’ τριμήνου του 2015 και όσον
αφορά την αναλογία (%) των απασχολούμενων ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας, σημειώνεται ότι στην ΠΑΜΘ, το 28,2% των απασχολούμενων
δραστηριοποιούνταν στο τομέα της γεωργίας – δασοκομίας και αλιείας (αντίστοιχο
ποσοστό χώρας: 13,0%), το 16,0% στον κλάδο του εμπορίου (αντίστοιχο ποσοστό χώρας:
18,1%) και το 10,6 % στον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που αφορά στην δημόσια
διοίκηση, την άμυνα και την υποχρεωτική ασφάλιση (αντίστοιχο ποσοστό χώρας: 8,4%).
Τέλος, ποσοστό 8,8% απασχολούνταν στον τομέα των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
εστίασης (αντίστοιχο ποσοστό χώρας: 9,2%).
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Δείκτης
Εξειδίκευσης ΠΕ
Έβρου
187%
161%
56%
71%
51%
86%
74%
84%
63%
52%
49%
194%
87%
99%
66%
19%
85%
45%
186%
76%
88%
100%
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6.1.6.3 Τομείς παραγωγής
Πρωτογενής τομέας
Ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ)
εμφανίζει σημαντική τάση συρρίκνωσης την τελευταία δεκαετία, ιδιαίτερα δε μετά την
τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ (ενδιάμεση αναθεώρηση του 2003) όταν και υιοθετήθηκε
η Ενιαία Αποδεσμευμένη Ενίσχυση (ΕΑΕ). Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ το 2005 η
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) του πρωτογενή τομέα ήταν περίπου682 εκατ. €, το
2008 μειώθηκε σε 501 εκατ. €. Η πρόσφατη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα, εκτιμάται
ότι ενδεχομένως να αντιστρέψει αυτήν την τάση, καθώς ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό
του οικονομικά ενεργού πληθυσμού αναμένεται να στρέφεται στον πρωτογενή τομέα
Σύμφωνα με στοιχεία της ΣΜΠΕ, του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (2014-2020),
η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση της περιφέρειας ανέρχεται σε 4.000 τετραγωνικά
χιλιόμετρα ή στο 28% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας. Αρδεύεται το 58% περίπου
των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Στην Περιφέρεια υπάρχει μια τάση εξειδίκευσης σε
βιομηχανικές ή/και εκτατικές καλλιέργειες (κυρίως σε Ξάνθη και Ροδόπη), όπως το
βαμβάκι, το καλαμπόκι, ο καπνός και τα σιτηρά. Η κτηνοτροφία, αν και έχει πολλές
δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στην περιοχή, αποτελεί προς το παρόν
συμπληρωματική δραστηριότητα, ενώ αρκετά αναπτυγμένος είναι ο τομέας της αλιείας
(θαλάσσια και υδατοκαλλιέργειες). Η σχέση φυτικής-ζωικής παραγωγής στην Περιφέρεια
είναι αντίστοιχη του εθνικού μ.ό., δηλαδή περίπου 7:3.
Οι κυριότεροι υπο-κλάδοι αγροτικής παραγωγής στην Περιφέρεια ΑΜΘ, ανάλογα με την
αξία της παραγωγής και τη συμμετοχή στην ΑΠΑ του πρωτογενή τομέα, είναι: ζωική
παραγωγή (34%), δημητριακά (22%), βιομηχανικά φυτά (18%), λαχανικά και πατάτες (17%),
φρούτα (6%). Τα κυριότερα παραγόμενα προϊόντα είναι το καλαμπόκι (13%), γάλα (13%),
σιτηρά (8%), βαμβάκι (8%), πατάτες (6%), καπνός (5%) και σταφύλια (4%) (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ,
2009). Να σημειωθεί τέλος, ότι η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες είναι ένας σημαντικός
κλάδος που εμφανίζει δυναμική ανάπτυξη στην Περιφέρεια.
Οι σημαντικότεροι κλάδοι σε όρους απασχόλησης είναι σιτηρά, βαμβάκι, οπωροκηπευτικά
(σταφύλια, σπαράγγια ακτινίδια κυρίως), δενδροκομικά (ελαιοκαλλιέργεια, ρόδι). Να
σημειωθεί ωστόσο, ότι τα προϊόντα που είναι εντάσεως εργασίας είναι κατά κύριο λόγο η
κτηνοτροφία, οι υδατοκαλλιέργειες, ο καπνός, τα σταφύλια, τα σπαράγγια και τα ακτινίδια.
Τα κυριότερα εξαγόμενα αγροτικά προϊόντα της Περιφέρειας είναι τα επιτραπέζια
σταφύλια, ακτινίδια (με αυξητική τάση) και σπαράγγια. Σημαντικές ποσότητες
μεταποιημένων προϊόντων που εξάγονται, καταγράφονται σε ελαιόλαδο, κρασί και καπνά.
Τέλος, εξάγονται ορισμένες ποσότητες εκκοκκισμένου βαμβακιού και βαμβακόσπορου
(κυρίως στην αγορά της Τουρκίας), καθώς και ποσότητες σιταριού και καλαμποκιού.
Σημειώνεται ότι στο ΣΔΚΠ της ΛΑΠ Έβρου (Στάδιο 1 – Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων
Πλήμμύρας στην ΛΑΠ π. Έβρου), το οποίο αφορά η παρούσα ΣΜΠΕ, δίνονται αναλυτικά
στοιχεία αναφορικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του Πρωτογενούς τομέα παραγωγής,
στην περιοχή μελέτης (ΛΑΠ Έβρου).
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Δευτερογενής τομέας
Ο τομέας της μεταποίησης αποτελεί τον δεύτερο πιο σημαντικό τομέα από άποψης
παραγόμενης ΑΠΑ και απασχόλησης στην ΠΑΜΘ μετά τον τομέα παροχής υπηρεσιών, ο
οποίος περιλαμβάνει ωστόσο μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων (από την κατάταξη εξαιρείται
ο τομέας της δημόσιας διοίκησης, άμυνας, εκπαίδευσης, κλπ).
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των κύριων περιφερειακών μεγεθών της μεταποίησης μπορούν
να αναφερθούν τα εξής:
•

είναι ο μόνος τομέας που την περίοδο 2006-2010 αυξάνεται η ΑΠΑ κατά 37,84%

•

η συμμετοχή της μεταποίησης στην περιφερειακή ΑΠΑ αυξάνεται επίσης διαχρονικά
από 9,55% το 2006 σε 12,04% το 2010.

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, η αναλογία των απασχολουμένων στους κλάδους της
μεταποίησης επί του συνόλου του παραγωγικού δυναμικού της Περιφέρειας είναι
μικρότερη από τον εθνικό μέσο όρο (8,10% έναντι 10,50%) με κύρια αιτία τη μεγαλύτερη
συγκριτικά συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα στους δείκτες απασχόλησης στην ΠΑΜΘ.
Η κατανομή των μεταποιητικών μονάδων σε επιμέρους κλάδους παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Σύμφωνα με στοιχεία από την «Ετήσια Έρευνα Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας» της
ΕΛΣΤΑΤ για το 2010, οι σημαντικότεροι κλάδοι του μεταποιητικού τομέα στην ΠΑΜΘ είναι
αυτοί της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, γαλακτοκομικών προϊόντων, κοπής
μορφοποίησης λίθων για οικοδομικούς σκοπούς και της μεταποίησης άλλων πρώτων υλών.
Οι συγκεκριμένοι κλάδοι παρουσιάζουν σημαντική συγκέντρωση επιχειρήσεων καθώς σε
αυτό συμβάλλει η μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών (ορυκτός πλούτος, ενεργειακές πηγές,
αγροτικά προϊόντα) και η παράδοση στην παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων.
Τριτογενής τομέας
Ο τριτογενής (συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού) αποτελεί τον κύριο τομέα παραγωγής
τόσο σε σχέση με την απασχόληση (55,3% - 2010) όσο και σε σχέση με το ΑΕΠ (71,2%).
Δημόσια Διοίκηση, Λιανικό εμπορείο και Εκπαίδευση αποτελούν τους κύριους κλάδους, οι
οποίοι συνεισφέρουν στην παραγωγή του περιφερειακού προϊόντος, ενώ οι κλάδοι του
τουρισμού έπονται. Από αυτούς, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κλάδος της εκπαίδευσης, ο
οποίος διασυνδέεται με την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Στην ΠΑΜΘ, έχει
δημιουργηθεί σημαντική απορροφητική ικανότητα, κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, σε
δύο κύριους επιστημονικούς πόλους: την Πολυτεχνική Σχολή στη Ξάνθη και την Ιατρική
Σχολή στην Αλεξανδρούπολη. Τα δεδομένα των επιστημονικών δημοσιεύσεων, αλλά και η
κατανομή των εισροών της χρηματοδότησης υποστηρίζουν τον ισχυρισμό αυτό.
Ειδικότερα, όσον αφορά στον τομέα του τουρισμού, σημειώνεται ότι η ΠΑΜΘ,
δεν
συγκαταλέγεται στις ανεπτυγμένες τουριστικές περιοχές της χώρας, καθώς η συμμετοχή σε
επίπεδο διανυκτερεύσεων περιορίζεται μόλις στο 2,5% των ετήσιων διανυκτερεύσεων της
Χώρας, σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΤΕ, για το έτος 2012.
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Σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους η ΠΑΜΘ υστερεί στην τουριστική ανάπτυξη είναι:
•

Το κλίμα και η μικρή σχετικά τουριστική περίοδο σε σχέση με τη Νότια Ελλάδα.

•

Η σχετική απομόνωση που υπήρχε σε σχέση με την ημεδαπή αγορά (απόσταση από
Αθήνα και άλλα αστικά κέντρα), η οποία έχει επιλυθεί κυρίως λόγω της Εγνατίας
Οδού, ωστόσο παραμένει για το νησιωτικό χώρο και κύρια για τη Σαμοθράκη.

•

Η περιορισμένη τουριστική δυνατότητα από τα γειτονικά κράτη, η οποία επίσης έχει
ανατραπεί τόσο λόγω της ένταξης των Ρουμανία - Βουλγαρία στην ΕΕ και κατά
συνέπεια της ευκολότερης πρόσβασης τους, όσο και λόγω της ανόδου των
εισοδημάτων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

•

Η ύπαρξη εκτεταμένων προστατευόμενων περιοχών στην παράκτια ζώνη.

Παρ' όλα αυτά, ο τουρισμός αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα που αναπτύσσεται
στην ευαίσθητη περιβαλλοντικά παράκτια ζώνη, αλλά και ένας από τους κύριους κλάδους
που αναμένεται να ενισχυθούν στο πλαίσιο της αναπτυξιακής Στρατηγικής της Περιφέρειας.
Καταρχήν, παρά τη φαινομενικά μικρή ανάπτυξη του τουρισμού συνολικά στην Περιφέρεια,
εντοπίζονται ορισμένες περιοχές με ισχυρότατη εξάρτηση από τον τουρισμό. Το Ειδικό
Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό κατατάσσει την Π-ΑΜΘ κυρίως σε τρείς Ζώνες:
•

Την ανεπτυγμένη, στην οποία εντάσσεται ο παράκτιος χώρος της Θάσου και της
Καβάλας (από Ν. Πέραμα ως και την Πόλη). Στην περιοχή αυτή, σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, χωροθετείται άνω του 60% των τουριστικών μονάδων της
ΠΑΜΘ.

•

Την Αναπτυσσόμενη, στην οποία εντάσσεται ο λοιπός παράκτιος χώρος πλην
Σαμοθράκης και Βιστωνίδας.

•

Την Περιοχή, που ενδείκνυται για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών και
περιλαμβάνει τον ευρύτερο ορεινό και ημιορεινό χώρο, συμπεριλαμβανομένης και
της Ξάνθης.

Επίσης, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία Αφίξεων – Διανυκτερεύσεων, η
ΠΑΜΘ εμφανίζει μια σχετική "σταθεροποίηση" ή ακόμα και μείωση στον αριθμό
διανυκτερεύσεων, εντούτοις παρουσιάζει ορισμένες "ποιοτικές" διαφοροποιήσεις που
πιθανώς θα επηρεάσουν την εξέλιξη της τάσης τα επόμενα χρόνια. Κύρια τέτοια
παράμετρος είναι η σημαντική μεταβολή της συμμετοχής των αλλοδαπών στις
διανυκτερεύσεις.
Οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα της Περιφέρειας
αυξάνονται διαχρονικά την περίοδο 2007-2011, τόσο σε απόλυτες τιμές όσο και σε ποσοστό
επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων γενικώς, και από 35% το 2007 ξεπερνούν το 45% το
2011.
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6.1.7 Τεχνικές υποδομές
6.1.7.1 Οδικό δίκτυο
Οι σημαντικότεροι οδικοί άξονες εντός της ΛΑΠ Έβρου είναι η Εγνατία Οδός
(Αυτοκινητόδρομος Α2) και o υπό κατασκευή Αυτοκινητόδρομος Α21 Αδράνιο - Σουφλί Διδυμότειχο - Ορεστιάδα - Καστανιές – Ορμένιο (κάθετος άξονας Εγνατίας).
Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ένας από τους δύο σημαντικότερους δρόμους που κατέληγαν
στην πρωτεύουσα Ρώμη ήταν η via Εγνατία, υπερπόντια προέκταση της via Τραϊόνα
διαμέσου του λιμένα της Γναφιάς, που διέσχιζε την Ελλάδα μέχρι τον ποταμό Έβρο. Η
Εγνατία περνούσε από το Δυρράχιο, το Λυχνιδό, την Ηράκλεια, την Πέλλα, τη Θεσσαλονίκη,
την Αμφίπολη, τους Φιλίππους, το Τόπειρο, την Μαξιμιανούπολη και την Τραϊανούπολη.
Σήμερα, η Εγνατία Οδός είναι αυτοκινητόδρομος με μήκος 670 km. Ξεκινάει από την
Ηγουμενίτσα, διασχίζει ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα, και καταλήγει στα Ελληνοτουρκικά
σύνορα στους Κήπους. Ο αυτοκινητόδρομος έχει τετράιχνη διατομή πλάτους 24,5 m (ή 22
m στα ορεινά δυσχερή τμήματα) με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης
Ανάγκης ανά κατεύθυνση και διαχωρισμό των δύο κλάδων με κεντρική νησίδα.
Η Εγνατία Οδός είναι το ελληνικό κομμάτι του διευρωπαϊκού άξονα Ε90. Διασταυρώνεται
με τους αυτοκινητοδρόμους Α5/Ε55 (Ιόνια Οδός), Ε853 (Κακαβιά-Ιωάννινα), Ε92
(Ηγουμενίτσα-Βόλος), Α3/Α27/Ε65 (Κεντρική Οδός), Α29 (Κρυσταλλοπηγή-Σιάτιστα), Α1/Ε75
(Εύζωνοι-Αθήνα), Α25/Ε79 (Προμαχώνας-Θεσσαλονίκη), Α23 (Κομοτηνή-Νυμφαία), και
Α21/Ε85 (Ορμένιο-Αρδάνιο). Συνδέεται επίσης με τους κάθετους οδικούς άξονες ΚαβάλαΕξοχή και Ξάνθη-Εχίνος. Τροφοδοτείται από 4 λιμάνια και 6 αεροδρόμια, και περιέχει
πλήθος σηράγγων, γεφυρών και ανισόπεδων κόμβων. Τη διαχείριση και συντήρηση του
αυτοκινητοδρόμου έχει αναλάβει η Εγνατία Οδός Α.Ε. η οποία κατασκευάζει παράλληλα
και 5 κάθετους οδικούς άξονες που συνδέουν την Εγνατία με τα βόρεια σύνορα της χώρας.
Το τμήμα της Εγνατίας οδού εντός της περιοχής μελέτης ανέρχεται σε 59km.
Ο Κάθετος Άξονας Αρδάνιο – Ορμένιο – Ελληνο-βουλγαρικά Σύνορα μήκους 124km είναι
άξονας στρατηγικής σημασίας και αποτελεί βασική σύνδεση με την Βουλγαρία. Είναι τμήμα
του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και απόληξη του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου IX
στο ελληνικό έδαφος. Ο άξονας αναβαθμίζεται με στόχο τη μετατροπή του σε κλειστή οδό
ταχείας κυκλοφορίας διατομής πλάτους 12/14 m με μία λωρίδα κυκλοφορίας και λωρίδα
έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση [2x(1+ΛΕΑ)]. Κατασκευάζεται μεγάλος αριθμός
τεχνικών, ανισόπεδοι κόμβοι εισόδου/εξόδου, παράπλευρο δίκτυο καθώς και παρακάμψεις
οικισμών.
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Άλλοι σημαντικοί οδικοί άξονες είναι:
Πρωτεύον Εθνικό Δίκτυο
ΕΟ 2: (Θεσσαλονίκη-Δερβένι) – Γέφυρα Στρυμόνα - Νέα Πέραμος – Καβάλα – Ξάνθη –
Κομοτηνή – Μέστη – Μάκρη – Αλεξανδρούπολη – Γέφυρα Κήπων.
ΕΟ 51: Αρδάνιο – Σουφλί – Διδυμότειχο – Ορεστιάδα (παράκαμψη οικισμών) Καστανιές – Ελληνοτουρκικά σύνορα και Καστανιές – Ορμένιο – Ελληνοβουλγαρικά
σύνορα (κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού).
Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο
ΕΟ 53

Αλεξανδρούπολη - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα

Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο
Τμήμα της ΕΟ 2 Σάπες – Μάκρη
Πρωτεύον Επαρχιακό
ΕπΟ 1: Λουτρά Τραϊανούπολης-Πεσσάνη-Δαδιά-Γέφυρα Μαγγαζίου.
ΕπΟ 4: Προβατώνας-Τυχερό-Λαγηνά-Λυκόφως.
ΕπΟ 5: Σουφλί-Γιαννούλη-Σιδηρώ-Μεγ.Δέρειο.
ΕπΟ 6: Μάνδρα-Πρωτοκκλήσι-Κυριακή-Μικρό Δέρειο-Μεγ.Δέρειο.
ΕπΟ 7: Διδυμότειχο-Κυανή-Μεταξάδες-Παλιά-Λάδη.
ΕπΟ 8: Διδυμότειχο-Ελαφοχώρι-Λάδη-Ζώνη-Γέφυρα Κυπρίνου.
ΕπΟ 9: Διδυμότειχο-Ισαάκειο-Πετράδες-Πύθιο-Ρήγιο-Σοφικό-Θούριο.
ΕπΟ 10: Ορεστιάδα-Νεοχώρι-Βάλτος-Φυλάκιο-Κυπρίνος.
ΕπΟ 11: Καστανιές-Ρίζια-Φυλάκιο.
ΕπΟ 13: Κυπρίνος-Κόμαρα-Πεντάλοφος-Πετρωτά-Ορμένιο (διαστ. με ΕΟ 2).

ΕπΟ (χωρίς αριθμό): Μάκρη-Δίκελλα-Αρχαία Μεσήμβρια (όρια ΠΕ Ροδόπης).
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Εικόνα 6.1.7-1: Οδικό δίκτυο ευρύτερης περιοχής μελέτης (πηγή: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).
6.1.7.2 Σιδηροδρομικό δίκτυο
Το σιδηροδρομικό δίκτυο εντός της ΛΑΠ Έβρου ανέρχεται σε 197km και περιλαμβάνει
τμήμα της γραμμής Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη (24km) καθώς και 173km από τα
180km της γραμμής Αλεξανδρούπολη – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Η γραμμή
Αλεξανδρούπολη – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα διακλαδώνεται στο Πύθιο, όπου συνεχίζει
προς Τουρκία.
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Σύμφωνα με στοιχεία της Μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ)
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», εξαιτίας της διέλευσης της γραμμής σε πολύ κοντινή
απόσταση από τον π. Έβρο στο τμήμα βόρεια του Σουφλίου, η γραμμή πλημμυρίζει, με
αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια ο ΟΣΕ να προβεί στη διακοπή της απευθείας σύνδεσης
Θεσσαλονίκης-Ορμενίου, ώστε τυχόν προβλήματα στη γραμμή του Έβρου να μην
επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του υπόλοιπου δικτύου.
6.1.7.3 Λιμάνια - Αεροδρόμια
Εντός της ΛΑΠ Έβρου χωροθετούνται ο αερολιμένας και ο λιμένας Αλεξανδρούπολης. Ο
αερολιμένας της Αλεξανδρούπολης «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» βρίσκεται σε απόσταση 7,0km
ανατολικά της Αλεξανδρούπολης. Είναι ένας μέσης δυναμικότητας αερολιμένας σε σχέση
με τη διενέργεια πτήσεων και τη διακίνηση επιβατών. Το Αεροδρόμιο της
Αλεξανδρούπολης “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” έχει χαρακτηρισθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση ως
γενικότερης σημασίας, με μελλοντικό στρατηγικό στόχο την ένταξή του στα Αεροδρόμια
“Κοινοτικού Ενδιαφέροντος”, δηλαδή να λειτουργεί ως πύλη της χώρας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Εικόνα 6.1.7-2: Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος».
Ο λιμένας Αλεξανδρούπολης αποτελεί μία από τις πύλες της Βόρειας Ελλάδας, μαζί με τους
λιμένες της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας, για την κίνηση εμπορευμάτων από και προς τις
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Βρίσκεται στην Ανατολική Πύλη της
Εγνατίας Οδού και συνδέεται οδικώς και σιδηροδρομικώς μέσω Ορμενίου με τα
Διευρωπαϊκά Οδικά και Σιδηροδρομικά Δίκτυα προς Κεντρική και Δυτική Ευρώπη.
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Εικόνα 6.1.7-3: Λιμένας Αλεξανδρούπολης.
Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ) Α.Ε., έχει την ευθύνη λειτουργίας του
λιμένα,ο οποίος εμφανίζει σημαντική εξαγωγική κίνηση, αποτελώντας το σπουδαιότερο
συγκοινωνιακό και εμπορικό κόμβο της περιοχής. Ο λιμένας αποτελεί το κύριο σημείο
επικοινωνίας με την ηπειρωτική χώρα για τη Σαμοθράκη και δευτερεύον σημείο
επικοινωνίας για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
Είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε διαθέσιμη χερσαία έκταση λιμένες της χώρας, ενώ
πρόκειται να επεκταθεί περισσότερο με την αξιοποίηση των προϊόντων των εκσκαφών για
την εκβάθυνση λιμενολεκάνης και διαύλου.
Διαθέτει μεγάλη καινούργια προβλήτα Ε/Κ με άριστης ποιότητας δάπεδα, υποδοχές για
τοποθέτηση εξοπλισμού και δκτύων και ικανά βάθη για την εξυπηρέτηση μεγάλων πλοίων
μεταφοράς Ε/Κ, ο οποίος είναι διαθέσιμος στο σύνολό του.
Επίσης, για τον λιμένα Αλεξανδρούπολης, έχει εγκριθεί το Σχέδιο Χωροταξικής Οργάνωσής
του (master plan), το οποίο αποτελεί σύνθεση των προγραμματικών κατευθύνσεων των
εμπλεκόμενων υπηρεσιών και του Ο.Λ.Α. Α.Ε. σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο της
εγκατάστασης, τις μελλοντικές απαιτήσεις των χρηστών της και τον βέλτιστο τρόπο
ικανοποίησης.
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Το εν λόγω master plan, αφορά μια λιμενική εγκατάσταση πολύ μεγαλύτερης εμβέλειας
από την υφιστάμενη, η οποία προορίζεται και φιλοδοξεί να αναβαθμιστεί - από τοπικής
σημασίας που είναι σήμερα - σε σημαντικό περιφερειακό λιμένα, ενταγμένο στα
Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών, με πολυχρηστικό χαρακτήρα.
Ανταποκρίνεται στην απαίτηση ύπαρξης ενός μακροπρόθεσμου και συνολικού σχεδίου
ανάπτυξης, το οποίο διασφαλίζει την απαιτούμενη λειτουργικότητα, ευελιξία και
επεκτασιμότητα της εγκατάστασης και την αποδοτική διάθεση οικονομικών πόρων.
Διασφαλίζει ικανοποιητικές συνθήκες προσπελασιμότητας, προκειμένου ο λιμένας να
λειτουργεί απρόσκοπτα, συνδεόμενος απευθείας με το εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό
δίκτυο, ελαχιστοποιώντας τις οχλήσεις προς την πόλη. Επιτυγχάνει την ένταξη της λιμενικής
εγκατάστασης στον πολεοδομικό ιστό με ελαχιστοποίηση των προκυπτουσών συγκρούσεων
ροών και χρήσεων.

Εικόνα 6.1.7-4: Master plan λιμένα Αλεξανδρούπολης.
Ο χρονικός ορίζοντας του Σχεδίου Χωροταξικής Οργάνωσης εκτείνεται μέχρι το 2025. Η
υλοποίησή του θα γίνει σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη της αγοράς και τον ρυθμό
εμφάνισης των αναγκών. Βάσει αυτού, ο λιμένας Αλεξανδρούπολης διαχωρίζεται σε έξι (6)
διακριτές λειτουργικές περιοχές (βλ. ανωτέρω Εικόνα 6.1.7-4).
6.1.7.4 Απορρίματα
Ο τροποποιημένος Περιφερειακός Σχεδιασμός για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων
της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ΠΕΣΔΑ) (Αποφ. 9424/03-09-09) σε σχέση με τη
Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) προβλέπει την επεξεργασία και
αξιοποίηση των ΑΣΑ ενώ θέτει ως στόχο για το έτος 2013 την επεξεργασία κατ’ελάχιστον
125.100 τόνων ΑΣΑ πριν την τελική διάθεση και για το έτος 2020 170.600 τόνων ΑΣΑ. Για
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την επίτευξη των ανωτέρω προβλέπει την εφαρμογή προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή
(ΔσΠ) Υλικών Συσκευασίας, τη λειτουργία Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)
και Κεντρικών Μονάδων Επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων.
Τα έργα που προβλέπονται στον ΠΕΣΔΑ είναι δύο (2) Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις
Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) που περιλαμβάνουν Μονάδες Επεξεργασίας
Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
Αναλυτικότερα προβλέπονται:
•

Δύο (2) Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ):
ΜΕΑ Δυτικού Τομέα (Καβάλας): Θα εξυπηρετεί τους νομούς Δράμας, Ξάνθης και
Καβάλας με μέση δυναμικότητα εικοσαετίας στους 215.000 τόνους.
ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα (Αλεξανδρούπολης): Θα εξυπηρετεί τους νομούς Ροδόπης
και Έβρου με μέση δυναμικότητα εικοσαετίας στους 160.000 τόνους.

•

Δύο (2) Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ):
ΧΥΤΥ Δυτικού Τομέα (Καβάλας): Θα εξυπηρετεί τους νομούς Δράμας, Ξάνθης και
Καβάλας και θα δέχεται τα υπολείμματα της ΜΕΑ Καβάλας με δυναμικότητα στους
64.500 τόνους.
ΧΥΤΥ Ανατολικού Τομέα (Αλεξανδρούπολης): Θα εξυπηρετεί τους νομούς Ροδόπης
και Έβρου και θα δέχεται τα υπολείμματα της ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης με
δυναμικότητα στους 48.000 τόνους.

Επίσης, προβλέπονται:
•

Έξι (6) Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) για το σύνολο της
Περιφέρειας ΑΜΘ στις περιοχές Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Διδυμοτείχου,
Δράμας και Αλεξανδρούπολης.

•

Δεκαπέντε (15) Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)

Ειδικά για τη Σαμοθράκη προβλέπεται ΧΥΤΥ δυναμικότητας 950 τόνων και ΣΜΑ για τη
μεταφόρτωση ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης.
Για το μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι την υλοποίηση των ΜΕΑ και των ΧΥΤ, ο ΠΕΣΔΑ
προβλέπει ότι για τη διαχείριση και διάθεση των στερεών αποβλήτων θα αξιοποιούνται οι
νόμιμοι ΧΥΤΑ της Περιφέρειας, οι επεκτάσεις τους καθώς και όλες οι προβλεπόμενες από
την κείμενη νομοθεσία πρακτικές, όπως η αποθήκευση αποβλήτων.
Επίσης, ο ΠΕΣΔΑ προβλέπει τη συγκρότηση ενός Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΦΟΔΣΑ), με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και όχι απλά και
μόνο τη συλλογή και τελική διάθεση τους.
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Για τη διαχείριση των ΑΣΑ της Περιφέρειας έχει συσταθεί η Ανώνυμη Εταιρεία «Διαχείριση
Απορριμμάτων Αν. Μακεδονίας & Θράκης ΑΕ» (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ).
Στην Περιφέρεια ΑΜΘ λειτουργούν οι ακόλουθοι ΧΥΤΑ:
•

Ξάνθης

•

Κομοτηνής

•

Καβάλας

Μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός και στην ΠΕ Έβρου δεν
λειτουργεί ΧΥΤΑ. Τα απορρίμματα συγκεντρώνονται σε ΧΑΔΑ. Εντός της ΛΑΠ Έβρου
εξακολουθούν να λειτουργούν οι ακόλουθοι 2 ΧΑΔΑ:
1.

ΧΑΔΑ στη θέση «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ» του Δήμου Διδυμοτείχου

2.

ΧΑΔΑ στη θέση «ΜΑΥΡΟΤΟΠΟΣ (2)» στο ΔΔ Αλεξανδρούπολης του Δήμου
Αλεξανδρούπολης

Επίσης, εντός της ΛΑΠ Έβρου βρίσκονται 8 κλειστοί (προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ), τα έργα
αποκατάστασης των οποίων έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
Πίνακας 6.1.7-1: Προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ (κλειστοί).
α/α

ΠΕ

1
2
3
4
5
6
7
8

Έβρου
Έβρου
Έβρου
Έβρου
Έβρου
Έβρου
Έβρου
Έβρου

ΔΗΜΟΣ ΠΡ.
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
Αλεξανδρούπολης
Ορεστιάδας
Ορεστιάδας
Ορεστιάδας
Ορεστιάδας
Σουφλίου
Σουφλίου
Σουφλίου

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΘΕΣΗ

Φέρες
Νέα Βύσσα
Κυπρίνος
Κριός
Ορεστιάδα
Λάβαρα
Αμυγδαλεώνας
Σουφλί

Παππάς
Νέας Βύσσας
Δεξαμενή
Ξανθό
Αμπέλια
Κάμπος
Αμυγδαλεώνας
Μέγα Ρέμα

6.1.7.5 Αστικά λύματα
Όσον αφορά στην αποχέτευση και επεξεργασία των αστικών λυμάτων, εντός της ΛΑΠ
Έβρου λειτουργούν οι κάτωθι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ):
•

Αλεξανδρούπολης

•

Διδυμοτείχου

•

Ορεστιάδας

•

Σουφλίου

Αναλυτικά, η υφιστάμενη κατάσταση και τα προγραμματιζόμενα έργα, σχετικά με την
επεξεργασία των αστικών λυμάτων εντός της ΛΑΠ Έβρου, παρουσιάζονται ακολούθως:
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Δήμος Αλεξανδρούπολης
Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης σήμερα λειτουργεί η ΕΕΛ Αλεξανδρούπολης, η οποία
εξυπηρετεί τμήμα της πόλης της Αλεξανδρούπολης (Μέχρι 31/12/2009 διέθετε εσωτερικό
δίκτυο κατά 70%) (agglomeration ΙΠ>15.000) καθώς και τις ακόλουθες περιαστικές
περιοχές: Απαλός, Παλαγία, Μαΐστρος και Νέα Χιλή. Στη μονάδα υποδοχής και
προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων, που διαθέτει, οδηγούνται βοθρολύματα από περιοχές
της πόλης που δεν έχουν δίκτυο καθώς και από τον οικισμό της Μάκρης. Η δυναμικότητα
οργανικού φορτίου της ΕΕΛ είναι 85.000 ΙΠ ενώ το εισερχόμενο σήμερα οργανικό φορτίο
ανέρχεται σε 65.000 ΙΠ. Τα λύματα υπόκεινται σε δευτεροβάθμια επεξεργασία και
απορρίπτονται σε θαλάσσια περιοχή (κανονικός αποδέκτης). Η επεξεργασμένη ιλύς
διατίθεται (200 τόννοι DS/έτος) για γεωργικούς σκοπούς. Το έργο της επέκτασης των
δικτύων ακαθάρτων της πόλης της Αλεξανδρούπολης είναι σε εξέλιξη. Προβλέπεται η
επέκταση των δικτύων στις περιοχές Αγίου Βασιλείου, Παρμενίωνα, Αγίου Δημητρίου και
υπόλοιπο ΚΕΓΕ μέσω της υλοποίησης αντιστοίχων έργων. Για τις Φέρες και τη Μάκρη τα
σχετικά έργα αποχέτευσης έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
Οι υπόλοιποι οικισμοί του Δήμου δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο και η διάθεση των
λυμάτων γίνεται σε βόθρους. Προγραμματιζόμενα έργα στο Δήμο περιλαμβάνουν την
κατασκευή της ΕΕΛ Φερών και Μάκρης.
Το έργο «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών» εντάχθηκε στο
ΕΠΠΕΡΑΑ (Κωδ. 217076) και περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην
έκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού (ΙΠ>2.000). Το δίκτυο θα είναι
διακλαδούμενο και θα καταλήγει σε Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (KAA), ο οποίος έχει ήδη
κατασκευαστεί με πόρους του 2ου ΚΠΣ – ΕΠΠΕΡ. Ο KAA θα οδηγεί τα λύματα σε ΕΕΛ
δυναμικότητας 7.000 ΙΠ, η οποία θα κατασκευαστεί 0,8 Km ΝΑ της πόλης, σε απόσταση
περίπου 150 m από την τάφρο Τσάι. Εκτός του κατασκευασμένου KAA μήκους 1,4Km., και
εσωτερικού δικτύου 5,6Km, το εσωτερικό δευτερεύoν δίκτυο που θα κατασκευαστεί με το
έργο είναι 27,7Km και θα εξυπηρετεί πλέον το σύνολο του οικισμού των Φερών.
Η μέθοδος επεξεργασίας που θα εφαρμοστεί στην ΕΕΛ θα είναι το σύστημα της ενεργού
ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, ταυτόχρονη πλήρη σταθεροποίηση της βιολογικής ιλύος.
Η απολύμανση των επεξεργασμένων υγρών θα γίνεται με προσθήκη υποχλωριώδους
νατρίου (ΝaOCl). Μετά τη χλωρίωση θα ακολουθεί αποχλωρίωση πριν τη διάθεσή τους
στον αποδέκτη. Η επεξεργασία της λάσπης, τόσο για το στάδιο της πάχυνσης όσο και για το
στάδιο της αφυδάτωσης, θα γίνεται με μηχανικά μέσα και χρήση κροκιδωτικών, όπου
απαιτείται.
Ως αποδέκτης των επεξεργασμένων και απολυμασμένων λυμάτων έχει οριστεί ο
υπερχειλιστής Αρδανίου «Τσάι Ρέμα». Η ΕΕΛ βρίσκεται εντός οικείας λεκάνης
υδροσυλλογής της ευαίσθητης περιοχής Δέλτα Έβρου
Το έργο «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ Μάκρης του Δ. Αλεξανδρούπολης»
εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ (Κωδ. 339884) και αφορά στην κατασκευή αποχετευτικού δικτύου
στην έκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού της Μάκρης (ΙΠ>2.000).
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Το δίκτυο των ακαθάρτων θα είναι διακλαδούμενο και θα καταλήγει σε Κεντρικό
Αποχετευτικό Αγωγό, ο οποίος επίσης θα κατασκευασθεί με το έργο. Ο αγωγός αυτός θα
οδηγεί τα λύματα σε ΕΕΛ δυναμικότητας 3.134 ΙΠ, η οποία θα κατασκευαστεί 2Km
βορειανατολικά του οικισμού της Μάκρης. Αποδέκτης των επεξεργασμένων και
απολυμασμένων λυμάτων θα είναι ρέμα ανατολικά του οικισμού (εκτός οικείας λεκάνης
υδροσυλλογής ευαίσθητης περιοχής).
Δήμος Διδυμοτείχου
Στο Δήμο Διδυμοτείχου, μόνο ο οικισμός του Διδυμοτείχου διαθέτει σήμερα αποχετευτικό
δίκτυο (95%) και ΕΕΛ σε λειτουργία. Οι υπόλοιποι οικισμού του Δήμου δεν διαθέτουν
αποχετευτικό δίκτυο.
Η ΕΕΛ Διδυμοτείχου εξυπηρετεί τον οικισμό του Διδυμοτείχου (agglomeration ΙΠ>15.000).
Η δυναμικότητα οργανικού φορτίου της ΕΕΛ είναι 15.000 ΙΠ ενώ το εισερχόμενο σήμερα
οργανικό φορτίο ανέρχεται σε 14.250 ΙΠ. Τα λύματα υπόκεινται σε δευτεροβάθμια
επεξεργασία με απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου και απορρίπτονται στον π.
Ερυθροπόταμο, ο οποίος σε απόσταση 1,4Km συμβάλλει με τον ποταμό Έβρο. Η ΕΕΛ
βρίσκεται εντός της οικείας λεκάνης υδροσυλλογής της ευαίσθητης περιοχής του
Ερυθροποτάμου αλλά και του Έβρου και έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί με κριτήρια που
πληρούν τις πρόνοιες της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για απόρριψη λυμάτων σε ευαίσθητο
αποδέκτη.
Δήμος Ορεστιάδος
Στο Δήμο Ορεστιάδος μόνο ο οικισμός του της Ορεστιάδας διαθέτει σήμερα αποχετευτικό
δίκτυο (85%) και ΕΕΛ σε λειτουργία.
Η ΕΕΛ Ορεστιάδας εξυπηρετεί τον οικισμό της Ορεστιάδας και του Νέου Πύργου
(agglomeration ΙΠ>15.000). Στη μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων,
που διαθέτει, οδηγούνται βοθρολύματα από τους ακόλουθους οικισμούς: Βάλτος, Θούριο,
Χειμώνιο, Νεοχώρι, Χάνδρα και Μεγάλη Δοξιπάρα. Η δυναμικότητα οργανικού φορτίου της
ΕΕΛ είναι 30.000 ΙΠ ενώ το εισερχόμενο σήμερα οργανικό φορτίο ανέρχεται σε 22.800 ΙΠ.
Τα λύματα υπόκεινται σε δευτεροβάθμια επεξεργασία με απομάκρυνση αζώτου και
φωσφόρου και αιωρούμενων στερεών (μικροδιύλιση). Μέσω παρακείμενης
αποστραγγιστικής τάφρου Τ16, οδηγούνται στον π.Ξηροπόταμο και εν τέλει, έχοντας
διανύσει συνολικά μια απόσταση 26Km, στον ποταμό Έβρο. Η ΕΕΛ βρίσκεται εντός της
οικείας λεκάνης υδροσυλλογής της ευαίσθητης περιοχής του ποταμού Έβρου και έχει
κατασκευαστεί και λειτουργεί με κριτήρια που πληρούν τις πρόνοιες της Οδηγίας
91/271/ΕΟΚ για απόρριψη λυμάτων σε ευαίσθητο αποδέκτη. Η επεξεργασμένη ιλύς
διατίθεται (330 τόννοι DS/έτος) στον ενεργό ΧΑΔΑ Ορεστιάδας.
Για τον οικισμό της Νέας Βύσσας υπάρχει ΑΕΠΟ για την κατασκευή και λειτουργία ΕΕΛ σε
απόσταση περίπου 0,8Km νότια της Ν. Βύσσας, στη θέση Χερσολίβαδο Καβύλης. Η
εγκατάσταση θα εξυπηρετεί ισοδύναμο πληθυσμό αιχμής 3.700 ατόμων (Α΄φάση) και
ισοδύναμο πληθυσμό αιχμής 5.117 ατόμων (Β’ φάση). Η βιολογική επεξεργασία θα γίνεται
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με τη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού με πλήρη νιτροποίηση – απονιτροποίηση των
λυμάτων και σταθεροποίηση της ιλύος. Τα επεξεργασμένα λύματα μετά από απολύμανση
με χλωρίωση και μετά από το μεταερισμό θα διατίθενται σε ρέμα που βρίσκεται σε
απόσταση περίπου 200m ανατολικά από την ΕΕΛ και βρίσκεται εντός οικείας λεκάνης
υδροσυλλογής της ευαίσθητης περιοχής π.Έβρου.
Στον οικισμό του Νεοχωρίου βρίσκεται υπό διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ για την κατασκευή
ΕΕΛ δυναμικότητας 1.500 ΙΠ με ημερήσια παραγωγή αποβλήτων 250 mΙ/κάτοικο-ημέρα. Τα
λύματα θα επεξεργάζονται με το σύστημα της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, με
πλήρη αποσταθεροποίηση της ιλύος. Στη συνέχεια, θα υφίστανται χλωρίωση και τέλος, θα
απορρίπτονται στην αποστραγγιστική Τάφρο 31, η οποία καταλήγει μετά από διαδρομή 8
Km περίπου στην αποστραγγιστική Τάφρο Τ16 και στη συνέχεια μετά από διαδρομή 18km
περίπου στον ποταμό Έβρο (ευαίσθητος αποδέκτης).
Επίσης, μέσω του ΘΗΣΕΑΣ έχουν χρηματοδοτηθεί μελέτες για:
Δίκτυο αποχέτευσης και ΕΕΛ με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων στον οικισμό της
Καβύλης
Δίκτυο αποχέτευσης και ΕΕΛ με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων στον οικισμό της
Στέρνας
Δήμος Σουφλίου
Στο Δήμο Σουφλίου, στον οικισμό του Σουφλίου υπάρχει περιορισμένης έκτασης δίκτυο
αποχέτευσης και ΕΕΛ εν λειτουργία. Στον οικισμό του Τυχερού υπάρχει επίσης
περιορισμένης έκτασης δίκτυο και τα λύματα δεν υφίστανται καμία επεξεργασία. Οι
υπόλοιποι οικισμοί του Δήμου δεν διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης.
Στην ΕΕΛ Σουφλίου (agglomeration ΙΠ>2.000) επεξεργάζονται λύματα τμήματος του
οικισμού του Σουφλίου, καθώς σήμερα μόνο το 40% του οικισμού διαθέτει δίκτυο
αποχέτευσης. Η δυναμικότητα οργανικού φορτίου της ΕΕΛ είναι 9.650 ΙΠ ενώ το
εισερχόμενο σήμερα οργανικό φορτίο ανέρχεται σε 1.746 ΙΠ. Τα λύματα υπόκεινται σε
δευτεροβάθμια επεξεργασία με απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου και απορρίπτονται
στον ποταμό Έβρο (ευαίσθητος αποδέκτης). Η παραγόμενη ιλύς απορρίπτεται σε ΧΑΔΑ. Το
έργο της ολοκλήρωσης του δικτύου αποχέτευσης στου Σουφλίου εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ
(Κωδ. 295461). Με το έργο προβλέπεται η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου
ακαθάρτων της πόλης του Σουφλίου στο βόρειο και στο δυτικό τομέα με στόχο την
ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης στην πόλη και την ικανοποίηση της απαίτησης
αποχέτευσης του συνόλου του πληθυσμού.
Με το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ Δήμου Τυχερού», που εντάχθηκε στο
ΕΠΠΕΡΑΑ (Κωδ. 340030) προβλέπεται η αποπεράτωση του δικτύου ακαθάρτων του
Τυχερού (ΙΠ>2.000) καθώς και η κατασκευή νέας ΕΕΛ. Το συνολικό μήκος των αγωγών
μεταφοράς των ακαθάρτων με βαρύτητα είναι 9 km περίπου (ποσοστιαία καλύπτουν το 70
% της συνολικά αποχετευόμενης έκτασης καθώς το υπόλοιπο 30% είναι ήδη
κατασκευασμένο). Η ΕΕΛ είναι χωροθετημένη σε δημόσια έκταση 12 στρ. περίπου και θα
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είναι δυναμικότητας 3.200 ΙΠ με πρόβλεψη 20ετίας. Η ΕΕΛ βρίσκεται εντός οικείας λεκάνης
υδροσυλλογής της ευαίσθητης περιοχής π.Έβρου.
Δήμος Αρριανών
Οι οικισμοί του Δήμου δεν διαθέτουν δίκτυο ακαθάρτων ωστόσο εντοπίζονται περιπτώσεις
όπου διατίθενται λύματα σε δίκτυα ομβρίων.
6.1.7.6 Ύδρευση
Η υδροδότηση των οικισμών της ΛΑΠ Έβρου, πλην της Αλεξανδρούπολης, γίνεται από
υπόγεια ύδατα. Η πόλη της Αλεξανδρούπολης υδροδοτείται από ταμιευτήρα στην περιοχή
Διπόταμος του χειμάρρου Λουτρού. Από τη θέση του φράγματος ξεκινά αγωγός μεταφοράς
που διοχετεύει το νερό στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Ο αγωγός ακολουθεί πορεία
δίπλα στην κοίτη του ρέματος Λουτρού, κινείται επίσης δίπλα στους υπάρχοντες δρόμους
όπου είναι δυνατόν, και καταλήγει στη θέση του διυλιστηρίου. Κατά μήκους του κεντρικού
αγωγού μεταφοράς έχουν κατασκευαστεί διακλαδώσεις και ταχυδιυλιστήρια για την
υδροδότηση των οικισμών Λουτρού, Άνθειας, Δωρικού, Νίψας, Αετοχωρίου, Αριστείνου.
Το διυλιστήριο βρίσκεται στη θέση Βοριάς, 3,2Km βορειοδυτικά της Αλεξανδρούπολης και
έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 800 m3/ωρα νερού.
Στην ακόλουθη Εικόνα 6.1.7-5, παρουσιάζονται οι ΧΑΔΑ και οι υποδομές επεξεργασίας
αστικών λυμάτων και πόσιμου νερου που βρίσκονται εντός της ΛΑΠ Έβρου.
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ΧΑΔΑ και υποδομές επεξεργασίας αστικών λυμάτων και πόσιμου
νερου ΛΑΠ Έβρου.
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6.1.7.7 Κοινωνικές υποδομές
Εκπαίδευση
Εντός της ΛΑΠ Έβρου λειτουργούν 65 νηπιαγωγεία, 54 Δημοτικά Σχολεία, 23 Γυμνάσια και
20 Λύκεια.
Στην Αλεξανδρούπολη έχουν την έδρα τους:
•

το Τμήμα Ιατρικής,

•

το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και τα τμήματα
•

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,

•

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

της Σχολής Επιστημών Αγωγής
Τα τμήματα Ιατρικής και Μοριακής Βιολογίας στεγάζονται στην Πανεπιστημιούπολη, που
βρίσκεται σε απόσταση 8 Km από την πόλη και η Σχολή Επιστημών Αγωγής στη Νέα Χηλή. Ο
συνολικός αριθμός των φοιτητών ανέρχεται σε 1.930 περίπου.
Στην Ορεστιάδα έχουν την έδρα τους
•

το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και

•

το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

Συνολικά φοιτούν 455 φοιτητές. Στο Διδυμότειχο λειτουργεί παράρτημα του ΤΕΙ Καβάλας
(Σχολή Νοσηλευτικής) καθώς και Σχολή Αστυφυλάκων.
Περίθαλψη
Στη ΛΑΠ Έβρου λειτουργούν τα ακόλουθα Νοσοκομεία:
•

Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

•

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

•

496 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Επίσης, λειτουργούν τα ακόλουθα Κέντρα Υγείας:
•

Δικαίων

•

Ορεστιάδας

•

Σουφλίου
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Εικόνα 6.1.7-6: Υποδομές εκπαίδευσης και περίθαλψης ΛΑΠ Έβρου.
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6.1.7.8 Παραγωγικές υποδομές
Στη ΛΑΠ Έβρου υπάρχουν 5 IPPC εγκαταστάσεις εκ των οποίων
•

1 εγκατάσταση παραγωγής ορυκτελαίων

•

1 εγκατάσταση παραγωγής ζάχαρης

•

1 εγκατάσταση παραγωγής κεραμικών ειδών με ψήσιμο

•

2 εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής πουλερικών

Στη ΛΑΠ Έβρου υπάρχουν επίσης 6 εγκαταστάσεις SEVESO. Οι βιομηχανίες SEVESO που
βρίσκονται στην περιοχή μελέτης είναι κατά κύριο λόγο εγκαταστάσεις αποθήκευσης
υγρών και αέριων καυσίμων (4) και μεθανόλης (1). Τέλος μια εγκατάσταση ασχολείται με
την επεξεργασία ξύλου.
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Εικόνα 6.1.7-7: Παραγωγικές υποδομές ΛΑΠ Έβρου.
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6.1.7.9 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
Στην παρούσα παράγραφο, δίνονται στοιχεία αναφορικά με τα έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας, που υπάρχουν στην ΛΑΠ Έβρου.
Αντιπλημμυρικά αναχώματα ευρείας κοίτης
Το 1955 έγινε στην Κωνσταντινούπολη κοινή σύσκεψη των Υπουργών Δημοσίων Έργων της
Ελλάδας και της Τουρκίας, εγκρίθηκε η μελέτη της HARZA και συναποφασίστηκε
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των προβλεπομένων από τη μελέτη έργων εντός πέντε (5)
ημερολογιακών ετών, δηλ. 1955-1959. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της συμφωνίας και για τον
συντονισμό του προγράμματος και τις διευθετήσεις των διαφορών, εξουσιοδοτήθηκε η
«Μόνιμη Επιτροπή Έβρου».
Η μελέτη Harza, για τον υπολογισμό των αναχωμάτων εκτίμησε δύο κατηγορίες παροχών
λαμβάνοντας ως βάση την μεγάλη πλημμύρα του 1940, της οποίας η μέγιστη παροχή
εκτιμήθηκε στη μελέτη σε 8.000 m3/s στη γέφυρα του Πυθίου. Η μέγιστη παροχή στις
εκβολές εκτιμήθηκε ως 10.000 m3/s. Οι παροχές αυτές θεωρήθηκε ότι αντιστοιχούν σε
περίοδο επαναφοράς 50 ετών. Εκτιμάται ότι η θεώρηση αυτή είναι υπερβολική και οι
παροχές αυτές αντιστοιχούν σε μεγαλύτερες περιόδους επαναφοράς. Ωστόσο η ανάλυση
αυτή αποτελεί αντικείμενο του επόμενου σταδίου της παρούσας μελέτης.
Η Κατηγορία Ι αντιστοιχούσε σε πλημμύρα με περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη και τα
αναχώματα που σχεδιάζονταν με βάση αυτήν προβλέπονταν για την προστασία αστικών
περιοχών. Η Κατηγορία ΙΙ αντιστοιχούσε σε πλημμύρα με περίοδο επαναφοράς Τ=15 έτη
και τα αντίστοιχα αναχώματα προβλέπονταν για την προστασία των αγροτικών περιοχών.
Οι περιοχές εφαρμογής των αναχωμάτων κάθε κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη Harza
δίνονται κατωτέρω (οι περιοχές αφορούν αμφότερες τις όχθες του ποταμού):


Αναχώματα στο τμήμα ανάντη της συμβολής του Άρδα.



Αναχώματα στο τμήμα κατάντη συμβολής Άρδα και ανάντη συμβολής Τούντζα.



Αναχώματα στο τμήμα κατάντη συμβολής Τούντζα και ανάντη συμβολής
Ερυθροπόταμου.



Αναχώματα στο τμήμα κατάντη συμβολής Ερυθροπόταμου και ανάντη συμβολής
Εργίνη.



Αναχώματα στο τμήμα κατάντη συμβολής Εργίνη και μέχρι εκβολές Έβρου.

Ο σχεδιασμός της μελέτης Harza προέβλεπε ευρεία κοίτη πλημμυρών πλάτους 2 km
ανάμεσα στα παραπάνω αναχώματα, ζώνη η οποία συνιστούσε επαρκές πλάτος ώστε εντός
του να εξαπλωθεί η κυρίως κοίτη με τους μαιανδρισμούς της και τις αναμενόμενες αλλαγές
πορείας λόγω περαιτέρω προσχώσεων. Ο Πίνακας 6.1.7-2, παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά
των μελετηθέντων αναχωμάτων από την μελέτη Harza.
Πίνακας 6.1.7-2: Τεχνικά χαρακτηριστικά των αναχωμάτων μελέτης Harza.
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ΚΥΡΙΟ ΑΝΑΧΩΜΑ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΑΝΑΧΩΜΑ

(Μain Levee)

(Back Levee)

Μήκος
(km)

Κατάντη

Ανάντη

Υψόμετρο Υψόμετρο
(m)

(m)

Μήκος
(km)

Κατάντη

Ανάντη

Υψόμετρο Υψόμετρο
(m)

(m)

3,00

~+26,50

~+28,00

5,44

~+11,50

~+11,50

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΧΘΗ
Αναχώματα Ορεστιάδας

31,25

~+26,30

~+37,60

Αναχώματα Σουφλίου

1,55

~+17,50

~+18,00

Αναχώματα Τυχερού

12,90

~+11,50

~+13,00

Αναχώματα Φερών

31,00

~+3,00

~+9,00

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΧΘΗ
Αναχώματα Καζάν (Βόρεια

10,90

~+39,50

~+41,00

4,70

~+39,00

~+41,00

0,75

~+39,00

~+39,00

8,00

~+35,00

~+37,60

4,90

~+35,00

~+36,60

Αναχώματα Ντόιραν

1,85

~+30,00

~+31,00

4,73

~+28,00

~+30,00

Αναχώματα Κουπλού

12,27

~+13,80

~+16,30

Αναχώματα Υψάλων

49,00

~+3,00

~+12,00

18,64

~+12,00

~+14,30

Αδριανούπολης)
Αναχώματα Εντιρνέ,
(Αδριανούπολη)
Αναχώματα Κιρίτσχανε
(Νότια Αδριανούπολης)

Στην Εικόνα 6.1.7-8 παρουσιάζεται το σχέδιο γενικής διάταξης της μελέτης Harza όπου
δεικνύεται η οριζοντιογραφική θέση των αναχωμάτων που περιγράφονται στον ανωτέρω
Πίνακα.
Τα αναχώματα προβλέπονταν με πλάτος στη στέψη τους 3,00 m και με μέσο ύψος 4,00 m.
Η κλίση πρανών συνίστατο από την ανωτέρω μελέτη γενικά 1:2, ενώ για την περιοχή βόρεια
του Πυθίου η κλίση πρανών καθοριζόταν 1:2,5 και νότια του Πυθίου 1:3. Στις θέσεις που τα
αναχώματα είχαν ύψος μεγαλύτερο των 4 m προβλεπόταν κατασκευή μπαγκίνας πλάτους
5m από την εξωτερική πλευρά των αναχωμάτων.
Για τις περιπτώσεις πλημμυρών που υπερβαίνουν την στάθμη ασφαλείας των αναχωμάτων,
προβλέπονταν τμήματα ρήξεως, τα οποία τοποθετούντο σε θέσεις όπου η πλημμύρα
μπορούσε να βρει διέξοδο, με σκοπό την πρόληψη της καταστροφής μεγάλου τμήματος
των κυρίων αναχωμάτων και την καθοδήγηση των πλημμυρικών υδάτων ώστε να
προκληθεί η ελάχιστη δυνατή ζημιά. Οι διέξοδοι πλημμύρας ήταν γενικά παλαιές φυσικές
κοίτες. Η διατομή ρήξεως προβλεπόταν γενικά όμοια με αυτή του κανονικού αναχώματος
με τη διαφορά ότι το ελεύθερο ύψος ήταν μειωμένο κατά 0,50 m και η κατασκευή τους
προβλεπόταν από γαίες που μπορούν να διαβρωθούν.
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Εικόνα 6.1.7-8: Γενική διάταξη αντιπλημμυρικών έργων στον π. Έβρο (μελέτη Harza,
1953).
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Η μελέτη της Harza δεν ολοκληρώθηκε πλήρως, παρόλο που το 1955 υπήρξε συμφωνία
Ελλάδος-Τουρκίας να εκτελεστούν τα έργα βάσει της ανωτέρω μελέτης. Έκτοτε, εξαιτίας
των προβλημάτων που ανέκυψαν στις σχέσεις των δύο χωρών μετά τα γνωστά γεγονότα
του έτους αυτού, δεν υλοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα στην μελέτη περί των
ευθυγραμμίσεων της κοίτης και της εκατέρωθεν ανταλλαγής εδαφών. Συγκεκριμένα
κατασκευάστηκαν μόνον τρεις από τις τέσσερις προβλεπόμενες ευθυγραμμίσεις και δεν
υλοποιήθηκε η ανταλλαγή εδαφών σε κανένα σημείο. Επίσης σταμάτησε η συνεργασία και
η συνεννόηση όσον αφορά τα μετέπειτα έργα και η κάθε χώρα ακολούθησε ανεξάρτητη
πορεία με αποτέλεσμα να σημειωθεί ανισοβαρής ανάπτυξη αντιπλημμυρικών έργων
προστασίας, η οποία προσθέτει τις δικές της περιπλοκές στην αντιμετώπιση των
πλημμυρικών φαινομένων.
Σε γενικές γραμμές, όλα τα προβλεπόμενα έργα αναχωμάτων αλλά και αποστράγγισης που
προτάθηκαν από την μελέτη της Harza υιοθετήθηκαν και κατασκευάστηκαν τόσο από την
ελληνική όσο και από την τουρκική πλευρά. Η οριζοντιογραφική διάταξη των αναχωμάτων
της ελληνικής όχθης όπως είναι σήμερα, παρουσιάζεται στην Εικόνα 6.1.7-10 - Χάρτης
Αντιπλημμυρικών Έργων. Όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς από τη σύγκριση του
χάρτη αυτού με την Εικόνα 6.1.7-8, η πλειοψηφία των αναχωμάτων κατασκευάσθηκαν
σύμφωνα με τις προβλέψεις της μελέτης Harza.
Αντιπλημμυρικά αναχώματα κύριας κοίτης
Μετά την ολοκλήρωση των έργων που προέβλεπε η μελέτη Harza (των οποίων η κατασκευή
ολοκληρώθηκε το 1963) ακολούθησαν περαιτέρω συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
οι οποίες οδήγησαν στην κατασκευή νέων έργων τα οποία δεν προβλέπονταν από την
μελέτη Harza. Τα έργα αυτά αφορούσαν κυρίως την κατασκευή δευτερευόντων
αναχωμάτων προκειμένου να γίνει δυνατή η γεωργική εκμετάλλευση των παρόχθιων
γόνιμων εκτάσεων. Τα δευτερεύοντα αναχώματα (ονομαζόμενα και «θερινά – υπερβλητά»
αναχώματα) κατασκευάστηκαν σε διάφορες χρονικές περιόδους πλησίον της κύριας
(χαμηλής) κοίτης του Έβρου. Άλλα έργα που υλοποιήθηκαν εκτός του πλαισίου της μελέτης
Harza αφορούσαν στην κατασκευή προβόλων στις όχθες της κοίτης. Συγχρόνως
εκτελέστηκαν και στρατιωτικά έργα και στις δύο όχθες της κοίτης του Έβρου.
Ο σκοπός των υπερβλητών αναχωμάτων ήταν η προστασία των παρόχθιων περιοχών από
τις συνήθεις χειμερινές παροχές του Έβρου. Στις περιπτώσεις πλημμύρας τα αναχώματα
αυτά υπερπηδώνται από τα πλημμυρικά νερά και σε πολλές περιπτώσεις καταστρέφονται
και ανακατασκευάζονται εκ νέου. Θερινά - υπερβλητά αναχώματα στην Ελληνική πλευρά
κατασκευάστηκαν σε συνολικό μήκος 120 km περίπου πλησίον της κοίτης στην περιοχή
Νέας Βύσσας - Ορεστιάδας, στην περιοχή Πραγγίου - Λαβάρων και στην περιοχή Λυκόφης Τυχερού - Πέπλου.
Με την πάροδο των ετών, με διαρκείς συμπληρώσεις και βελτιώσεις, τα υπερβλητά
αναχώματα απέκτησαν ύψος 3 m και περιέλαβαν όλες τις παρέβριες πεδινές εκτάσεις, έτσι
ώστε σήμερα να μην υφίσταται καμία απροστάτευτη περιοχή.
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Τα χαρακτηριστικά των υπερβλητών αναχωμάτων που έχουν κατασκευαστεί στην ελληνική
πλευρά παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 6.1.7-3. Η τυπική διατομή της ζώνης
μεταξύ της κυρίας κοίτης και των αναχωμάτων της ευρείας κοίτης που είχαν κατασκευασθεί
με βάση την μελέτη Harza, όπως είναι σήμερα μετά την υλοποίηση των υπερβλητών
αναχωμάτων, παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.1.7-1. Οι περιοχές ανάπτυξης των υπερβλητών
αναχωμάτων κατά μήκος του Έβρου παρουσιάζονται στην Εικόνα 6.1.7-10 - Χάρτης
Αντιπλημμυρικών Έργων.
Πίνακας 6.1.7-3:

Α/Α

Τεχνικά χαρακτηριστικά των υπερβλητών αναχωμάτων της
ελληνικής όχθης.

Θέση υπερβλητού αναχώματος

Μήκος

Έκταση που προστατεύει

(km)

(στρ.)

1

Ανάχωμα Πετάλου – Πέπλου

10,5

7.000

2

Ανάχωμα Κήπων - Πέπλου – Πόρου

12,5

9.000

3

Ανάχωμα Γεμιστής

3,5

3.000

4

Ανάχωμα Τυχερού

8,5

8.000

5

Ανάχωμα Λυκόφης – Λαγυνών

10,0

9.000

6

Ανάχωμα Κορνοφωλιάς

4,5

3.000

7

Ανάχωμα Σουφλίου

6,5

6.000

8

Ανάχωμα Μάνδρας

2,0

1.000

9

Ανάχωμα Αμορίου – Λαβάρων

14,5

13.500

10

Ανάχωμα Νέων Ψαθάδων

2,5

2.000

11

Ανάχωμα Διδυμότειχου - Πραγγίου – Πετράδων

12,0

10.000

12

Ανάχωμα Πυθίου – Ριγίου

20,0

17.000

13

Ανάχωμα Πυθίου - Θουρίου - Ορεστιάδας - Βύσσας

12,5

12.000

ΣΥΝΟΛΟ

119,5

100.500

Σχήμα 6.1.7-1: Τυπική διατομή διευθέτησης του π. Έβρου (Ελληνοτουρκική μεθόριος).
Στις ίδιες ενέργειες, ίσως με βραδύτερο ρυθμό, προβαίνει και η Τουρκική πλευρά.
Αποτέλεσμα της κατασκευής των αναχωμάτων αυτών δίπλα στον Έβρο είναι ότι έχει πλέον
μειωθεί η ευρεία κοίτη πλημμυρών του ποταμού σε πλάτος 150 έως 180 m, ενώ στο
παρελθόν τα αντίστοιχα πλάτη ήταν της τάξεως των 1.000 έως 2.000 m, όπως προέβλεπε η
μελέτη Harza. Επίσης, όπως είναι προφανές, η παροχετευτικότητα της κοίτης έχει μειωθεί
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σημαντικά. Η πλημμυρική παροχή σχεδιασμού των κυρίως αναχωμάτων, όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως, ήταν της τάξεως των 8.000 έως 10.000 m3/s (αν και η αντιστοιχούσα στις
παροχές αυτές περίοδος επαναφοράς θεωρείται μάλλον υποεκτιμημένη).
Σήμερα αρχίζουν και εμφανίζονται πλημμυρικά προβλήματα όταν η παροχή του κυρίως
Έβρου (ανάντη συμβολής Άρδα και Τούντζα) φθάσει τα 1.200 έως 1.500 m3/s. Θεωρητικά η
παροχή σχεδιασμού των υπερβλητών αναχωμάτων αντιστοιχεί σε παροχές της τάξεως των
2.500 έως 3.000 m3/s, ωστόσο στις παροχές του κυρίως Έβρου πρέπει να προστεθούν και οι
παροχές του Τούντζα και κυρίως του Άρδα ποταμού, οι οποίες τα τελευταία χρόνια λόγω
της αλλαγής στον τρόπο διαχείρισης των υδροηλεκτρικών φραγμάτων επί του ρού του στην
Βουλγαρική πλευρά, έχουν αυξηθεί κατά πολύ σε σχέση με το παρελθόν.
Η διάταξη των υπερβλητών και των κυρίως αναχωμάτων σε σχέση με την κοίτη του
ποταμού φαίνεται παραστατικά στην ακόλουθη Εικόνα 6.1.7-9.
Όσον αφορά τα έργα προβόλων, με βάση τις διμερείς συμφωνίες οι πρόβολοι
προβλέπονταν μήκους 7 m από τον πόδα του πρανούς του αναχώματος και ύψους μέχρι 4
m από τη μέση στάθμη της ροής στην κοίτη του Έβρου. Συγχρόνως δεν επιτρεπόταν η
κατασκευή προβόλων με σκοπό την έμφραξη κλάδων ή πίσω από νησίδες που είχαν
δημιουργηθεί επί της κοίτης.

Εικόνα 6.1.7-9:
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Όμως εξαιτίας των προβλημάτων στις σχέσεις των δύο χωρών δεν υπήρξε στενή
συνεργασία για τις θέσεις και το είδος των έργων που κατασκευάζονταν με αποτέλεσμα η
κάθε πλευρά να υλοποιεί έργα χωρίς την ειδοποίηση της άλλης πλευράς. Επιπρόσθετα το
πρόβλημα της έλλειψης ακριβούς αποτύπωσης των έργων αυτών επιτείνει την δυσκολία
καταγραφής και αξιολόγησής τους.
Μετά από πλημμύρες που κατέστρεφαν τα αναχώματα, γίνονταν εργασίες ανακατασκευής
τους, για τις οποίες επίσης δεν υπήρχε διμερής συνεργασία, με αποτέλεσμα να εκτελούνται
διαφορετικές εργασίες στις δύο πλευρές, πολλές φορές αλληλοσυγκρουόμενες (π.χ.
υπερύψωση των αναχωμάτων στην μία πλευρά - Τουρκία περιοχή Τσιμπλάκ Αντά και
Αδριανούπολη, κατασκευή αναβαθμών κατάντη Ντόϊραν - Τουρκία, προστασία πρανούς
αναχώματος με λιθεπένδυση στην ελληνική πλευρά - κατασκευή προβόλων στην τουρκική
πλευρά).
Ευθυγραμμίσεις και διευθετήσεις κοίτης
Στα πλαίσια της μελέτης Harza προβλεπόταν επίσης η ευθυγράμμιση της κύριας κοίτης του
Έβρου σε τέσσερα σημεία: Στην περιοχή του Αινήσιου Δέλτα, στην περιοχή Φερών, στην
περιοχή του Πετάλου – Πέπλου και στην περιοχή Γεμιστής – Τυχερού. Οι ευθυγραμμίσεις
αυτές ανά δύο θα εκτελούνταν από την κάθε γείτονα χώρα και οι εκτάσεις μεταξύ της
παλιάς κοίτης και της νέας ευθυγραμμισμένης κοίτης θα ανταλλάσονταν αμοιβαία.
Η ελληνική πλευρά κατασκεύασε δύο ευθυγραμμίσεις (Αινήσιου Δέλτα και Πετάλου –
Πέπλου) ενώ η τουρκική μία (Φερών) πριν η επιδείνωση στις σχέσεις των δύο χωρών το
1955-56 σταματήσει την λειτουργία της Μόνιμης Επιτροπής. Ως εκ τούτου, η προβλεπόμενη
τέταρτη ευθυγράμμιση στην περιοχή Γεμιστής – Τυχερού δεν κατασκευάσθηκε ποτέ από
τουρκικής πλευράς και φυσικά δεν έλαβε χώρα καμία από τις σχεδιαζόμενες ανταλλαγές
εδαφών. Η θέση των κατασκευασμένων ευθυγραμμίσεων καθώς και της προβλεφθείσας
αλλά μηδέποτε υλοποιηθείσας ευθυγράμμισης στην περιοχή της Γεμιστής, φαίνεται στην
Εικόνα 6.1.7-10 - Χάρτης Αντιπλημμυρικών Έργων.
Αποτέλεσμα της διακοπής της λειτουργίας της Μόνιμης Επιτροπής ήταν η μη ύπαρξη
συντονισμού στις έκτοτε ενέργειες αντιπλημμυρικής προστασίας, γεγονός που με την
πάροδο του χρόνου κατέληξε στην υλοποίηση ανισοβαρών αντιπλημμυρικών έργων επί των
δύο οχθών του ποταμού.
Αποστραγγιστικά έργα
Στο φάσμα των έργων που είχαν μελετηθεί στην μελέτη Harza, περιλαμβάνονται και
ορισμένα σημαντικά αποστραγγιστικά έργα για τις περιοχές που υπόκεινται σε
αντιπλημμυρική προστασία μέσω των αναχωμάτων καθώς και για κάποιες άλλες περιοχές
για τις οποίες δεν προβλέφθηκαν αντιπλημμυρικά έργα. Τα αποστραγγιστικά έργα
συνίστατο σε τάφρους ελεύθερης ροής και αντλιοστάσια μικρού ύψους άντλησης
ευρισκόμενα πλησίον των αναχωμάτων. Οι περιοχές στις οποίες προβλέπονταν
αποστραγγιστικά έργα είναι οι περιοχές των Φερών, Τυχερού, Σουφλίου και Ορεστιάδας
στην ελληνική πλευρά του Έβρου και οι περιοχές Υψάλων και Εργίνη, ελών Παμουκλού,
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Κουπλού, Ντόϊραν και Κιριτσχανέ, καθώς και οι περιοχές της Αδριανούπολης, Καζάν και
Τατάρκιοϊ στην Τουρκική πλευρά. Στα παρακάτω περιγράφονται τα βασικότερα
αποστραγγιστικά έργα της περιοχής του ποταμού από το ύψος των Φερών και προς τη
θάλασσα, καθώς η θέση και το μέγεθός τους έχουν σημασία και για τα πλημμυρικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή.
Πρίν από την κατασκευή των κύριων αντιπλημμυρικών αναχωμάτων του ποταμού Εβρου
κατά τις δεκαετίες του 1950 και 1960, τα όμβρια των κειμένων βορειοδυτικά του ποταμού
λεκανών, στο τμήμα από τον χείμαρρο του Λουτρού έως τον οικισμό του Πέπλου,
κατέληγαν σ’αυτόν. Οι κυριότεροι χείμαρροι δια μέσου των οποίων έφταναν τελικά τα
επιφανειακά νερά στον ποταμό Εβρο ήταν:
ο χείμαρρος Καλαϊντζής στην περιοχή των οικισμών Μοναστηρακίου και Δωρίσκου
ο χείμαρρος Διαβολόρεμα που διατρέχει την πεδινή περιοχή κατάντι των οικισμών
Κήπου, Βρυσούλα και Πόρος και
ο χείμαρρος του Αρδανίου (ή Μάνθειας) που αποχετεύει τις βορειοδυτικά των
οικισμών Φερών και Πέπλου κείμενες λεκάνες που φτάνουν έως σχεδόν τα σύνορα
με το νομό Ροδόπης.
Με την κατασκευή των αντιπλημμυρικών αναχωμάτων που προέβλεπε η μελέτη Harza η
δίοδος των παραπάνω χειμάρρων προς τον φυσικό αποδέκτη τους, τον π. Έβρο, αποκόπηκε.
Για την απαγωγή των υδάτων κατασκευάστηκαν ταυτόχρονα με την δημιουργία των
αναχωμάτων δύο νέοι συλλεκτήρες, οι τάφροι Σαραντάμετρος και Δυτικός Βραχίονας
καθώς και τα αποχετευτικά αντλιοστάσια της περιοχής των Φερών. Έτσι, η αποχέτευση των
επιφανειακών νερών στο τμήμα αυτό της λεκάνης ρυθμίστηκε έκτοτε διαφορετικά. Τα
αποστραγγιστικά αυτά έργα και η λειτουργία τους έχουν ως εξής (η θέση τους φαίνεται
στην Εικόνα 6.1.7-10 - Χάρτης Αντιπλημμυρικών Έργων):
Η τάφρος Σαραντάμετρος ξεκινά από θέση νότια του οικισμού των Φερών, αναπτύσσεται
κατά μήκος του βόρειου ορίου της πεδινής περιοχής και καταλήγει στη θάλασσα παρά τις
εκβολές του χειμάρρου του Λουτρού. Στο μεγαλύτερο μήκος της (10 km περίπου) βρίσκεται
παραπλεύρως της σιδηροδρομικής γραμμής. Συγκεντρώνει τα ύδατα των ανάντι
ημιορεινών λεκανών μεταξύ των υδροκριτών του χειμάρρου Λουτρού και Αρδανίου
συνολικής έκτασης 56 km2 με κυριότερο υδατόρευμα το χείμαρρο Καλαϊντζή, ο οποίος
αποχετεύει μέχρι την εκβολή του στην τάφρο έκταση 26 km 2. Το συνολικό μήκος της
ανέρχεται σε 18 km περίπου. Η διατομή της είναι τραπεζοειδής με πλάτος βαθειάς κοίτης
περί τα 40 m και αξονική απόσταση αναχωμάτων περί τα 80 m. Σύμφωνα με τη μελέτη με
την οποία κατασκευάστηκε η τάφρος (“Mελέτη αντιπλημμυρικών έργων περιοχής Φερών
Β”), στο τμήμα που ενδιαφέρει, κατάντη δηλαδή του χειμάρρου Καλαϊντζή (Χ.Θ. 10+500) το
βάθος της βαθειάς κοίτης ανέρχεται σε 2,5 m και η κλίση είναι σταθερή και ίση με 0,02%.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υδραυλική λειτουργία της τάφρου και το σχεδιασμό των
έργων παρουσιάζει το τμήμα της από την Χ.Θ. 5+354 έως την Χ.Θ. 9+710 όπου εφάπτεται
της σιδηροδρομικής γραμμής. Η περιοχή βόρεια της τάφρου στο τμήμα αυτό λόγω του
χαμηλού υψομέτρου (0,5 έως 2,0 m) ορισμένες φορές κατακλύζεται από τα νερά τόσο των
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ανάντη ημιορεινών λεκανών όσο και τις ίδιας της Σαρανταμέτρου δια μέσου των οχετών
που υπάρχουν τόσο στο ανάχωμα όσο και στο επίχωμα της γραμμής.
Η τάφρος Δυτικός Βραχίονας διανοίχθηκε σε παλιές κοίτες του ποταμού Εβρου (Παλαιά
Μαρίτσα). Ξεκινά από θέση κείμενη λίγο ανατολικότερα της κεφαλής της Σαραντάμετρου
και διασχίζοντας την πεδινή περιοχή περίπου κεντροβαρικά καταλήγει στη θάλασσα.
Παραλαμβάνει τα ύδατα των χειμάρρων του Αρδανίου και Διαβολορέματος, των οποία τα
τελικά τμήματα διευθετήθηκαν κατάλληλα για το σκοπό αυτό και ενώ κατευθύνονταν προς
τον Έβρο, παρά τον οικισμό Πόρος, εστράφησαν προς την αρχή της νέας τάφρου. Η
συνολική έκταση την οποία αποχετεύει ανέρχεται σε 280 km 2 από τα οποία τα 48 km2 είναι
η πεδινή περιοχή που αποχετεύει ο χείμαρρος Διαβολόρεμα και 232 km2 η συνολική έκταση
των πεδινών, ημιορεινών και ορεινών λεκανών που αποχετεύει ο χείμαρρος του Αρδανίου.
Το συνολικό μήκος του Δυτικού Βραχίονα ανέρχεται σε 19 km περίπου. Η διατομή είναι
τραπεζοειδής με πλάτος βαθειάς κοίτης περί τα 70 m και αξονική απόσταση αναχωμάτων
περί τα 180 m. Σύμφωνα με τη μελέτη με την οποία διανοίχθηκε η τάφρος (“Mελέτη
αντιπλημμυρικών έργων περιοχής Φερών Α”) το βάθος της βαθειάς κοίτης είναι 3,0 m και η
κλίση 0,01%. Και εδώ επίσης ο χείμαρρος Διαβολόρεμα (και γενικά το αποχετευτικό
σύστημα του αγροκτήματος του Πέπλου στο οποίο ο χείμαρρος Διαβολόρεμα αποτελεί τον
κεντρικό συλλεκτήρα) παίζει αποφασιστικό ρόλο στη λειτουργία της τάφρου γιατί
εκτείνεται σ’ένα μήκος 17 km περίπου ανάντη του Δυτικού Βραχίονα διατρέχοντας τις
γεωργικές εκτάσεις που βρίσκονται σε έδαφος με χαμηλά υψόμετρα (2,0 έως 6,0 m).
Τα αποχετευτικά αντλιοστάσια της περιοχής των Φερών κατασκευάστηκαν για την
αποχέτευση των έγκλειστων γεωργικών εκτάσεων που σχηματίστηκαν δεξιά και αριστερά
του Δυτικού Βραχίονα και των αναχωμάτων της ευρείας κοίτης του Έβρου. Βρίσκονται στο
κατάντη μέρος της πεδινής περιοχής εκατέρωθεν των αναχωμάτων της τάφρου και σε θέση
που απέχει 2,0 km περίπου από τη θάλασσα. Καθένα απ’αυτά φέρει 5 αντλίες και έχει
παροχετευτικότητα 13,0 m3/s (3 x 3,80 m3/s + 2 x 0,80 m3/s).
Αναβαθμοί και έργα ανάσχεσης θαλάσσιας διείσδυσης
Στις παραπάνω αποστραγγιστικές τάφρους καθώς και στην ευθυγράμμιση του Αινήσιου
Δέλτα όπως προαναφέρθηκε, έχουν στην παρόδο των ετών κατασκευασθεί χαμηλοί
αναβαθμοί με σκοπό τον έλεγχο της διείσδυσης του θαλάσσιου νερού κατά το θέρος προς
τα ανάντη. Σε ό,τι αφορά τον ρόλο τους κατά την επισύμβαση πλημμυρικών γεγονότων,
σημαντικότερο εξ αυτών είναι το έργο της αποκαλούμενης «έμφραξης» στην αρχή της
ευθυγράμμισης του Αινήσιου Δέλτα. Για λόγους πληρότητας αναφέρονται εδώ και δύο
άλλοι κατασκευασθέντες αναβαθμοί επί της Σαραντάμετρου και του Δυτικού Βραχίονα.
Ο αναβαθμός στη Σαραντάμετρο βρίσκεται 2,0 km περίπου ανάντη της εκβολής της στη
θάλασσα. Αποτελείται από ένα εγκάρσιο ανάχωμα στην τάφρο σε συνέχεια του αριστερού
αναχώματος του χειμάρρου του Λουτρού, το οποίο στη θέση αυτή συναντάται με το δεξιό
ανάχωμα της Σαραντάμετρου. Για τη διέλευση των υδάτων έχουν προβλεφθεί μεταλλικές
συρταροθυρίδες από την ανάντη πλευρά. Παρόμοιοι οχετοί έχουν κατασκευαστεί ανάντη
του φράγματος τόσο στο δεξιό όσο και στο αριστερό ανάχωμα με τους οποίους
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επιτυγχάνεται η διοχέτευση των νερών του χειμάρρου του Λουτρού στη Σαραντάμετρο και
των γλυκών νερών της τάφρου στην παρακείμενη Λιμνοθάλασσα της Δράνας. Για τη
διοχέτευση μάλιστα των νερών του χειμάρρου έχει διανοιχτεί μικρού μήκους τάφρος από
τον χείμαρρο προς τη Σαραντάμετρο και έχουν προβλεφθεί παρόμοιοι οχετοί στο αριστερό
ανάχωμα του χειμάρρου.
Με τα παραπάνω έργα θεωρητικώς επιτυγχάνονται οι εξής στόχοι:


συγκρατείται και αποθηκεύεται το γλυκό νερό εντός της κοίτης της Σαραντάμετρου
τόσο για αρδευτική χρήση όσο και για εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα.



επιτυγχάνεται η εκμετάλλευση των νερών του χειμάρρου του Λουτρού που
διαφορετικά θα κατέληγαν στη θάλασσα.



είναι δυνατή, όταν φυσικά αυτό είναι επιθυμητό (σε σχέση με τις γεωργικές
ανάγκες), η διοχέτευση γλυκού νερού στη λιμνοθάλασσα της Δράνας.

Βέβαια όλα τα παραπάνω αποτελούν την θετική πλευρά των υφιστάμενων έργων υπό
ιδανικές συνθήκες. Στην πράξη από την λειτουργία τους προκύπτουν αρκετά προβλήματα
στη γύρω περιοχή. Συγκεκριμένα:


είναι εντελώς ανεπαρκής η παροχετευτικότητα των οχετών για τη διέλευση των
χειμερινών πλημμυρικών παροχών της Σαραντάμετρου με αποτέλεσμα την άνοδο της
στάθμης ανάντη. Στην προσπάθεια να αποφευχθούν κατακλύσεις της περιοχής και
ζημιές στα έργα υποδομής και στις καλλιέργειες καταστρέφονται τμήματα του
φράγματος εκατέρωθεν των οχετών και έτσι επιτυγχάνεται η διέλευση μεγαλύτερων
παροχών.



η μη πρόβλεψη ενός μηχανισμού υπερχείλισης για τον έλεγχο της στάθμης του
ύδατος ανάντη δημιουργεί παρόμοια προβλήματα και κατά τη διάρκεια των θερινών
πλημμυρικών παροχών οπότε όμως η καταστροφή του φράγματος δεν είναι
επιθυμητή από τους αγρότες.



το γεγονός της επαφής της τάφρου σε μεγάλο μήκος με τη σιδηροδρομική γραμμή σε
συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη άνοδο της στάθμης του ύδατος δημιουργεί συνεχή
προβλήματα στα έργα της γραμμής (επίχωμα, έρμα κ.α.).



είναι αμφίβολο κατά πόσο οι υφιστάμενοι οχετοί στα αναχώματα της τάφρου είναι
επαρκείς για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο κατασκευάστηκαν.

Ο αναβαθμός στο Δυτικό Βραχίονα βρίσκεται 3,0 km περίπου ανάντη της εκβολής στη
θάλασσα. Κατασκευάστηκε κατ’αρχήν σαν υπερυψωμένο ρείθρο για τη διάβαση της
τάφρου (ιρλανδική διάβαση) από την ΔΕΒ Ν. Έβρου. Είναι κατασκευή από σκυρόδεμα η
οποία καλύπτει την βαθειά κοίτη στη θέση αυτή, με υψόμετρο καταστρώματος στο μέσο
υπερυψωμένο σε σχέση με αυτό της κοίτης έτσι ώστε να αποτρέπεται ο ανάρρους του
θαλάσσιου ύδατος στα ανάντη τμήματα του συλλεκτήρα απ’όπου γίνεται υδροληψία για
άρδευση. Για την προστασία του κατάντη τμήματος της βαθειάς κοίτης από τις φθορές
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ένεκα μεγάλων ταχυτήτων διέλευσης του νερού πάνω από τη διάβαση έχουν προβλεφθεί
έργα προστασίας με φυσικούς ογκόλιθους για ένα ορισμένο μήκος.
Μετά την κατασκευή της διάβασης και προκειμένου να αυξηθεί η αποθηκευτική ικανότητα
του συλλεκτήρα οι αγρότες κατά την έναρξη της θερινής περιόδου δημιουργούν με την
συσσώρευση δάνειων υλικών επί του ρείθρου πρόχειρο χωμάτινο φράγμα, η στέψη του
οποίου προσεγγίζει τη στέψη των αναχωμάτων. Το φράγμα αυτό καταστρέφεται με την
απομάκρυνση των υλικών στην αρχή της χειμερινής περιόδου έτσι ώστε να είναι δυνατή η
διέλευση των χειμερινών παροχών της τάφρου. Η εργασία αυτή επαναλαμβάνεται συνεχώς
από το 1986, έτος κατασκευής του ρείθρου.
Τα προβλήματα που παρουσιάζονται εδώ δεν είναι τόσο σημαντικά όσο αυτά που
δημιουργούνται στη Σαραντάμετρο αφενός μεν λόγω της προχειρότητας της κατασκευής
του χωμάτινου φράγματος που επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη καθαίρεση του, κυρίως
όμως λόγω της ανυπαρξίας έργων υποδομής και οικισμών στην ανάντι περιοχή. Αξίζει
πάντως να επισημανθούν τα εξής:
η συνεχής (καθ’έτος) μεταφορά υλικών τα οποία δεν απομακρύνονται εξ ολοκλήρου
αλλά μεγάλο μέρος τους αφήνεται να παρασυρθεί από το νερό αρχίζει και
δημιουργεί προβλήματα επιχώσεων στο κατάντι τμήμα της τάφρου
είναι ανεξέλεγκτη η ανύψωση της στάθμης του ύδατος στο ανάντη τμήμα κατά τη
διάρκεια των θερινών πλημμυρικών παροχών και υπάρχει κίνδυνος κατάκλυσης, εάν
δεν καθαιρεθεί εγκαίρως το πρόχειρο φράγμα, των βορείως των εγκλείστων
περιοχών κειμένων γεωργικών εγκαταστάσεων του αγροκτήματος του Πέπλου όπου
αναπτύσσεται ο χείμαρρος Διαβολόρεμα.
Το φράγμα στην ευθυγράμμιση του Αινήσιου Δέλτα (η αποκαλούμενη και «έμφραξη»)
βρίσκεται σε απόσταση 6 περίπου χιλιομέτρων από την εκβολή της ευθυγράμμισης στη
θάλασσα. Η κατασκευή της ευθυγράμμισης οδήγησε στην παροχέτευση του κύριου όγκου
του νερού του ποταμού Έβρου με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και μέσω συντομότερης
διαδρομής στη θάλασσα.
Έχουν αναφερθεί στο παρελθόν προβλήματα υφαλμύρινσης σε απόσταση μέχρι και 40 km
από τις εκβολές του ποταμού. Στο παρελθόν, υπεύθυνη για την ανάπτυξη της
υφαλμύρινσης θεωρήθηκε η κατασκευή της ευθυγράμμισης, γεγονός που οδήγησε στην
κατασκευή της «έμφραξης» όπως θα δούμε παρακάτω. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες
απόψεις, που θεμελιώνονται στις παραπάνω μετρήσεις των υπόγειων νερών, η
υφαλμύρινση στην περιοχή είναι εγγενές φαινόμενο οφειλόμενο πιθανά σε
παλαιογεωγραφικές αιτίες.
Για την επίλυση του προβλήματος της υφαλμύρινσης με βάση την τότε θεώρηση των
αιτιών, κατασκευάστηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1980 πρόχειρο χωμάτινο φράγμα
βορειοανατολικά της λίμνης Νυμφών (η λεγόμενη και «έμφραξη του δυτικού κλάδου»). Το
φράγμα αυτό, παρά τον πρόχειρο τρόπο με τον οποίο κατασκευάστηκε, λειτούργησε για
πάνω από μια δεκαετία σχετικά αποτελεσματικά σε ότι αφορά την μείωση της
υφαλμύρινσης στην φλέβα του επιφανειακού νερού στα ανάντη, με αποτέλεσμα να είναι
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επιθυμητό από τους αλιείς της περιοχής οι οποίοι διευκολύνονται από την παρουσία του.
Κατ’ άλλους, το φράγμα είχε ως σκοπό και την ανύψωση της στάθμης ανάντη προκειμένου
να εξυπηρετηθούν αρδευτικές απολήψεις.
Το 1999 εκπονήθηκε προμελέτη για την κατασκευή μόνιμου χαμηλού αναβαθμού από
σκυρόδεμα στην ευθυγράμμιση (σε θέση κατάντη της «έμφραξης») σχεδιασμένου με
κατάλληλο τρόπο ώστε να παρεμποδίζει μεν την εισδοχή του θαλάσσιου ύδατος προς τα
ανάντη, αλλά και να μην εμποδίζει την παροχέτευση των πλημμυρικών νερών προς τη
θάλασσα, καθώς ο αναβαθμός θα λειτουργούσε πλήρως βυθισμένος για παροχές από 100
m3/s και πάνω. Ωστόσο, το έργο αυτό δεν κατασκευάστηκε ποτέ και μέχρι σήμερα
παραμένει η κατασκευή της «έμφραξης» με διαδοχικές ανακατασκευές και βελτιώσεις.
Η κατασκευή αυτή έχει δυσμενέστατες επιπτώσεις κατά την επισύμβαση έντονων
πλημμυρικών γεγονότων καθώς έχει υλοποιηθεί με πρόχειρα μέσα και δεν διαθέτει
διάταξη υπερχείλισης. Το χειμώνα του 1999, για πρώτη φορά, κατέρρευσε το
βορειοανατολικό τμήμα της. Έκτοτε, σε περιόδους πλημμυρών και ανάλογα με τις
συνθήκες, υπόκειτο σε φθορές και κατόπιν ανακατασκευαζόταν, ενώ στις πλημμύρες του
2006 ανατινάχτηκε τμήμα του με τη συνδρομή του Στρατού για να αποφορτισθεί η
πλημμύρα. Το νερό παρέσυρε κατόπιν το υπόλοιπο ανάχωμα το οποίο ανακατασκευάστηκε
εκ νέου το 2007-8 από συρματοκιβώτια. Με την αυξανόμενη ένταση που εμφανίζουν τα
πλημμυρικά επεισόδια τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζεται από πολλούς ότι η εν λόγω
κατασκευή αποτελεί πλέον πρόβλημα και θα έπρεπε να κατεδαφισθεί.
Στην ακόλουθη Εικόνα 6.1.7-10, δίνεται ο Χάρτης αντιπλημμυρικών έργων, στην περιοχή
της ΛΑΠ Έβρου, σύμφωνα με το ΣΔΚΠ της ΛΑΠ10.
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Εικόνα 6.1.7-10:

Χάρτης αντιπλημμυρικών έργων ΛΑΠ Έβρου.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
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6.1.7.10

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Έργα ταμίευσης

Στο Ελληνικό τμήμα της ΛΑΠ Έβρου, έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν οκτώ (8)
φράγματα, στοιχεία για τα οποία δίνονται συνοπτικά στον ακόλουθο Πίνακα 6.1.7-4. Οι
θέσεις των φραγμάτων σημειώνονται στην παρακάτω Εικόνα 6.1.7-11.
Πίνακας 6.1.7-4: Κατασκευασμένα φράγματα στο Ελληνικό τμήμα της ΛΑΠ Έβρου.
Ονομασία
Άρδα –
Θεραπείου

Θέση

σύνορα, νότια Μηλέας και

Καβησσός

Αρδανίου και Καβησσού

Αισύμης –

Ρ. Λουτρού, νοτιοανατολικά
Ρ. Καλύβα, βόρεια Κυπρίνου,

Κομαρών

νότια Κομαρών

Προβατώνα
Τυχερό Ι
Τυχερό ΙΙ
(1)

4,0

4,0

Χρήση

(m)

Άρδευση

1,4

17

Άρδευση

13,5

44

Ύδρευση

8,5

38

Άρδευση

1,42

1,5

20

Άρδευση

0,78

0,87

16

Άρδευση

Αισύμης

Καλύβας -

Λύρας

(MCM)

Κυπρίνου
Μέγα ρέμα, βόρεια Φερών,

Λουτρού

(MCM)

Ύψος

Άρδας, Ελληνοβουλγαρικά

Αρδάνιο –

(1)

Ωφέλιμος όγκος Συνολικός όγκος

Μαυρόρεμα, βορειοανατολικά
Λύρας και Λαγυνών
Ρ. Ξέφωτο, βόρεια Λευκίμης,
Προβατώνα και Τυχερού
Στα δυτικά όρια οικισμού
Τυχερού
Στα δυτικά όρια οικισμού
Τυχερού

≈ 0,50

Αναψυχή

≈ 0,30

Αναψυχή

Το φράγμα αναφέρεται ως φράγμα Διπόταμου στη βάση δεδομένων της ICOLD και της ΕΕΜΦ.

Επίσης υπάρχουν φράγματα τα οποία είτε βρίσκονται σε στάδιο μελέτης είτε έχουν
ολοκληρωθεί οι μελέτες αλλά δεν έχει ληφθεί απόφαση για την κατασκευή τους, όπως τα
φράγμα Δερείου, Καζάντζη Ασπρονερίου και Μάνθειας ή η λιμνοδεξαμενή Πρωτοκκλησίου.
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Εικόνα 6.1.7-11:
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Θέσεις των οκτώ (8) κατασκευασμένων ταμιευτήρων του
ελληνικού τμήματος.

Σημειώνεται ότι τόσο στο τουρκικό, όσο και στο βουλγαρικό τμήμα της ΛΑΠ Έβρου, έχουν
κατασκευαστεί και λειτουργούν πλήθος ταμιευτήρων για άρδευση, ύδρευση,
αντιπλημμυρική προστασία, υδροηλεκτρική παραγωγή, αθλητισμό, τουρισμό και άλλες
χρήσεις.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
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6.1.7.11
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Λοιπά έργα με έμμεση αντιπλημμυρική προστασία

Σιδηροδρομική Γραμμή Αλεξανδρούπολης – Ελληνοβουλγαρικών συνόρων
Η διάταξη της σιδηροδρομικής γραμμής που διατρέχει την παρέβρια περιοχή με γενική
κατεύθυνση από νότο προς βορρά, παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο κατά την εκδήλωση
των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή για δύο κυρίως λόγους:


Σε πολλά σημεία όπου η χάραξη της γραμμής κινείται πλησίον του Έβρου, επειδή το
υψόμετρο του επιχώματός της είναι γενικά χαμηλότερο από αυτό των υπερβλητών
αναχωμάτων που έχουν κατασκευασθεί παράλληλα στην κυρίως κοίτη του ποταμού,
εκεί όπου τα αναχώματα συγκλίνουν προς το εσωτερικό (π.χ. σε συμβολές
παραποτάμων, κλπ.) το υψόμετρο ερυθράς της γραμμής καθορίζει και το υψόμετρο
των αναχωμάτων τα οποία αναγκαστικά καταλήγουν στο υψόμετρο αυτής καθώς
λόγω του εν γένει πεδινού χαρακτήρα του αναγλύφου δεν υπάρχει άλλος τρόπος
διέλευσης του σιδηροδρόμου. Το γεγονός αυτό περιορίζει την δυνατότητα ρύθμισης
του υψομέτρου των υπερβλητών αναχωμάτων.



Σε ορισμένα τμήματα της παρέβριας περιοχής και ιδιαίτερα στα τμήματα από
Φυλακτό έως μετά το Σουφλί και στο τμήμα Μάνδρα – Νέοι Ψαθάδες, η
σιδηροδρομική γραμμή ουσιαστικά επιτελεί το ρόλο αντιπλημμυρικού αναχώματος
για τους οικισμούς και τις περιοχές που βρίσκονται δυτικά αυτής, όταν λόγω
αυξημένων παροχών συμβαίνουν υπερχειλίσεις ή/και θραύσεις των υπερβλητών
αναχωμάτων και κατάκλυση των παρέβριων πεδινών περιοχών.

Εγνατία Οδός
Παρόμοια σημασία έχει για τους παρέβριους οικισμούς και η διάταξη του κάθετου άξονα
της Εγνατίας οδού. Στο τμήμα παράκαμψης Σουφλίου και το τμήμα Μάνδρα – Νέοι
Ψαθάδες, ο κάθετος άξονας παίζει επίσης τον ρόλο αντιπλημμυρικού αναχώματος καθώς
αναπτύσσεται υπερυψωμένος επί επιχώματος σημαντικού ύψους. Λόγω της ύπαρξης όμως
κάτω διαβάσεων για την αποκατάσταση της εγκάρσιας κυκλοφορίας, τα νερά συχνά
περνούν στην απέναντι πλευρά κατακλύζοντας σημαντικές εκτάσεις.
Τάφρος ΓΕΣ
Ο Στρατός Ξηράς και συγκεκριμένα η 16η Μ/Κ Μεραρχία κατασκευάζει στην περιοχή του
ποταμού Έβρου μια τάφρο σημαντικών διαστάσεων για στρατιωτικούς λόγους. Στα πλαίσια
εκπόνησης του ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου, το ΓΕΣ χορήγησε στην ΕΓΥ όλα τα απαραίτητα τεχνικά
στοιχεία του εν λόγω έργου, προκειμένου αυτό να εξεταστεί στο πλαίσιο της
αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών από τις οποίες αυτό διέρχεται. Ωστόσο, λόγω
της φύσεώς του, τα στοιχεία αυτά φέρουν διαβάθμιση ως απόρρητα και ως εκ τούτου στα
πλαίσια τόσο του ΣΔΚΠ, όσο της παρούσας ΣΜΠΕ, δεν θα γίνει καμία αναφορά σε τεχνικά
χαρακτηριστικά του εν λόγω έργου, ούτε θα παρουσιαστεί η θέση του στους χάρτες που
συνοδεύουν την μελέτη.
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6.1.8 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
6.1.8.1 Γενικά
Ο όρος Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αναφέρεται στις μη ορυκτές ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας όπως είναι η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια
κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, τα αέρια τα εκλυόμενα από
χώρους υγειονομικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και τα βιοαέρια,
όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/77/ΕΚ.
Κατά την τελευταία εικοσαετία, το εθνικό ενεργειακό σύστημα εξελίχθηκε σύμφωνα τόσο
με τα μεγέθη της οικονομικής ανάπτυξης όσο και με τις νέες καταναλωτικές συνήθειες που
υιοθετήθηκαν. Παρατηρήθηκε μια τάση για διαρκή αύξηση της ζήτησης ενέργειας σε όλους
τους τομείς κατανάλωσης, η οποία επηρέασε την ανάπτυξη του ενεργειακού συστήματος.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον ελλαδικό
χώρο την τελευταία δεκαπενταετία παρουσιάστηκε σημαντική δραστηριότητα σχετικά με
επενδύσεις ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Ο λόγος είναι η συνδυασμένη επίδραση των
ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης και νομοθεσίας με το σημαντικό διαθέσιμο δυναμικό
ΑΠΕ. Η αρχική ώθηση δόθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ενέργεια και τον
Αναπτυξιακό Νόμο με αποτέλεσμα στο τέλος του 2004 να είχαν εγκατασταθεί 430 MW
αιολικά, 80 MW μικρά υδροηλεκτρικά και 23 MW σε εγκαταστάσεις συμπαραγωγής από
βιομάζα και βιοαέριο.
Μετά την περάτωση του ΕΠΕ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα ξεκίνησε το
2000 με συνολικό προϋπολογισμό για ΑΠΕ, συμπαραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, με
χρηματοδοτήσεις ύψους 1.060 εκατ. Ευρώ. Ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά εμπόδια στην
ευρεία διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή είναι η ικανότητα του δικτύου
μεταφοράς στις περιοχές υψηλού δυναμικού. Στην κατεύθυνση αυτή προβλέπονται έργα
για την αύξηση της δυναμικότητας των γραμμών μεταφοράς καθώς και εξέταση της
δυνατότητας διασύνδεσης κάποιων νησιών στο ηπειρωτικό δίκτυο.
Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική σχετικά με τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας, την Εξοικονόμηση Ενέργειας και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων
του θερμοκηπίου, προβλέπει για το σύνολο των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
μέχρι το 2020:
α)

20% μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα
του 1990 σύμφωνα με την Οδηγία 2009/29/ΕΚ,

β)

20% διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική
κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ και

γ)

20% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας

Η Ελλάδα, ολοκληρώνοντας τον Ιούνιο του 2010 το πρώτο Εθνικό σχέδιο Δράσης στο
πλαίσιο της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, προχώρησε στη σύνταξη δεύτερου Εθνικού Σχεδίου
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο επίσης εκπονήθηκε στο πλαίσιο
εφαρμογής της ανωτέρω ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και έχει ως στόχο τη μείωση
των εκπομπών αερίων ρύπων του θερμοκηπίου κατά 4% στους τομείς εκτός εμπορίας σε
σχέση με τα επίπεδα του 2005, και 18% διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική
κατανάλωση. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, οι εθνικοί στόχοι για το 2020 αναμένεται να
ικανοποιηθούν για τη μεν ηλεκτροπαραγωγή με την ανάπτυξη περίπου 13.300MW από
ΑΠΕ, όπου συμμετέχουν το σύνολο των τεχνολογιών με προεξέχουσες τα αιολικά πάρκα με
7.500MW, υδροηλεκτρικά με 3.000MW και τα ηλιακά με περίπου 2.500MW.
Τα ανωτέρω αποτελούν τους μεσοπρόθεσμους στόχους που θέτει η χώρα στον τομέα της
ενέργειας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις ανανεώσιμες πηγές, ενώ τον Μάρτιο του 2012 η
Εθνική Επιτροπή Ενεργειακής Στρατηγικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής προχώρησε στη διαμόρφωση των μακροπρόθεσμων ενεργειακών
στόχων της χώρας διαμορφώνοντας τον Ενεργειακό Χάρτη Πορείας της Ελλάδας για την
περίοδο 2020-2050. Σύμφωνα με αυτό ο αρχικός στόχος για το 2050 είναι οι εκπομπές
αερίων ρύπων να παρουσιάσουν μείωση στα επίπεδα του 60%-70% σε σχέση με το 2005 ,
ενώ ταυτόχρονα η ηλεκτροπαραγωγή να βασιστεί όσο είναι τεχνικά δυνατόν (στοχεύοντας
κοντά στο 100%) στις ΑΠΕ με ταυτόχρονο εξηλεκτρισμό των μεταφορών σε μεγάλο βαθμό.
Έτσι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα σημαίνει πλέον σχεδόν μηδενικές εκπομπές,
μείωση της χρήσης πετρελαιοειδών άρα και της ενεργειακής εξάρτησης και ασφάλεια
ενεργειακού εφοδιασμού.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας ΑΠΕ για το έτος
αναφοράς 2010, η συνολική ισχύς από σταθμούς ΑΠΕ στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 290
MW μέσα στο 2010 αθροίζοντας συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1736 MW έναντι των 1446
MW του τέλους του 2009. Η νέα αιολική ισχύς που προστέθηκε το 2010 ανέρχεται στα 131
MW οδηγώντας σε σύνολο 1298 MW ενώ μικρή αλλά σημαντική είναι και η αύξηση των
μικρών υδροηλεκτρικών από 182,6 MW στο τέλος του 2009 στα 196,3 στο τέλος του 2010.
Στο επίπεδο της αδειοδοτικής διαδικασίας σημαντική είναι η αύξηση της ισχύος των αδειών
εγκατάστασης από τα 1360 MW του τέλους του 2009 στα 1670 MW στο τέλος του 2010
καθώς και των συμβάσεων αγοραπωλησίας από τα 301 MW στα 886 MW αντίστοιχα.
Επιπροσθέτως, αξιοποιώντας τα συγκεντρωτικά δεδομένα της Υπηρεσίας ΑΠΕ σχετικά με
την αδειοδοτική εξέλιξη των έργων ΑΠΕ, από τον Μάρτιο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2014,
παρατηρούμε διαρκή αύξηση στην εγκατεστημένη ισχύ της τάξης των 325 MW με
αποτέλεσμα η εγκατεστημένη ισχύς να ανέρχεται πλέον στα 4721,20 MW.
Στον ακόλουθο Πίνακα 6.1.8-1 παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση αδειοδοτικής
εξέλιξης των έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα σύμφωνα με τα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία του
Υ.ΠΕ.Κ.Α, ενώ στα ακόλουθα σχήματα οι μεσοπρόθεσμοι ενεργειακοί στόχοι του 2020 και οι
μακροπρόθεσμοι του 2050 αναφορικά με τη διείσδυση των ΑΠΕ, όπως αυτοί καθορίστηκαν
κατά το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και τον Ενεργειακό Χάρτη Πορείας της Ελλάδας.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Πίνακας 6.1.8-1:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Κατάσταση αδειοδοτικής εξέλιξης των έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα έως τέλος Μαρτίου 2013 (Πηγή: Υπηρεσία ΑΠΕ-Υ.ΠΕ.Κ.Α).

Με Αίτηση για Άδεια
Παραγωγής
Τεχνολογία

Ισχύς

Αιολικά

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:31 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
Με Άδεια
Με Άδεια
Με Δεσμευτική
Παραγωγής
Εγκατάστασης
Προσφορά Σύνδεσης

Με Σύμβαση
Πώλησης

Σε Λειτουργία

Έως
31/03/13

Έως
31/06/14

Έως
31/03/13

Έως
31/06/14

Έως
31/03/13

Έως
31/06/14

Έως
31/03/13

Έως
31/06/14

Έως
31/03/13

Έως
31/06/14

Έως
31/03/13

Έως
31/06/14

Mw

23525,50

24102,00

23325,00

23149,56

1623,40

1523,72

4200,77

5658,76

787,16

1007,33

1782,04

1866,06

Βιομάζα

Mw

173,10

50,00

446,70

474,14

25,00

34,16

149,48

88,64

12,76

34,55

45,31

47,07

Γεωθερμία

Mw

20,00

20,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μικρά
Υδροηλεκτρικά

Mw

152,50

114,85

968,30

964,26

50,30

40,66

92,44

76,26

21,28

23,50

217,98

219,94

Φωτοβολταϊκά

Mw

100,00

100,00

4453,64

4422,04

633,60

487,75

2359,55

1554,18

1131,91

1008,41

2350,93

2588,13

Ηλιοθερμικά

Mw

424,25

316,00

417,80

471,30

38,00

38,00

50,38

211,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Υβριδικά

Mw

506,00

920,00

294,65

294,65

0,00

0,00

0,00

2,55

0,00

0,00

0,00

0,00

24901,35

25622,85

29914,09

29783,95

2370,30

2124,29

6852,62

7591,99

1953,11

2073,79

4396,26

4721,20

Σύνολο Ισχύος (Mw)

Με αίτηση για Άδεια Παραγωγής : Σύνολο αιτημάτων για έργα που ξεκινούν την αδειοδότησή τους με αίτημα στη ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής
Με Άδεια Παραγωγής: Έργα για τα οποία έχει χορηγηθεί Άδεια Παραγωγής (σύνολο έργων)
Με Άδεια Εγκατάστασης: Έργα με Άδεια Παραγωγής για τα οποία έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη Άδεια Εγκατάστασης. (δεν συμπεριλαμβάνονται έργα με 'Αδεια
Λειτουργίας).
Με Δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης: Έργα για τα οποία έχει προσδιοριστεί από από τον αρμόδιο Διαχειριστή το που και πως θα συνδεθούν και έχει δοθεί η σχετική
έγκριση που δεσμεύει τους Διαχειριστές (δεσμευτική προσφορά σύνδεσης)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Σχήμα 6.1.8-1: Μεσοπρόθεσμοι ενεργειακοί στόχοι Ελλάδας αναφορικά με τη διείσδυση των
ΑΠΕ έως το 2020.
(Πηγή: Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός -Οδικός χάρτης για το 2050)

Σχήμα 6.1.8-2: Εξέλιξη του μεριδίου ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας και
στην ηλεκτροπαραγωγή σύμφωνα με τα προτεινόμενα ενεργειακά σενάρια
(Πηγή: Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός -Οδικός χάρτης για το 2050)
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

6.1.8.2 Η υφιστάμενη κατάσταση ΑΠΕ στην περιοχή μελέτης
Σύμφωνα με το «Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» (έγκριση: ΚΥΑ 49828/2008 – ΦΕΚ 2464/Β/03.12.2008), εντός της
ΛΑΠ Έβρου, έχει προσδιοριστεί η Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) 1, η οποία
περιλαμβάνει τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) Έβρου και Ροδόπης (βλ. ακόλουθη
Εικόνα 6.1.8-1).

Εικόνα 6.1.8-1: Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ).
Ειδικότερα, η ΠΑΠ 1, εντός της ΠΕ Έβρου, περιλαμβάνει τα διοικητικά όρια των Δημοτικών
Ενοτήτων (ΔΕ) Φερών, Τραϊανούπολης και Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης και
των ΔΕ Σουφλίου και Τυχερού, του Δήμου Σουφλίου και εντός της ΠΕ Ροδόπης, τις ΔΕ Αρριανών
και Κέχρου, του Δήμου Αρριανών.
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Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, ως ΠΑΠ ορίζονται οι περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες
διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών, ενώ
ταυτόχρονα προσφέρονται από απόψεως επίτευξης των χωροταξικών στόχων.
Σε ό,τι αφορά την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η υφιστάμενη
κατάσταση αναφορικά με τις ΑΠΕ έως το Σεπτέμβριο του 2009 περιγράφεται από τα επίσημα
δεδομένα της 5ης Εθνικής Έκθεσης όπως φαίνεται στον κάτωθι πίνακα και ανέρχεται συνολικά
σε 700MW περίπου.
Πίνακας 6.1.8-2:

Περιφέρεια
Ανατολική
Μακεδονία&
Θράκη

Εγκατεστημένη ισχύς συστημάτων ΑΠΕ σε MW στην περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης έως το Σεπτέμβριο 2009 (πηγή: 5η
Εθνική Έκθεση για το επίπεδο διείσδυσης της Ανανεώσιμης Ενέργειας
το έτος 2010 (Άρθρο 3 Οδηγίας 2001/77/EΚ).
Μορφή ΑΠΕ
Μεγάλα υδροηλεκτρικά
Αιολικά
Μικρά υδροηλεκτρικά
Φωτοβολταϊκά
Βιομάζα
Σύνολο

Εγκατεστημένη Ισχύς (MW)
500,0
197,5
2,2
0,2
699,9

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, έως τον Οκτώβριο του
2015 έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής σε συνολικά 212 αιτήματα στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης, έργα τα οποία καλύπτουν ισχύ 2.971,61 MW (βλ. ακόλουθο Πίνακα
6.1.8-3).
Πίνακας 6.1.8-3:

Περιφέρεια
Ανατολική
Μακεδονία&
Θράκη

Ισχύουσες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, στην
ΠΑΜΘ (πηγή: ΡΑΕ, Αρχείο μητρώου αδειών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ, Οκτώβριος 2015).
Μορφή ΑΠΕ
Αιολικά
Βιομάζα
Ηλιοθερμική
Μικρά υδροηλεκτρικά
Φωτοβολταϊκά
Σύνολο

Αριθμός αδειών
89
11
1
23
88
212

Ισχύς (MW)
2.457,02
44,89
2,00
56,77
410,93
2.971,61

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις πληροφορίες του αρχείου του Ανεξάρτητου
Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), έως τον Ιούλιο του 2015 στην
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου βρίσκονται σε λειτουργία 13 σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ συνολικής ισχύος 125,02 MW, στους οποίους περιλαμβάνονται
οι σταθμοί που λειτουργούν στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής
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Ενέργειας και υποχρεούνται να λαμβάνουν Άδεια Παραγωγής σύμφωνα με τον Ν.3851/2010
χωρίς να περιλαμβάνονται τα μεγάλα υδροηλεκτρικά.
Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή
μελέτης, λαμβάνονται από το μηνιαίο δελτίο ΑΠΕ - Μάρτιος 2015 του Λειτουργού Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.), σύμφωνα με το οποίο η συνολική εγκατεστημένη ισχύς
μονάδων ΑΠΕ στην ΠΑΜΘ ανέρχεται στα 571 MW (δεν λαμβάνονται υπόψη τα Μεγάλα ΥΗΣ).
Από τη συνολική ισχύ 300 MW αφορούν Αιολικά Πάρκα, 3 MW Μικρά ΥΗΣ, 36MW ΣΗΘΥΑ και
213 MW Φωτοβολταϊκά Πάρκα.
Πίνακας 6.1.8-4:

Εγκατεστημένη ισχύς συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σε MW στην
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης έως τον Σεπτέμβριο
2015 (πηγή: ΛΑΓΗΕ Α.Ε., Μηνιαίο Δελτίου - Οκτώβριος 2015).

Περιφέρεια
Ανατολική
Μακεδονία
Θράκη

Μορφή ΑΠΕ

Εγκατεστημένη Ισχύς (MW)
300,35
2,97
213,17
0,50
36,15
571,14

Αιολικά
Μικρά υδροηλεκτρικά
και Φωτοβολταϊκά
Βιομάζα - Βιοαέριο
ΣΗΘΥΑ
Σύνολο

Στην περιοχή μελέτης και ειδικότερα εντός των ορίων της ΠΕ Έβρου, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), έως τον Οκτώβριο του 2015 έχει χορηγηθεί άδεια
παραγωγής σε συνολικά 60 σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος
1.023,2 MW, εκ των οποίων 62,00 MW χρησιμοποιούν φωτοβολταϊκή τεχνολογία, 930,5 MW
την αιολική πηγή ενέργειας, 8,0 MW είναι μικροί ΥΗΣ, 2,0MW ηλιοθερμική τεχνολογία και 20,7
MW είναι σταθμοί παραγωγής με πηγή ενέργειας τη βιομάζα (βλ. ακόλουθο Πίνακα 6.1.8-5).
Πίνακας 6.1.8-5:

Ισχύουσες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, στην ΠΕ
Έβρου (πηγή: ΡΑΕ, Αρχείο μητρώου αδειών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ, Οκτώβριος 2015).

Περιφερειακή
Ενότητα (ΠΕ)

Μορφή ΑΠΕ

Αριθμός αδειών

Ισχύς (MW)

Έβρου

Αιολικά
Βιομάζα
Ηλιοθερμική
Μικρά υδροηλεκτρικά
Φωτοβολταϊκά
Σύνολο

32
6
1
2
19
60

930,47
20,72
2,00
8,00
62,00
1.023,19

Συνοψίζοντας, από την ανωτέρω έρευνα προκύπτει ότι τόσο η ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, όσο και η περιοχή της ΠΕ Έβρου, παρουσιάζει ιδιαίτερο
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ενδιαφέρον και δυναμική στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς η διείσδυση
αυτών αυξάνεται στο σύνολο της ΠΑΜΘ και της ΠΕ Έβρου και αναμένεται να έχει θετική
εξέλιξη λαμβανομένων υπόψη των εθνικών στόχων περί διείσδυσης των ΑΠΕ στην
ηλεκτροπαραγωγή.

6.1.9 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον
6.1.9.1 Ιστορικά στοιχεία
H αρχική ονομασία του ποταμού Έβρου ήταν Ρόμβος. Σύμφωνα με την μυθολογία, η
Δαμασίππη η δεύτερη γυναίκα του βασιλιά της Θράκης Κασσάνδρου ερωτεύθηκε τον υιό του
Έβρο. Αυτός όμως δεν δέχτηκε τον έρωτά της και η μητριά του τον συκοφάντησε στον
Κάσσανδρο ο οποίος την πίστεψε. Ο Έβρος που δεν άντεξε την κατηγορία έπεσε και πνίγηκε
στον ποταμό Ρόμβο που από τότε ονομάστηκε Έβρος.
Στην παλαιολιθική εποχή, από τη χρήση των πρώτων λίθινων εργαλείων μέχρι την εξημέρωση
των ζώων και των φυτών, ο άνθρωπος συγκροτεί ολιγομελείς ομάδες που ζουν από τη συλλογή
καρπών και το κυνήγι άγριων ζώων. Ορισμένες επιφανειακές εξελίξεις μαρτυρούν παλαιολιθική
παρουσία στον Έβρο, (10.000 – 7.000 π. Χ). Στις Φέρες, στα Ρίζια και στον Κέραμο
εντοπίσθηκαν πυριτολιθικά εργαλεία.
Η Νεολιθική περίοδος στην αιγιακή Θράκη διαρκεί την 6η και την 5η χιλιετία π.Χ. αν και
ραδιοχρονολογήσεις από τις νεότερες ανασκαφές ανάγονται και στην 4η χιλιετία π.Χ., (5.500 –
3.000). Ο μόνος ανασκαμμένος οικισμός της περιόδου είναι η Μάκρη, στην περιφέρεια της
Αλεξανδρούπολης, που έδωσε πολλά στοιχεία για την καθημερινή ζωή στα νεολιθικά χρόνια,
όπως ερμαφρόδιτα ειδώλια και πήλινα αντικείμενα σε σχήμα κεράτου που ίσως έχουν
λατρευτικό χαρακτήρα ή είναι απλώς βάσεις για κάποια σούβλα. Πλήθος άλλων θέσεων στα
πεδινά τμήματα του Νομού, με επιφανειακές μαρτυρίες της εποχής, δείχνουν ευρεία διασπορά
νεολιθικών χωρίων. Από την εποχή του Χαλκού (3000 - 1050 π.Χ.), ξεχωρίζει η ανασκαφή στο
Μικρό Βουνό Σαμοθράκης, που δείχνει εμπορικές επαφές με τους Μινωίτες (Κρήτη).
Στο τέλος της Εποχής του Χαλκού και στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (1.050 - 650 π.Χ.),
εξαπλώνονται στην ευρύτερη έκταση της Θράκης τα θρακικά φύλα, συνεχίζοντας την
προϊστορική παράδοση. Θέσεις της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου έχουν εντοπισθεί τόσο σε
υψώματα φυσικά προστατευμένα, τις λεγόμενες "Θρακικές Ακροπόλεις", όσο και σε πεδινές
τοποθεσίες.
Ειδικότερα στα βουνά της Ροδόπης, της ελληνικής και βουλγαρικής πλευράς, αναπτύχθηκε ένας
θρακικός πολιτισμός με κυριότερο γνώρισμα τα μεγαλιθικά μνημεία που λαξεύονταν σε
φυσικούς ογκόλιθους. Στο Ν. Έβρου, στον οποίο πέφτουν οι νοτιοανατολικές υπώρειες της
Ροδόπης, επισημάνθηκαν ανασκαφικά και επιφανειακά πολλοί οικισμοί της Πρώιμης Εποχής
του Σιδήρου (π.χ. Μοναστήρι, Λόφος Άβαντα, Νίψα, Καβησός, Κοίλα, Ρούσα, ο λόφος και το
σπήλαιο "Βούβα" του Κουφόβουνου, Ρίζια). Τα κατάλοιπα αυτά, στο νότιο μέρος του Έβρου,
αποδίδονται εθνολογικά στους Κίκονες, λαό που περιγράφεται αναλυτικά στην Οδύσσεια του
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Ομήρου. Ο μεγαλιθικός προϊστορικός πολιτισμός του Έβρου είναι ένα σπάνιο μνημειακό
σύνολο για την περιοχή της Νότιας Βαλκανικής.
Από τον 7ο π.Χ. αιώνα μέχρι τη δημιουργία της ρωμαϊκής επαρχίας της Θράκης το 46 m Χ.,
μεγάλη κίνηση παρουσιάζει το νησί της Σαμοθράκης και τα παράλια του Νομού. Ήδη, από το
700 π.Χ. Αιολείς αποικίζουν το νησί και δημιουργούν αξιόλογο αστικό κέντρο που συνδέει
στενά την ύπαρξή του με την ακτινοβολία του περίφημου Ιερού των Μεγάλων και τα Καβείρια
μυστήρια που τελούνταν σε αυτό. Η πόλη - κράτος της Σαμοθράκης ιδρύει με τη σειρά της
διάφορες πόλεις στην απέναντι ακτή - ανατολικά του όρους Ίσμαρος έως το δέλτα του ποταμού
- από τις οποίες η πιο γνωστή και ανασκαφικά ερευνημένη είναι η Μεσημβρία - Ζώνη, για την
ενίσχυση των εμπορικών της σχέσεων με τη θρακική ενδοχώρα. Πρόκειται για την
αναγραφόμενη στις αρχαίες πηγές ως Σαμοθρακική Περαία (η αντίπερα της Σαμοθράκης ακτή)
που περιλαμβάνει έξι οικισμούς. Παράλληλα συμμετέχει ενεργά στις νέες συνθήκες και η
μεσόγεια ζώνη, όπου εξακολουθεί να επικρατεί το θρακικό στοιχείο, κυρίως κατά τον 5ο, 4ο και
3ο π.Χ. αιώνα. Αρκετά ευρήματα και θέσεις φωτίζουν την ανάπτυξη της περιοχής στα κλασσικά
και ελληνιστικά χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Δορίσκο, που κατά τους περσικούς
πολέμους ο Δαρείος (512 π.Χ.) εγκατέστησε φρουρά και ο Ξέρξης (480 π.Χ.) μέτρησε το
στράτευμά του και το Ελαφοχώρι - Δάφνη, όπου βρέθηκε κτιστός τάφος μακεδονικού τύπου με
δρόμο, προθάλαμο και θάλαμο (τέλος 4ου - αρχές 3ου π.Χ. αιώνα). Ακόμη, σοβαρό ενδιαφέρον
έχουν οι διάσπαρτοι ταφικοί τύμβοι, σε όλη την έκταση του Νομού. Με την υπαγωγή της
Θράκης στο ρωμαϊκό κράτος (1ος - 4ος μ.Χ. αιώνας), οι Ρωμαίοι ακολουθούν μία πολιτική που
δεν προωθεί τον εκρωμαϊσμό αλλά αντίθετα ενισχύει τον ελληνικό χαρακτήρα. Βασίζεται στην
αστικοποίηση της υπαίθρου και στην εισχώρηση, μετά τους Μακεδόνες, στις ορεινές και
ημιορεινές περιοχές, οι οποίες ακόμα ως ένα βαθμό ελέγχονταν από τους θρακικούς
πληθυσμούς. Εκσυγχρονίζεται το οδικό δίκτυο και κατασκευάζεται η περίφημη Εγνατία Οδός
(Via Egnatia), ερείπια της οποίας είναι ορατά σε αρκετά σημεία παράλληλα με τον δρόμο Κήποι
- Κωνσταντινούπολη.
Αποτέλεσμα της ρωμαϊκής πολιτικής στον Έβρο είναι η ίδρυση δύο καινούριων πόλεων, της
Τραϊανούπολης (Λουτρά) και της Πλωτινούπολης (Αγία Πέτρα Διδυμοτείχου), όπου οι
ανασκαφές αποκάλυψαν και ψηφιδωτά δάπεδα με μυθολογικά θέματα, από τον αυτοκράτορα
Μάκο Ούλπιο Τραϊανό τον 2ο μ.Χ. αιώνα.
Κατά τους βυζαντινούς χρόνους η περιοχή παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί γειτονεύει με την
πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη. Πλήθος βυζαντινών μνημείων δηλώνουν την ακμή του
Έβρου αυτή την εποχή: το Διδυμότειχο με το κάστρο και τους 23 πύργους του (8 ος - 15ος αι.), το
Πύθιο με το φρούριο του Ιωάννη Κατακουζηνού (αρχές 14ου αι.), ο ναός της Κοσμοσώτειρας
στις Φέρες, που έκτισε ο σεβαστοκράτορας Ισσάκιος Κομνηνός στα 1152, το σπήλαιο των Αγ.
Θεοδώρων Αλεξανδρούπολης (θυμίζει αντίστοιχες σπηλαιώδεις εκκλησίες της Καππαδοκίας),
το οποίο είχε διαμορφωθεί σε μικρό ναό και τοιχογραφηθεί σε δύο φάσεις (11ος, τέλος 12ου αρχές 13ου αι.). Αξίζει να σημειωθεί πως τα βυζαντινά μνημεία του Έβρου αποτελούν πολύτιμη
πηγή γνωριμίας με την τέχνη της Κωνσταντινούπολης, καθώς είναι μοναδικές μαρτυρίες μιας
σπουδαίας καλλιτεχνικής δραστηριότητας που λόγω μεταγενέστερων καταστροφών άφησε
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λίγα ίχνη στο χώρο γέννησής της, την Πόλη. Και από το διάστημα της οθωμανικής περιόδου
σώζονται μνημεία άξια προσοχής. Στο Διδυμότειχο, βρίσκεται το τέμενος του Μωάμεθ του Α'
(αρχές 15ου αι.) που ανήκει αρχιτεκτονικά στη σχολή της Προύσας και φέρει εσωτερικά
τοιχογραφίες της "ουράνιας πόλης". Στην Τραϊανούπολη δεσπόζει η Χάνα, ένα οικοδόμημα του
1.375 – 1.385, που κτίστηκε από τον Γαζή Εβρενός πασά και χρησιμοποιήθηκε ως ξενώνας για
τους ταξιδιώτες και τους λουόμενους στις εκεί ιαματικές πηγές, και ένα συγκρότημα
λουτρώνων του 16ου αιώνα.
Στα νεότερα χρόνια, από τον 18ο αι. και μετά, το αστικό ελληνικό στοιχείο ανθεί οικονομικά και
πνευματικά, γεγονός που φαίνεται έντονα στην κοσμική και εκκλησιαστική αρχιτεκτονική και
τέχνη. Ίχνη αυτής της ακμής μπορεί κανείς να συναντήσει στην πόλη του μεταξιού, το Σουφλί,
στον παραδοσιακό οικισμό των Μεταξάδων, στο Διδυμότειχο και σε άλλους μικρότερους
οικισμούς, όπως τα Πετρωτά, το Αλεποχώρι και το Παλιούρι.
6.1.9.2 Κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία
Σύμφωνα με το διαρκή κατάλογο των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της
χώρας, εντός της ΛΑΠ Έβρου, υπάρχουν συνολικά 140 χώροι και μνημεία. Συνοπτικά το είδος
των χώρων/μνημείων παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα 6.1.9-1.
Σημειώνεται ότι στο Σχέδιο Διχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΛΑΠ Έβρου (Τεύχος I – Παράρτημα
Π2), του Σταδίου 1, δίνεται αναλυτική περιγραφή των εν λόγω αρχαιολογικών χώρων και
μνημείων.
Πίνακας 6.1.9-1:

Κατηγορίες κηρυγμένων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων εντός
ΛΑΠ Έβρου.

Είδος χώρου/μνημείου
Αριθμός
Αγροτική Οικονομία
5
Αγροτική Οικονομία, Αστικά Κτίρια
3
Αγροτική Οικονομία, Βιοτεχνία / Βιομηχανία, Μύλοι
1
Αγροτική Οικονομία, Οικιστικά Σύνολα
1
Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις
1
Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά
1
Σύνολα
Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Τμήματα
1
Κτιρίου
Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία,
1
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Αμυντικά Συγκροτήματα
2
Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις
1
Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Κάστρα / Φρούρια
5
Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια
3
Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι
1
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Είδος χώρου/μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικές Θέσεις, Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Αρχοντικά, Αστικά Κτίρια
Αστικά Κτίρια
Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης
Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Βιοτεχνία / Βιομηχανία, Εμπόριο, Αστικά Κτήρια
Βοηθητικοί Χώροι
Βοηθητικοί Χώροι, Αστικά Κτίρια
Βοηθητικοί Χώροι, Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Βοηθητικοί Χώροι, Εμπόριο, Αστικά Κτίρια
Βοηθητικοί Χώροι, Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Εμπόριο, Αστικά Κτίρια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Ισλαμικά Τεμένη, Θρησκευτικοί Χώροι
Καφενεία, Αστικά Κτίρια
Καφενεία, Εμπόριο, Αστικά Κτίρια
Κωδωνοστάσια, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Λουτρά
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Θρησκευτικοί Χώροι
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί, Αστικά Κτίρια
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί, Εμπόριο, Αστικά Κτίρια
Σπήλαια, Τμήματα Κτιρίου, Αστικά Κτίρια
Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις
Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Συστήματα Ύδρευσης
Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες
Τμήματα Κτιρίου, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, Αρχαιολογικές Θέσεις
Σύνολο

Αριθμός
5
1
3
2
39
1
8
1
1
2
1
6
3
1
10
9
1
2
1
1
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
140

6.1.9.3 Παραδοσιακοί οικισμοί
Σύμφωνα με το ΠΔ 19-10/13-11-1978 (ΦΕΚ 594/Δ/1978) «Περί χαρακτηρισμού ως
Παραδοσιακών Οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών
δομήσεως των οικοπέδων αυτών» στη ΛΑΠ Έβρου έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί δυο
(2) οικισμοί: οι Μεταξάδες και το Παλιούρι.
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6.1.9.4 Μουσεία
Στην Αλεξανδρούπολη, υπάρχει το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης
και Σαμοθράκης, ενώ αξιόλογη είναι η Συλλογή Θράκης Αγγέλας Γιαννακίδου εθνολογικού
περιεχομένου. Επίσης λειτουργεί Λαογραφικό Μουσείο του Συλλόγου Καππαδοκών και
Ιστορικό Μουσείο του Συλλόγου Αρχαιοφίλων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς νομού Έβρου.
Στο Σουφλί υπάρχει το αξιόλογο Μουσείο του Ελληνικού Μεταξιού, ενώ στις Φερές το
Λαογραφικό Μουσείο.
Στο Διδυμότειχο, λειτουργεί Λαογραφικό Μουσείο με εκθέματα από την καθημερινή ζωή της
περιοχής και Στρατιωτικό Μουσείο. Επίσης υπάρχει και Δημοτική Πινακοθήκη. Στην Ορεστιάδα
λειτουργεί Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο.

6.1.10 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον
6.1.10.1

Γενικά

Η εκτίμηση και η διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα απαιτεί τον προσδιορισμό
των συγκεντρώσεων των ρύπων. Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων και κατ΄ εφαρμογή
των Κοινοτικών Οδηγιών, το ΥΠΕΚΑ εγκατέστησε το 2001 το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ), επεκτείνοντας και αναβαθμίζοντας το προϋπάρχον δίκτυο
του λεκανοπεδίου Αθηνών. Την ευθύνη της λειτουργίας των υπόλοιπων, εκτός Αττικής,
σταθμών του ΕΔΠΑΡ, μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης με το Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α) και της ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε.103/11, έχουν οι Περιφέρειες της χώρας.
Στη χωρική ενότητα Μακεδονίας– Θράκης, η ποιότητα της ατμόσφαιρας παρακολουθείται
συστηματικά στο Πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης με ευθύνη της οικείας ΠΕΧΩ,
στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης-Πτολεμαϊδας -Φλώρινας με ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε. και κατά
μήκος του άξονα της Εγνατίας Οδού με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του έργου. Στις λοιπές
περιοχές της χωρικής ενότητας έχουν περιοδικά και αποσπασματικά γίνει ορισμένες μετρήσεις
για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, οι οποίες έχουν ουσιαστικά δείξει ότι το μεγαλύτερο μέρος
της χωρικής ενότητας δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
6.1.10.2

Νομοθεσία

Τόσο διεθνώς, όσο και στην Ελλάδα έχουν θεσπιστεί όρια για την προστασία του
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. Αυτά διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

1.

Όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας (αφορούν μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις των
κύριων ατμοσφαιρικών ρύπων στην ατμόσφαιρα και αναφέρονται, είτε σε απόλυτες
μέγιστες τιμές, είτε σε μέσες τιμές για συγκεκριμένη χρονική περίοδο).

2.

Όρια εκπομπών (αφορούν συγκεντρώσεις συγκεκριμένων ατμοσφαιρικών ρύπων που
εκπέμπονται από διάφορες πηγές)
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Όρια ποιότητας καυσίμων (αφορούν συγκεντρώσεις συγκεκριμένων ουσιών που
περιέχονται στα υγρά καύσιμα)
Όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα βασικά νομοθετήματα που διέπουν την ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα είναι:
η Οδηγία 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα
για την Ευρώπη» και
η Οδηγία 2004/107/ΕΚ «σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και
τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα».
H Οδηγία 2008/50/ΕΚ αναθεώρησε την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα με σκοπό να μειωθεί η ρύπανση σε επίπεδα, τα οποία να
ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και
να βελτιωθεί η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους.
Η Οδηγία 2008/50/ΕΚ κατήργησε και αντικατέστησε την Οδηγία 96/62/ΕΚ για την εκτίμηση και
τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος, την Οδηγία 1999/30/ΕΚ σχετικά με
τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου,
σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος, την Οδηγία 2000/69/ΕΚ για οριακές
τιμές βενζολίου και μονοξειδίου του άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος, την Οδηγία
2002/3/ΕΚ σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα και την Απόφαση 97/101/ΕΚ για την
καθιέρωση διαδικασίας για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων περί της
ρύπανσης του αέρα στα κράτη μέλη.
Τα μέτρα που θεσπίζονται με Οδηγία 2008/50/ΕΚ έχουν ως στόχο:
τον προσδιορισμό και καθορισμό των στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
(ο αέρας της τροπόσφαιρας στους εξωτερικούς χώρους, εξαιρουμένου του αέρα στους
χώρους εργασίας), ώστε να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον,
την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στα κράτη μέλη βάσει κοινών
μεθόδων και κριτηρίων,
τη συγκέντρωση πληροφοριών όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε
να διευκολυνθεί ιδίως η παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων τάσεων,
την εξασφάλιση της διάθεσης αυτών των πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του
αέρα στο κοινό,
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τη διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, όταν είναι καλή, και τη βελτίωσή
της, όταν δεν είναι καλή,
την προαγωγή μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Η Οδηγία 2008/50/ΕΚ θεσπίζει ένα σύστημα εκτίμησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα
όσον αφορά:
το διοξείδιο του θείου,
το διοξείδιο του αζώτου και τα οξείδια του αζώτου,
τα σωματίδια ΑΣ10 και ΑΣ2,5,
το μόλυβδο,
το βενζόλιο
το μονοξείδιο του άνθρακα, καθώς και
το όζον
Η Οδηγία 2008/50/ΕΚ καθορίζει τα όρια εκτίμησης ανά ρύπο, τα κριτήρια για τη μέθοδο
εκτίμησης (ιδίως ως προς την εγκατάσταση σημείων δειγματοληψίας), τις μεθόδους μετρήσεων
αναφοράς, τις οριακές τιμές20 για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του
περιβάλλοντος, το στόχο21 καθώς και την υποχρέωση μείωσης της έκθεσης του πληθυσμού σε
σωματίδια ΑΣ2,5, τα όρια ενημέρωσης22 και συναγερμού23, τα κρίσιμα επίπεδα24 για την
προστασία της βλάστησης και τον κατάλογο των πληροφοριών οι οποίες πρέπει να
περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

20

21

22

23

24

Οριακή τιμή: επίπεδο καθοριζόμενο βάσει επιστημονικών γνώσεων, με σκοπό να αποφεύγονται,
να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και/ή στο
σύνολο του περιβάλλοντος, το οποίο πρέπει να επιτευχθεί εντός δεδομένης προθεσμίας χωρίς εν
συνεχεία υπερβάσεις
Τιμή στόχος: επίπεδο καθοριζόμενο με σκοπό να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να
μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και/ή στο σύνολο του περιβάλλοντος,
που επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν εντός δεδομένης χρονικής περιόδου
Όριο ενημέρωσης: το επίπεδο πέραν του οποίου η βραχύχρονη έκθεση εγκυμονεί, για ιδιαίτερα
ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία με αποτέλεσμα να
καθίσταται απαραίτητη η άμεση και κατάλληλη πληροφόρηση
Όριο συναγερμού: το επίπεδο πέραν του οποίου υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία του
πληθυσμού εν γένει ύστερα από σύντομη έκθεση και κατά τη διαπίστωση του οποίου τα κράτη
μέλη πρέπει να λαμβάνουν άμεσα μέτρα
Κρίσιμο επίπεδο: επίπεδο καθοριζόμενο βάσει επιστημονικών γνώσεων, η υπέρβαση του οποίου
ενδέχεται να συνεπάγεται άμεσες αρνητικές επιπτώσεις για ορισμένους υποδοχείς όπως τα
δένδρα, άλλα φυτά ή τα φυσικά οικοσυστήματα, όχι όμως και για τον άνθρωπο.
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Όταν τα επίπεδα συγκέντρωσης ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα είναι χαμηλότερα από τις
οριακές τιμές που καθορίζει η Οδηγία, τα κράτη μέλη διατηρούν τα επίπεδα αυτών των ρύπων
σε επίπεδα κάτω των οριακών τιμών και επιδιώκουν να διασφαλίζουν ποιότητα αέρα που να
είναι συμβατή με την αειφόρο ανάπτυξη.
Όταν τα επίπεδα των ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα υπερβαίνουν κάθε οριακή τιμή ή τιμή
στόχο, καθώς και κάθε αντίστοιχο περιθώριο ανοχής, τα κράτη μέλη εκπονούν σχέδια για την
ποιότητα του αέρα για τις εν λόγω ζώνες ή οικισμούς με σκοπό να επιτευχθούν οι αντίστοιχες
προκαθορισμένες οριακές τιμές ή οι τιμές στόχοι.
Σε περίπτωση υπερβάσεων αυτών των οριακών τιμών, για τις οποίες έχει ήδη παρέλθει η
προβλεπόμενη προθεσμία, τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα θα θεσπίζουν κατάλληλα
μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και θα μπορούν
επιπροσθέτως να περιέχουν ειδικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία ευαίσθητων
ομάδων του πληθυσμού. Μπορεί να εξεταστεί η λήψη μέτρων βραχυπρόθεσμης δράσης,
παρόμοιων με αυτά που προβλέπονται στα πλαίσια των σχεδίων.
Εάν υπάρχει κίνδυνος τα επίπεδα των ρύπων να υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα όρια
συναγερμού, τα κράτη μέλη εκπονούν σχέδια δράσης στα οποία αναφέρονται τα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν βραχυπρόθεσμα για να μειωθούν οι κίνδυνοι από αυτή την υπέρβαση ή να
περιοριστεί η διάρκειά της. Αυτά τα σχέδια δράσης μπορούν, μεταξύ άλλων, να προβλέπουν τη
διακοπή δραστηριοτήτων οι οποίες συμβάλλουν στον κίνδυνο υπέρβασης (κυκλοφορία
μηχανοκίνητων οχημάτων, εργασίες κατασκευών, χρήση βιομηχανικών εγκαταστάσεων κλπ.).
Τα εν λόγω σχέδια μπορεί επίσης να περιέχουν ειδικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία
ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, περιλαμβανομένων των παιδιών.
Όταν παρατηρείται υπέρβαση ορίων λόγω διασυνοριακής μεταφοράς ατμοσφαιρικών ρύπων,
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συνεργάζονται και αναπτύσσουν κοινές δραστηριότητες για την
αντιμετώπιση των υπερβάσεων.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το κοινό και οι κατάλληλες οργανώσεις να ενημερώνονται
τακτικά και καταλλήλως σχετικά με τις συγκεντρώσεις στον ατμοσφαιρικό αέρα των ρύπων που
καλύπτονται από την Οδηγία. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων συναγερμού ή ενημέρωσης,
τα κράτη μέλη δημοσιεύουν:
πληροφορίες για την ή τις παρατηρούμενες υπερβάσεις (τοποθεσία, είδος του ορίου,
χρόνος και διάρκεια της υπέρβασης, μέγιστη συγκέντρωση),
πρόβλεψη για τις επόμενες ώρες και ημέρες,
πληροφορίες για την επηρεαζόμενη ομάδα πληθυσμού, τις πιθανές επιδράσεις στην
υγεία και τη συνιστώμενη συμπεριφορά,
πληροφορίες για προληπτικά μέτρα και μέτρα μείωσης των εκπομπών.
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Τα κράτη μέλη διαθέτουν επίσης στο κοινό ετήσιες εκθέσεις για όλους τους ρύπους που
αποτελούν αντικείμενο των ρυθμίσεων της Οδηγίας.
Η Οδηγία 2004/107/ΕΚ:
α)

θεσπίζει τιμή στόχο για τη συγκέντρωση αρσενικού, καδμίου, νικελίου και
βενζο(α)πυρενίου25 στον ατμοσφαιρικό αέρα ώστε να αποφεύγονται, να
προλαμβάνονται ή να περιορίζονται οι δυσμενείς επιδράσεις του αρσενικού, του
καδμίου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στην
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον συνολικά·

β)

διασφαλίζει ότι, όσον αφορά το αρσενικό, το κάδμιο, το νικέλιο και τους
πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
διατηρείται εκεί όπου είναι καλή και βελτιώνεται στις υπόλοιπες περιπτώσεις·

γ)

προσδιορίζει κοινές μεθόδους και κριτήρια για την εκτίμηση των συγκεντρώσεων
αρσενικού, καδμίου, νικελίου, υδραργύρου, νικελίου και πολυκυκλικών αρωματικών
υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, καθώς και την απόθεση αρσενικού,
καδμίου, υδραργύρου, νικελίου και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων·.

Οι οριακές τιμές για την προστασία της υγεία του ανθρώπου που δίνουν οι ανωτέρω δύο
Οδηγίες συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Ρύπος

Οριακή τιμή

ΑΣ 2,5

25 µg/m

Διοξείδιο του
θείου (SO2)
Διοξείδιο του
αζώτου (NO2)
ΑΣ10

3
3

350 µg/m
3
125 µg/m
3
200 µg/m
40 µg/m

3

50 µg/m

3

40 µg/m

3

3

Μόλυβδος (Pb)

0,5 µg/m

Μονοξείδιο του
άνθρακα (CO)

10 mg/m

25

3

Περίοδος μέσου
όρου
1 ημερολογιακό
έτος
1 ώρα
24 ώρες
1 ώρα
1 ημερολογιακό
έτος
24 ώρες
1 ημερολογιακό
έτος
1 ημερολογιακό
έτος
Μέγιστος
ημερήσιος μέσος

Ημερομηνία κατά την οποία
πρέπει να έχει επιτευχθεί η
οριακή τιμή
1.1.2015
(η τιμή στόχος στις 1.1.2010)
Ισχύει ήδη από 1.1.2005
Ισχύει ήδη από 1.1.2005
1.1.2010

Επιτρεπόμενες
υπερβάσεις σε ένα
ημερολογιακό έτος

1.1.2010*

Δεν εφαρμόζεται

Ισχύει ήδη από 1.1.2005**

35 φορές

Ισχύει ήδη από 1.1.2005**

Δεν εφαρμόζεται

Ισχύει ήδη από 1.1.2005

Δεν εφαρμόζεται

Ισχύει ήδη από 1.1.2005

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται
24 φορές
3 φορές
18 φορές

«αρσενικό», «κάδμιο», «νικέλιο» και «βενζο(a)πυρένιο», η συνολική περιεκτικότητα αυτών των
στοιχείων και ενώσεων στο κλάσμα των ΑΣ10·
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όρος 8 ωρών
1 έτος

3

Βενζόλιο

5 µg/m

Όζον

120 µg/m

Αρσενικό(As)

6 ng/m

Κάδμιο (Cd)

5 ng/m

Νικέλιο (Ni)

20 ng/m

1.1.2010**

Μέγιστος
ημερήσιος μέσος
όρος 8 ωρών

3

1.1.2010

1 ημερολογιακό
έτος
1 ημερολογιακό
έτος
1 ημερολογιακό
έτος

3

3

3

Δεν εφαρμόζεται
25 ημέρες ανά
ημερολογιακό έτος
κατά μέσο όρο σε 3
χρόνια

31.12.2012

Δεν εφαρμόζεται

31.12.2012

Δεν εφαρμόζεται

31.12.2012

Δεν εφαρμόζεται

3

Πολυκυκλικοί
1 ng/m
1 ημερολογιακό
αρωματικοί
(ως βενζο
31.12.2012
Δεν εφαρμόζεται
έτος
υδρογονανθράκες
(a)πυρένιο)
*
Για ζώνες και περιοχές με ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες η Οδηγία 2008/105/ΕΚ παρέχει τη
δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές για την ποιότητα του
αέρα όταν, παρά την εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων για την καταπολέμηση της ρύπανσης,
εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά προβλήματα συμμόρφωσης σε συγκεκριμένες ζώνες και
οικισμούς. Κάθε παράταση προθεσμίας για συγκεκριμένη ζώνη ή οικισμό θα πρέπει να
συνοδεύεται από αναλυτικό σχέδιο αξιολογούμενο από την Επιτροπή με στόχο να εξασφαλισθεί η
συμμόρφωση εντός της εγκριθείσας παράτασης. Τα Κράτη Μέλη μπορούν να αιτηθούν παράτασης
ως και 5 έτη (μέχρι το 2015 το αργότερο). Σε αυτές τις περιπτώσεις εντός της χρονικής περιόδου
παράτασης η οριακή τιμή εφαρμόζεται στο επίπεδο της οριακής τιμής προσαυξημένη κατά το
μέγιστο περιθώριο ανοχής.
**
Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/50/ΕΚ τα Κράτη Μέλη μπορούν να αιτηθούν παράτασης έως και το
Μάιο του 2011 σε συγκεκριμένες ζώνες, που αξιολογείται από την Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου η οριακή τιμή που εφαρμόζεται είναι η οριακή τιμή προσαυξημένη κατά το
3
μέγιστο περιθώριο ανοχής (π.χ. η οριακή τιμή ημέρας για τα ΑΣ10 είναι τα 50 µg/m + 50%x50
3
3
µg/m = 75 µg/m ).

Τα όρια συναγερμού και ενημέρωσης που θέτει η Οδηγία 2008/50/ΕΚ παρουσιάζονται στον
ακόλουθο πίνακα:
Ρύπος
Διοξείδιο του
θείου (SO2)

Όριο ενημέρωσης

Όριο Συναγερμού

-

500 µg/m

3

Διοξείδιο του
αζώτου (NO2)

-

400 µg/m

3

Όζον

180 µg/m

240 µg/m

3

3

Περίοδος
Μετρούνται επί 3 συνεχείς ώρες σε
αντιπροσωπευτικές για την ποιότητα
του ατμοσφαιρικού αέρα θέσεις σε
2
περιοχή έκτασης τουλάχιστον 100 km
ή σε ολόκληρη ζώνη ή οικισμό, εάν η
έκταση αυτή είναι μικρότερη.
1 ώρα

Τα κρίσιμα επίπεδα για την προστασία της βλάστηση που θέτει η Οδηγία 2008/50/ΕΚ
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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Ρύπος

Οριακή τιμή

Διοξείδιο του θείου (SO2)

20 µg/m

3

Οξείδια του Αζώτου (ΝΟx)

30 µg/m

3

Περίοδος μέσου όρου
Ημερολογιακό έτος και χειμώνας (1
Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου)
Ημερολογιακό έτος

Η Οδηγία 2008/50/ΕΚ ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την Υ.Α. Η.Π.
14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της
ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ».
Επίσης, η Οδηγία 2004/107/ΕΚ ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την Υ.Α. Η.Π.
22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β/2007) «Καθορισμός τιμών − στόχων και ορίων εκτίμησης
των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των
πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ».

2.

Όρια εκπομπών

Με την Οδηγία 2001/81/ΕΚ «σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους
ατμοσφαιρικούς ρύπους» όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2006/105/ΕΚ και τον
Κανονισμό 219/2009, θεσπίστηκαν εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για τους ρύπους που
προκαλούν οξίνιση και ευτροφισμό, καθώς και για τις πρόδρομες του όζοντος ουσίες, με στόχο
τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας απέναντι στις
βλαβερές επιπτώσεις των ρύπων αυτών.
Η Οδηγία 2001/81/ΕΚ καλύπτει τις εκπομπές, εντός της επικράτειας των κρατών μελών και των
αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους, τεσσάρων ρύπων από ανθρωπογενείς πηγές:
εκπομπές σε διοξείδιο του θείου (SO2),
εκπομπές σε οξείδια του αζώτου (NOx),
εκπομπές σε πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), και
εκπομπές σε αμμωνία (NH3).
Αυτοί οι ρύποι ευθύνονται για τα φαινόμενα οξίνισης, ευτροφισμού και δημιουργίας
τροποσφαιρικού όζοντος (που συχνά αποκαλείται «νοσηρό όζον» και απαντά σε χαμηλό ύψος,
κατ' αντιδιαστολή προς το στρατοσφαιρικό όζον), ανεξάρτητα των ρυπογόνων πηγών.
Η εν λόγω Οδηγία προβλέπει την καθιέρωση ανωτάτων ορίων εκπομπών σε εθνικό επίπεδο, το
αργότερο μέχρι το τέλος του 2010, για τους τέσσερις ρύπους που ορίζονται στην παραπάνω
παράγραφο. Τα εν λόγω ανώτατα όρια για την Ελλάδα και που έπρεπε να έχουν επιτευχθεί
μέχρι το 2010, έχουν ως ακολούθως:
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SO2
NOx
VOC
NH3
Kilotonnes/έτος Kilotonnes/έτος Kilotonnes/έτος Kilotonnes/έτος
523
344
261
73
Για τους σκοπούς της Οδηγίας τα Κράτη Μέλη ετοιμάζουν και ενημερώνουν ετησίως τα μητρώα
απογραφής των εκπομπών και τις προβλέψεις, σε εθνικό επίπεδο, των εκπομπών SO2, NOx,
COV και NH3. Οι εν λόγω απογραφές και προβλέψεις κοινοποιούνται κάθε χρόνο, το αργότερο
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, στην Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.
Η Οδηγία 2001/81/ΕΚ ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την Υ.Α. Η.Π.
29459/1510/2005 (ΦΕΚ 992/Β/2005) «Καθορισμός εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών για
ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2001/81/ΕΚ», η οποία εν συνεχεία τροποποιήθηκε από τις:
Υ.Α. Η.Π. 14849/853/Ε 103/2008, (ΦΕΚ 645/Β/2008) «Τροποποίηση των υπ' αριθμ.
33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (1289/Β) και υπ' αριθμ.
29459/1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (992/Β), σε συμμόρφωση με διατάξεις
της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης».
Υ.Α. 38030/2127/Ε103/2008, (ΦΕΚ 1901/Β/2008) «Έγκριση Εθνικού Προγράμματος
Μείωσης των Εκπομπών στην ατμόσφαιρα, ορισμένων ρύπων, σύμφωνα με το άρθρο 7
της υπ αριθμ. 29459/1510/2005, όπως ισχύει».
Υ.Α. Η.Π. 44105/1398/Ε.103/2013, (ΦΕΚ 1890/Β/2013) «Τροποποίηση της αριθ.
29459/1510/2005 KYA «Καθορισμός εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών για ορισμένους
ατμοσφαιρικούς ρύπους…» (992/Β) και (1131/Β), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.
14849/853/2008 ΚΥΑ (645/Β) και της αριθ. 33318/3028/1998 KYA «Καθορισμός μέτρων
και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και
της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (Β΄1289), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.
14849/853/2008 ΚΥΑ (645/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/17/ΕΕ».
Πέραν της ανωτέρω Οδηγίας, η ευρωπαϊκή νομοθεσία καλύπτει διάφορα είδη ατμοσφαιρικών
ρύπων και τις πηγές τους:
Σε σχέση με τις εκπομπές από βιομηχανικές εγκαταστάσεις ισχύει η Οδηγία 2010/75/EE «περί
βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)», που
συγκεντρώνει την Οδηγία 2008/1/ΕΚ (καλούμενη και «οδηγία IPPC») και έξι ακόμη οδηγίες σε
μία ενιαία οδηγία σχετικά με τις βιομηχανικές εκπομπές. Στην Οδηγία 2010/75/EE εμπίπτουν οι
βιομηχανικές δραστηριότητες με ισχυρό δυναμικό ρύπανσης, (ενεργειακές βιομηχανίες,
παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων, βιομηχανία ορυκτών προϊόντων, χημική βιομηχανία,
διαχείριση αποβλήτων, κτηνοτροφία κ.λπ.).
Η Οδηγία περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τις εξής εγκαταστάσεις:
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μονάδες καύσης (≥ 50MW)·
μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων·
ορισμένες εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που χρησιμοποιούν οργανικούς διαλύτες·
εγκαταστάσεις παραγωγής διοξειδίου του τιτανίου.
Η Οδηγία 1999/13/ΕΚ «για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που
οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις»
είναι τμήμα της συνολικής στρατηγικής για τη μείωση της ρύπανσης. Συμπληρώνει τόσο το
πρόγραμμα «Auto-Oil» (καταπολεμώντας τις εκπομπές οργανικών διαλυτών από μόνιμες
εμπορικές και βιομηχανικές πηγές) όσο και την Οδηγία 94/63/ΕΚ «για τον έλεγχο των
εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης
και τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς». Οι απαιτήσεις σχετικά
με την περιεκτικότητα των χρωμάτων διακόσμησης και των βερνικιών σε διαλύτες θεσπίστηκαν
με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ «για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων
που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια και σε
προϊόντα φανοποιΐας αυτοκινήτων ...»
Οι εκπομπές από ναυτιλιακές και σιδηροδρομικές μεταφορές διέπονται από τις Οδηγίες
2004/26/ΕΚ και 97/68/ΕΚ, που καλύπτουν τις σιδηροδρομικές μηχανές και τα σκάφη
εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Οι εκπομπές από πλοία που ευθύνονται για την ατμοσφαιρική
ρύπανση καλύπτονται επίσης από τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από
Πλοία (MARPOL 73/78 — Παράρτημα VI) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ = IMO).
Οι εκπομπές από τις αερομεταφορές καλύπτονται από μια στρατηγική που αποσκοπεί στη
βελτίωση των τεχνικών περιβαλλοντικών προδιαγραφών για τον θόρυβο και τις εκπομπές
αερίων (με απώτερο σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων) και την καθιέρωση
οικονομικών και κανονιστικών κινήτρων στην αγορά, για την προαγωγή φιλικών προς το
περιβάλλον τεχνολογιών. Τον Νοέμβριο του 2008, εγκρίθηκε η οδηγία 2008/101/ΕΚ περί
υπαγωγής των αεροπορικών δραστηριοτήτων στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής
αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (ΣΕΔΕ-ΕΕ = EU ETS). Από 1ης Ιανουαρίου 2012,όλες
οι πτήσεις από ή/και προς την Ευρώπη θα εντάσσονται στο ΣΕΔΕ-ΕΕ, ώστε να μειωθούν οι
εκπομπές από τις αερομεταφορές κατά 5% από το 2013.
Οι εκπομπές και διαδικασίες έγκρισης τύπου κινητήρων που τοποθετούνται σε μη οδικά
κινητά μηχανήματα (όπως εκσκαφείς, μπουλντόζες και αλυσοπρίονα) ρυθμίζονται από την
Οδηγία 97/68/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 2001/63/ΕΚ, 2002/88/ΕΚ, 2004/26/ΕΚ,
2006/105/ΕΚ, 2010/26/ΕΕ, 2011/88/EE, 2012/46/ΕΕ και τον Κανονισμό 596/2009. Οι εκπομπές
γεωργικών και δασικών ελκυστήρων ρυθμίζονται από την Οδηγία 2000/25/ΕΚ που τροποποιεί
την Οδηγία74/150/ΕΟΚ.
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Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 97/68/ΕΚ έγινε με την Υ.Α. Δ13/0/121/2007 (ΦΕΚ 53/Β/2007)
«Μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες
εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2001/63/ΕΚ, 2002/88/ΕΚ
και 2004/26/ΕΚ», η οποία εν συνεχεία τροποποιήθηκε από τις:
Υ.Α. Δ13/Ο/3967/2011 (ΦΕΚ 741/Β/2011) Τροποποίηση της υπ αριθμ.
Δ13/Ο/121/4.1.2007 ΚΥΑ «Μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων
προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά
μηχανήματα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 97/68/ΕΚ όπως
τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 2001/63/ΕΚ, 2002/88/ΕΚ και 2004/23/ΕΚ» σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας της 2010/23/ΕΕ «για την τροποποίηση της
οδηγίας 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής
αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχομένων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που
τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα».
Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012) Τροποποίηση της υπ αριθμ
Δ13/0/121/4.1.2007 ΚΥΑ (53/Β) «Μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών
ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά
κινητά μηχανήματα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ όπως
τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2001/63/ΕΚ, 2002/88/ΕΚ και 2004/26/ΕΚ», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ Δ13/Ο/3967/28.4.11 κοινή υπουργική απόφαση (741/Β)
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2011/88/ΕΕ».
Σε σχέση με τις οδικές μεταφορές, οι εκπομπές ρύπων από τα οχήματα ρυθμίζονται ξεχωριστά
για τα ελαφρά οχήματα (επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά), και για τα βαρέα
επαγγελματικά οχήματα (φορτηγά και λεωφορεία).
Το πρότυπο εκπομπών (Euro V) για αυτοκίνητα και ελαφρά εμπορικά οχήματα (θεσπισμένο
με τον Κανονισμό 715/2007) αφορά ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τέθηκε σε ισχύ το
Σεπτέμβριο 2009 (αντικαθιστώντας το Euro IV). Καλούνται τα κράτη μέλη να μην επιτρέπουν
την έγκριση, ταξινόμηση, πώληση και εισαγωγή οχημάτων που δεν πληρούν τα πρότυπα
εκπομπών. Τον Ιούνιο του2009, εγκρίθηκε ο Κανονισμός 595/2009 για ένα νέο πρότυπο
εκπομπών, το Euro VI. Από τις 31 Δεκεμβρίου2013, το Euro VI, που θα θέτει ακόμη χαμηλότερα
όρια εκπομπών, θα αντικαταστήσει το Euro IV και το Euro V.
Ο Κανονισμός 443/2009 «σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της
Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα» ορίζει στόχους για τις
ειδικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα. Ο
Κανονισμός στοχεύει στη μείωση του μέσου επιπέδου εκπομπών στα 120g CO2/km για το
σύνολο της αυτοκινητοβιομηχανίας έως το 2012. Για τα καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα, το
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μέσο επίπεδο εκπομπών CO2 έχει ορισθεί στα 130g CO2/ km, που θα επιτευχθεί μέσω
βελτιώσεων στην τεχνολογία των κινητήρων των οχημάτων και μέσω καινοτόμων τεχνολογιών.
3.

Όρια ποιότητας καυσίμων

Για τη μείωση της ρύπανσης από τις εκπομπές των αυτοκινήτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
θεσπίσει περιβαλλοντικές προδιαγραφές που ισχύουν για τα καύσιμα. Το βασικό σχετικό
νομοθέτημα αφορά την Οδηγία 98/70/ΕΚ «σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης
και ντίζελ και την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε στη
συνέχεια από την Οδηγία 2000/71/ΕΚ, την Οδηγία 2003/17/ΕΚ, τον Κανονισμό 1882/2003, την
Οδηγία 2009/30/ΕΚ και την Οδηγία 2011/63/ΕΕ.
Σε σχέση με τα ανωτέρω βρίσκονται σε ισχύ οι ακόλουθες αποφάσεις του Ανώτατου χημικού
Συμβουλίου (ΑΧΣ):
513/2004 (ΦΕΚ 1149/Β/2005) «Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ.
291/2003 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την
ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
514/2004 «Καύσιμα αυτοκινήτων − Πετρέλαιο κίνησης Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών»
(ΦΕΚ 1490/B/2004).
460/2009 (ΦΕΚ 67/Β/2010) «”Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 92/2009 «Προσαρμογή
στη τεχνική πρόοδο της απόφασης ΑΧΣ 514/2004 “Καύσιμα αυτοκινήτων-Πετρέλαιο
κίνησης-Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών, (ΦΕΚ 1490/Β/2006)”, καθώς και της απόφασης
ΑΧΣ 513/2004 “Προσαρμογή στη τεχνική πρόοδο της απόφασης ΑΧΣ 291/2003
“Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα των
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει”, (ΦΕΚ 1149/Β/
17.8.2005)”».
316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της
ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την Οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
94/2012 (ΦΕΚ 1507/Β/2012) «Τροποποίηση της απόφασης 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012)
"Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων, προς την
Οδηγία 2009/30/ΕΚ" προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2011/63/ΕΕ "για την τροποποίηση
με σκοπό την προσαρμογή της στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 98/70/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων
βενζίνης και ντίζελ».
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Επίσης, σε ισχύ είναι η Οδηγία 1999/32/ΕΚ «σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας
ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ», όπως
αυτή τροποποιήθηκε στη συνέχεια από τον Κανονισμό 1882/2003, την Οδηγία 2005/33/ΕΚ, τον
Κανονισμό 219/2009, την Οδηγία 2009/30/ΕΚ και την Οδηγία 2012/33/ΕΕ.
Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 1999/32/ΕΚ έγινε από την ΚΥΑ 284/2006 (ΦΕΚ 1736/Β/2007)
«Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά
με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση
της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ και προς την Οδηγία 2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά με την περιεκτικότητα
των καυσίμων πλοίων σε θείο».
6.1.1.3 Υφιστάμενη κατάσταση
Η ποιότητα της ατμόσφαιρας τόσο στην περιοχή μελέτης (ΛΑΠ Έβρου), όσο και στο σύνολο της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας– Θράκης δεν παρακολουθείται συστηματικά. Στα πλαίσια
του έργου «Εκτίμηση και Χαρτογραφική Απεικόνιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στον
Ελλαδικό Χώρο», που υλοποιήθηκε από την κοινοπραξία ΛΔΚ ΕΠΕ – ΤΕΜ ΑΕ, την περίοδο 20032004 για το ΥΠΕΧΩΔΕ, υλοποιήθηκαν μετρήσεις σε τέσσερις πόλεις της Περιφέρειας, όπως
καταγράφονται στον Πίνακα 6.1.10-1 που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι εντός της ΛΑΠ Έβρου,
βρίσκεται η πόλη της Αλεξανδρούπολης.

Πίνακας 6.1.10-1:

Πόλη

Αλεξανδρούπολη

Καβάλα

Νέα Καρβάλη

Ξάνθη

Συγκεντρώσεις αερίων θερμοκηπίου στις πόλεις Περιφέρειας ΑΜΘ
(2003-2004).
Εποχή του
έτους
Χειμώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειμώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειμώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειμώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο

SO2
31,20
28,70
22,40
24,00
34,20
22,00
8,00
30,40
11,00
13,60
12,60
16,80
24,10
20,10
12,40
18,80

Συγκεντρώσεις σε μg/m3
NO2
CO
O3
29,50
0,65
58,00
28,80
0,44
56,90
15,50
0,30
79,90
22,80
0,42
26,20
38,40
0,76
24,50
44,80
0,92
42,70
50,50
0,90
23,90
41,20
0,58
58,30
21,60
0,58
44,50
18,40
0,55
65,00
13,20
0,61
47,80
16,70
0,43
51,60
25,10
0,74
59,60
32,80
0,71
46,30
17,20
0,62
48,60
18,10
0,48
61,30

PM10
23,30
30,20
43,40
38,50
24,70
36,20
36,00
34,10
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Τα συμπεράσματα από τον ανωτέρω πίνακα είναι τα ακόλουθα:
Για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους SO2, Ο3 και CO, οι συγκεντρώσεις κινούνται σε
ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.
Οι συγκεντρώσεις του NO2 κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα στην Αλεξανδρούπολη,
στην Ξάνθη και στη Νέα Καρβάλη, αλλά στην Καβάλα η κατάσταση δεν είναι
ικανοποιητική. Οι αιτίες του φαινομένου εκτιμάται ότι προέρχονται από το συνδυασμό
της αυξημένης οδικής κυκλοφορίας με το αμφιθεατρικό ανάγλυφο της πόλης και το
μικροκλίμα της πόλης.
Οι συγκεντρώσεις των PM10 κινούνται κάτω των οριακών τιμών στην πόλη της Ξάνθης,
αλλά παρουσιάζουν υπερβάσεις στην περιοχή της Νέας Καρβάλης κατά τη θερινή
περίοδο.
Με βάση σχετικούς πίνακες του παραπάνω έργου προκύπτει ότι στην ΠΑΜΘ δεν
καταγράφονται υπερβάσεις των νομοθετημένων ορίων για το βενζόλιο, τα NOx, το CO και το Ο3,
ενώ μικρής έκτασης, τοπικές υπερβάσεις καταγράφηκαν για το SO2 και περιορισμένες τοπικά
υπερβάσεις καταγράφηκαν στην περιοχή της Καβάλας και της Κομοτηνής για τα PM10.
Κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, και με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του έργου υπάρχει
δίκτυο μετρήσεων των εκπομπών αερίων ρύπων, το οποίο σταδιακά ολοκληρώνεται
ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του έργου.
Επικαιροποιημένα στοιχεία για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας– Θράκης δεν είναι
διαθέσιμα, καθώς οι εγκατεστημένοι περιφερειακοί σταθμοί του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) δεν καλύπτουν τμήμα της υπό μελέτη
περιοχής. Οι πλησιέστεροι σταθμοί μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εντοπίζονται στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε δίκτυο περιμετρικά του αστικού κέντρου της
Θεσσαλονίκης.
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Εικόνα 6.1.10-1:
Σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης
διαγράμμιση σημειώνεται η περιοχή μελέτης – ΛΑΠ Έβρου).

(με

κόκκινη

Θα πρέπει τέλος να αναφερθεί ότι σταθμός μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης πρόκειται
να εγκατασταθεί στη βιομηχανική περιοχή του οικισμού Άβαντα Αλεξανδρούπολης και σε
δεύτερο στάδιο και στα πεδία βολής της περιοχής, προκειμένου να καταγραφεί η ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα. Ο εν λόγω σταθμός θα είναι εξοπλισμένος με αυτόματα όργανα για
διεξαγωγή μετρήσεων των αιωρούμενων ατμοσφαιρικών ρύπων και θα έχει τη δυνατότητα
προσδιορισμού της βιομηχανίας από την οποία εκπέμπονται, ώστε στη συνέχεια να
λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των περιστατικών ρύπανσης.
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6.1.11 Υδατικοί πόροι
6.1.11.1

Γενικά στοιχεία

Η ΛΑΠ Έβρου που είναι η περιοχή μελέτης του ΣΔΚΠ που αφορά η παρούσα ΣΜΠΕ, αποτελεί
μια από τις πέντε (5) ΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (ΥΔ12), όπως αυτό
προσδιορίστηκε με βάση τον Ν. 1739/87, «Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 201/Α/20.11.1987).
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ΥΑ 706/16-07-2010 (ΦΕΚ 1383/Β/02-09-2010 & ΦΕΚ
1572/Β/28-09-2010), της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «περί καθορισμού των Λεκανών Απορροής
Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία
τους», επικυρώθηκαν οι σαράντα-πέντε (45) Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) της Χώρας, οι
οποίες υπάγονται σε δεκατέσσερις (14) Περιοχές Λεκανών Απορροής Ποταμών (που
αντιστοιχούν στον όρο Υδατικά Διαμερίσματα του Άρθρου 3 του ΠΔ 51/2007).
Επίσης, ως “Λεκάνη Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ)” ορίζεται η εδαφική έκταση από την οποία
αποστραγγίζεται το σύνολο της απορροής (βροχόπτωση ή/ και χιονόπτωση) μιας περιοχής,
μέσω του υδρογραφικού δικτύου της (διαδοχικών ρευμάτων, χειμάρρων, ποταμών, και
πιθανώς λιμνών) και παροχετεύεται στη θάλασσα μέσω της εκβολής (ή δέλτα) ποταμού.
Οι πέντε ΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης, καθώς και τα φυσικά τους χαρακτηριστικά,
παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 6.1.11-1, ενώ τα όριά τους φαίνονται στην παρακάτω
Εικόνα 6.1.11-1.
Πίνακας 6.1.11-1: Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ), Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης.

Κωδικός
GR07
GR08
GR09
GR10
GR42
ΥΔ12

ΛΑΠ
Ονομασία
ΝΕΣΤΟΥ
Ρ. ΞΑΝΘΗΣ - ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
Ρ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΘΑΣΟΥ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Σύνολο ΥΔ12

Έκταση
2975,5
1663,6
1958,4
4080,9
564,3
11.242,8

Μέσο
606
363
289
175
347

Υψόμετρα (m)
Μέγιστο Ελάχιστο
2200
0
1822
0
1459
0
1202
0
1600
0
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Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ), Υδατικού Διαμερίσματων Θράκης (ΥΔ12).

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 298

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

6.1.11.2

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Επιφανειακά ύδατα

Ο ποταμός Έβρος, με το εκβολικό του σύστημα (Δέλτα Έβρου), καθώς και οι κυριότεροι
παραπόταμοί του, που στο ελληνικό του τμήμα είναι ο π. Άρδας και ο π. Ερυθροπόταμος,
αποτελούν τα κυριότερα στοιχεία του επιφανειακού υδρογραφικού δικτύου της ΛΑΠ Έβρου, η
οποία αποτελεί την περιοχή μελέτης της παρούσας ΣΜΠΕ. Στην § 6.1.2, δίνονται αναλυτικά
στοιχεία αναφορικά με το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής μελέτης.
Ακολούθως δίνονται στοιχεία για τα επιφανειακά υδάτινα σώματα (ΥΣ) της ΛΑΠ Έβρου, έτσι
όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Θράκης (βλ. Εικόνα 6.1.11-2).

Εικόνα 6.1.11-2: Επιφανειακά υδάτινα σώματα (ΥΣ), στην ΛΑΠ Έβρου.
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 299

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Ποτάμια ΥΣ
Στο σύνολο του ΥΔ Θράκης, προσδιορίστηκαν εκατόν ογδόντα οκτώ (188) ποτάμια ΥΣ, εκ των
οποίων, τα εξήντα έξι (66) ανήκουν στην ΛΑΠ Έβρου. Σημειώνεται ότι από τα 66 ποτάμια ΥΣ της
ΛΑΠ Έβρου, τα 14 είναι χαρακτηρισμένα ως «ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδάτινα σώματα
(ΙΤΥΣ)» και ένα (1) ως «τροποποιημένο υδάτινο σώμα (ΤΥΣ)». Στον ακόλουθο Πίνακα 6.1.11-2,
παρουσιάζονται τα ποτάμια ΥΣ που προσδιορίστηκαν εντός της ΛΑΠ Έβρου, καθώς και στοιχεία
για την οικολογική και χημική τους κατάσταση.
Πίνακας 6.1.11-2: Ποτάμια υδάτινα σώματα (ΥΣ), στην ΛΑΠ Έβρου.
Οικολογική
α/α

Ονομασία ΥΣ

Κωδικός ΥΣ

κατάσταση /

Χημική κατάσταση

Δυναμικό
1

ΕΙΡΗΝΗ Ρ.

GR1210R00020100116N

Άγνωστη

Άγνωστη

2

ΞΥΛΑΣ Ρ.

GR1210R00020100124N

Άγνωστη

Άγνωστη

3

ΞΥΛΑΣ Ρ.

GR1210R00020100125N

Άγνωστη

Άγνωστη

4

ΞΥΛΑΣ Ρ.*

GR1210R00020100126H

Ελλιπές

Άγνωστη

5

ΞΥΛΑΣ Ρ.

GR1210R00020100127N

Καλή

Άγνωστη

6

ΞΥΛΑΣ Ρ.

GR1210R00020100128N

Καλή

Άγνωστη

7

ΞΥΛΑΣ Ρ.

GR1210R00020100129N

Καλή

Άγνωστη

8

ΞΥΛΑΣ Ρ.

GR1210R00020100130N

Καλή

Άγνωστη

9

ΞΥΛΑΣ Ρ.

GR1210R00020100131N

Καλή

Άγνωστη

10

ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ Ρ.*

GR1210R00020200139H

Μέτρια

Άγνωστη

11

ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ Ρ.

GR1210R00020200140N

Μέτρια

Άγνωστη

12

ΕΒΡΟΣ Π.**

GR1210R00020300132A

Άγνωστο

Άγνωστη

13

ΜΑΥΡΟΡΡΕΜΑ Ρ.*

GR1210R00020400141H

Μέτριο

Άγνωστη

14

ΜΑΥΡΟΡΡΕΜΑ Ρ.

GR1210R00020400142N

Καλή

Άγνωστη

15

ΔΙΑΒΟΛΟΡΡΕΜΑ Ρ.

GR1210R00020600143N

Μέτρια

Άγνωστη

16

ΔΙΑΒΟΛΟΡΡΕΜΑ Ρ.

GR1210R00020600145N

Μέτρια

Άγνωστη

17

ΛΥΓΑΡΙΑ Ρ.

GR1210R00020600146N

Καλή

Άγνωστη

18

ΔΙΑΒΟΛΟΡΡΕΜΑ Ρ.

GR1210R00020600147N

Καλή

Άγνωστη

19

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΕΣ Ρ.

GR1210R00020600148N

Καλή

Άγνωστη

20

ΛΙΒΑΔΕΙΑ Ρ.

GR1210R00020600149N

Καλή

Άγνωστη

21

ΚΑΜΗΛΟΠΟΤΑΜΟΣ Ρ.

GR1210R00020601144N

Μέτρια

Άγνωστη

22

ΚΑΖΑΝΙ Ρ.

GR1210R00020800150N

Μέτρια

Άγνωστη

23

ΚΑΖΑΝΙ Ρ.

GR1210R00020800151N

Μέτρια

Άγνωστη

24

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΝ Ρ.

GR1210R00021000152N

Μέτρια

Άγνωστη

25

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΝ Ρ.

GR1210R00021000154N

Μέτρια

Άγνωστη

26

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΝ Ρ.

GR1210R00021000155N

Μέτρια

Άγνωστη

27

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΝ Ρ.

GR1210R00021000156N

Μέτρια

Άγνωστη

28

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΝ Ρ.

GR1210R00021001153N

Μέτρια

Άγνωστη

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 300

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

29

ΞΗΡΟΝ Ρ.

GR1210R00021400168N

Μέτρια

Άγνωστη

30

ΞΗΡΟΝ Ρ.*

GR1210R00021400171H

Μέτρια

Άγνωστη

31

ΞΗΡΟΝ Ρ.*

GR1210R00021400172H

Μέτρια

Άγνωστη

32

ΞΗΡΟΝ Ρ.

GR1210R00021400173N

Μέτρια

Άγνωστη

33

ΞΗΡΟΝ Ρ.*

GR1210R00021401169H

Μέτρια

Άγνωστη

34

ΞΗΡΟΝ Ρ.

GR1210R00021401170N

Μέτρια

Άγνωστη

35

ΑΡΑΠΗΣ Ρ.*

GR1210R00030100114H

Ελλιπές

Άγνωστη

36

ΑΡΑΠΗΣ Ρ.

GR1210R00030100115N

Άγνωστη

Άγνωστη

37

ΕΙΡΗΝΗ Ρ.

GR1210R00050100117N

Άγνωστη

Άγνωστη

38

ΑΠΟΚΡΗΜΝΟ Ρ.

GR1210R00050200118N

Άγνωστη

Άγνωστη

39

ΕΙΡΗΝΗ Ρ.

GR1210R00050300119N

Άγνωστη

Άγνωστη

40

ΒΑΘΥ Ρ.*

GR1210R00090100120H

Άγνωστη

Άγνωστη

41

ΒΑΘΥ Ρ.*

GR1210R00090100121H

Άγνωστη

Άγνωστη

42

ΒΑΘΥ Ρ.*

GR1210R00090100122H

Άγνωστη

Άγνωστη

43

ΒΑΘΥ Ρ.

GR1210R00090300123N

Άγνωστη

Άγνωστη

44

ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Π.

GR1210R00111200157N

Μέτρια

Κατώτερη της καλής

45

ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Π.

GR1210R00111200158N

Μέτρια

Άγνωστη

46

ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Π.

GR1210R00111200161N

Μέτρια

Άγνωστη

47

ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Π.

GR1210R00111200178N

Καλή

Άγνωστη

48

ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Π.

GR1210R00111200179N

Καλή

Άγνωστη

49

ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Π.

GR1210R00111201177N

Μέτρια

Άγνωστη

50

ΚΑΖΑΝΤΖΗ Ρ.

GR1210R00111202159N

Μέτρια

Άγνωστη

51

ΚΑΖΑΝΤΖΗ Ρ.

GR1210R00111202160N

Μέτρια

Άγνωστη

52

ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Π.

GR1210R00111203163N

Καλή

Άγνωστη

53

ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Π.

GR1210R00111204165N

Καλή

Άγνωστη

54

ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Π.

GR1210R00111209166N

Καλή

Άγνωστη

55

ΑΡΔΑΣ Π.*

GR1210R00131601175H

Μέτρια

Άγνωστη

56

ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Π.

GR1210R0B111200162N

Καλή

Άγνωστη

57

ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Π.

GR1210R0B111200164N

Καλή

Άγνωστη

58

ΑΡΔΑΣ Π.*

GR1210R0B131600174H

Μέτρια

Κατώτερη της καλής

59

ΕΒΡΟΣ Π.

GR1210R0B151900176N

Μέτρια

Κατώτερη της καλής

60

ΕΒΡΟΣ Π.

GR1210R0T020000136N

Μέτρια

Κατώτερη της καλής

61

ΕΒΡΟΣ Π.

GR1210R0T020000138N

Μέτρια

Κατώτερη της καλής

62

ΕΒΡΟΣ Π.

GR1210R0T020000167N

Μέτρια

Κατώτερη της καλής

63

ΕΒΡΟΣ Π.

GR1210R0T020100133N

Μέτρια

Κατώτερη της καλής

64

ΕΒΡΟΣ Π.*

GR1210R0T020100134H

Μέτρια

Άγνωστη

65

ΕΒΡΟΣ Π.*

GR1210R0T020100135H

Μέτρια

Κατώτερη της καλής

ΕΒΡΟΣ Π.*
GR1210R0T020100137H
Ιδιαιτέρως Τροποποιημένο Υδάτινο Σώμα (ΙΤΥΣ)
Τροποποιημένο Υδάτινο Σώμα (ΤΥΣ)

Μέτρια

Κατώτερη της καλής

66
*:
**:
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Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Λιμναία ΥΣ
Στο ΥΔ Θράκης, προσδιορίστηκαν συνολικά έξι (6) λιμναία ΥΣ, εκ των οποίων, ένα (1) ανήκει
στην ΛΑΠ Έβρου και είναι χαρακτηρισμένο ως «ιδιαιτέρως τροποποιημένο υδάτινο σώμα
(ΙΤΥΣ)».
Πρόκειται για το λιμναίο ΥΣ, με ονομασία «Ταμιευτήρα Αισύμης» και κωδικό GR1210L000004H,
του οποίου η οικολογική κατάσταση / δυναμικό, χαρακτηρίζεται ως μέτρια, ενώ η χημική του
κατάσταση ως κατώτερη της καλής.
Μεταβατικά ΥΣ
Στο ΥΔ Θράκης προσδιορίσθηκαν συνολικά πέντε (5) μεταβατικά ΥΣ, εκ των οποίων ένα (1)
βρίσκεται στην ΛΑΠ Έβρου.
Πρόκεται για το μεταβατικό ΥΣ με ονομασία «Εκβολές Έβρου» και κωδικό GR1210T0005N. Η
οικολογική κατάσταση του εν λόγω ΥΣ, χαρακτηρίζεται ως μέτρια, ενώ η χημική του
κατάσταση ως άγνωστη.
Παράκτια ΥΣ
Στο σύνολο του ΥΔ Θράκης, προσδιορίστηκαν δώδεκα (12) παράκτια ΥΣ, εκ των οποίων, τα
τέσσερα (4) ανήκουν στην ΛΑΠ Έβρου και ένα (1) εξ αυτών είναι χαρακτηρισμένο ως
«ιδιαιτέρως τροποποιημένο υδάτινο σώμα (ΙΤΥΣ)».
Αναλυτικότερα, τα παράκτια ΥΣ της ΛΑΠ Έβρου, παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 6.1.113.
Πίνακας 6.1.11-3: Παράκτια υδάτινα σώματα (ΥΣ), στην ΛΑΠ Έβρου.
α/α
1
2
3
4

Ονομασία ΥΥΣ
Ανατ. ακτές Θρακικού πελάγους
Λιμάνι Αλεξανδρούπολης
Ακτές Αλεξανδρούπολης
Ακτές Έβρου

Κωδικός ΥΥΣ
GR1210C0006N
GR1210C0007H
GR1210C0008N
GR1210C0009N

Κατηγορία
Φυσικό
ΙΤΥΣ
Φυσικό
Φυσικό

Η οικολογική κατάσταση / Δυναμικό των ανωτέρω παράκτιων ΥΣ, χαρακτηρίζεται καλή, εκτός
από αυτήν του Λιμένα Αλεξανδρούπολης (GR1210C0007H), που χαρακτηρίζεται ως άγνωστη.
Επίσης, η χημική κατάσταση του συνόλου των παράκτιων ΥΣ της ΛΑΠ Έβρου, χαρακτηρίζεται
ως άγνωστη. Στις ακόλουθες Εικόνες 6.1.11-3 και 6.1.11-4, παρουσιάζεται η ποσοτική και
ποιοτική-χημική, αντίστοιχα, κατάσταση των επιφανειακών ΥΣ της ΛΑΠ Έβρου, σύμφωνα με το
ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Θράκης.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 302

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Εικόνα 6.1.11-3: Οικολογική κατάσταση / δυναμικό επιφανειακών ΥΣ, της ΛΑΠ Έβρου.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 303

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Εικόνα 6.1.11-4: Χημική κατάσταση επιφανειακών ΥΣ, της ΛΑΠ Έβρου.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 304

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

6.1.11.3

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Υπόγεια ύδατα

Σύμφωνα με το ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Θράκης, στο ΥΔ12, προσδιορίσθηκαν και οριοθετήθηκαν
συνολικά δεκαοκτώ (18) Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ), από τα οποία τα έξι (6) ανήκουν
στην ΛΑΠ Έβρου.
Τα εν λόγω ΥΥΣ, διαχωρίστηκαν με βάση την δυναμικότητά και την εκμεταλλευσιμότητά τους
σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα κύρια ή υψηλής δυναμικότητας
υπόγεια υδατικά συστήματα και στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα δευτερεύοντα ή τοπικής
σημασίας ‐ χαμηλής παραγωγικότητας υπόγεια υδατικά συστήματα.
Αναλυτικότερα, τα ΥΥΣ της ΛΑΠ Έβρου, παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 6.1.11-4.
Πίνακας 6.1.11-4: Υπόγεια υδάτινα σώματα (ΥΣ), στην ΛΑΠ Έβρου.
α/α
1
2
3
4
5
6

Ονομασία ΥΥΣ
Σύστημα Ορεστιάδας
Σύστημα Παραέβριας περιοχής – Δέλτα Έβρου
Σύστημα Μάκρης
Σύστημα Αλεξανδρούπολης
Σύστημα Έβρου
Σύστημα Σουφλίου – Διδυμότειχου

Κωδικός ΥΥΣ
GR12ΒΤ010
GR120Τ020
GR1200030
GR1200130
GR1200140
GR12ΒΤ150

Κατηγορία ΥΥΣ
Κύριο ΥΥΣ
Κύριο ΥΥΣ
Κύριο ΥΥΣ
Δευτερεύον ΥΥΣ
Δευτερεύον ΥΥΣ
Δευτερεύον ΥΥΣ

Στην ακόλουθη Εικόνα 6.1.11-5, παρουσιάζονται τα ΥΥΣ της ΛΑΠ Έβρου, έτσι όπως αυτά
προσδιορίσθηκαν και οριοθετήθηκαν, σύμφωνα με το ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Θράκης, ενώ ακολούθως,
δίνονται στοιχεία για τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 305

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Εικόνα 6.1.11-5: Υπόγεια υδάτινα σώματα (ΥΣ), στην ΛΑΠ Έβρου.
ΥΥΣ Ορεστιάδας GR1200010
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 306

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Το εν λόγω ΥΥΣ, είναι προσχωματικό και έχει έκταση 835,16 km2. Η μέση ετήσια τροφοδοσία
από τις βροχοπτώσεις και τους ποταμούς Άρδα και Έβρο είναι της τάξεως των 60 hm3. Οι
συνολικές απολήψεις από το υπόγειο υδατικό σύστημα εκτιμώνται συνολικά σε 45 – 50
hm3/έτος.
Τα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Ορεστιάδας αξιοποιούνται για την κάλυψη υδρευτικών και
αρδευτικών αναγκών.
Στο ΥΥΣ εντοπίζονται σημειακές εστίες ρύπανσης από κτηνοτροφική, βιομηχανική και λατομική
δραστηριότητα (βιομηχανικά ορυκτά) και διάχυτες εστίες ρύπανσης από αστικά λύματα και
αγροτική δραστηριότητα. Στο ΥΥΣ εντοπίζονται αυξημένες συγκεντρώσεις Fe, Mn λόγω της
σύστασης των μεταμορφωμένων πετρωμάτων του φυσικού υποβάθρου. Επίσης στο ΥΥΣ
εντοπίζεται ένας (1) ανενεργός ΧΑΔΑ στον οικισμό Ορεστιάδα, στη θέση «Αμπέλια (Υψώματα) –
ΕΒΖ» στο Δήμο Ορεστιάδας. Στο ΥΥΣ Ορεστιάδας εντοπίζεται μία (1) Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Λυμάτων (ΕΕΛ) η οποία είναι σε λειτουργία (ΕΕΛ Ορεστιάδας). Επίσης εντοπίζονται και τρεις
βιομηχανίες IPPC (Κεραμοποιία, παραγωγής ζάχαρης και πτηνοτροφείο).
Το ΥΥΣ παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις σιδήρου (Fe) και μαγγανίου (Mn) που
οφείλονται σε φυσικά αίτια (συνιζηματογένεση με οξείδια σιδήρου και μαγγανίου). Στο
σύστημα εντοπίζονται υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων – ανώτερων αποδεκτών τιμών
(ΑΑΤ) στις ακόλουθες ποιοτικές παραμέτρους: θειικά ανιόντα (SO4) και νιτρικά ανιόντα (NO3).
Οι υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων των ΝΟ3 που εντοπίζονται στο ΥΥΣ Ορεστιάδας
οφείλονται στην ρύπανση του υπόγειου νερού λόγω ανθρωπογενών πιέσεων και ειδικότερα
λόγω γεωργικών δραστηριοτήτων (αροτραίες ‐ δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια), λόγω
κτηνοτροφικής δραστηριότητας (χοίροι, βοοειδή και αιγοπρόβατα) και λόγω βιομηχανικής
δραστηριότητας (νότιο τμήμα ΥΥΣ).
Στο σύνολο του ΥΥΣ δεν εντοπίζεται τάση ρύπανσης. Μικρές ανοδικές τάσεις εντοπίζονται
τοπικά στις τιμές της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (E.C) και στις συγκεντρώσεις των χλωριόντων
και των θειικών ανιόντων στο βόρειο, κεντρικό και νότιο τμήμα του ΥΥΣ. Η ποιοτική (χημική)
και ποσοτική του κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή.
ΥΥΣ Παραέβριας περιοχής ‐ Δέλτα Έβρου GR120Τ020
Το εν λόγω ΥΥΣ, είναι προσχωματικό και έχει έκταση 225,17 km2. Τα ετήσια ανανεώσιμα
αποθέματα του υπόγειου υδατικού συστήματος υπολογίζονται περίπου 25 hm3. Οι συνολικές
απολήψεις από το υπόγειο υδατικό σύστημα εκτιμώνται συνολικά σε 0,5 hm 3/έτος.
Τα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Παραέβριας περιοχής ‐ Δέλτα Έβρου αξιοποιούνται για την κάλυψη
αρδευτικών αναγκών.
Στο ΥΥΣ το φαινόμενο της υφαλμύρινσης εντοπίζεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 km από
την ακτή και παραμένει ισχυρή στα βαθύτερα στρώματα τα οποία και τα καθιστά ακατάλληλα
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για κάθε χρήση στο μεγαλύτερο τμήμα του υπόγειου υδροφόρου. Παρουσιάζει έντονη ποιοτική
υποβάθμιση με πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις E.C., Cl, SO4, NO3 και ΝH4 (αγροτική
δραστηριότητα).
Στο σύστημα εντοπίζονται υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων ‐ ανώτερων αποδεκτών τιμών
(ΑΑΤ) στις ακόλουθες ποιοτικές παραμέτρους: αγωγιμότητα (E.C.), χλωριόντα (Cl), θειικά
ανιόντα (SO4) και αμμώνιο (NH4). Οι υπερβάσεις αυτές αποδίδονται κυρίως σε ανθρωπογενείς
πιέσεις (διευθετήσεις κοίτης ποταμού Έβρου κλπ.) αλλά και σε φυσικά αίτια (φαινόμενο
παλίρροιας).
Στο ΥΥΣ δεν ήταν εφικτή η διάγνωση τάσης ρύπανσης για το σύνολο του ΥΥΣ. Αυξητικές τάσεις
εντοπίζονται στις τιμές της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (E.C) και στις συγκεντρώσεις των
χλωριόντων (Cl). Η ποιοτική (χημική) του κατάσταση χαρακτηρίζεται κακή και η ποσοτική του
κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή.
ΥΥΣ Μάκρης GR1200030
Το συγκεκριμένο ΥΥΣ είναι καρστικό και έχει έκταση 167,10 km2. Τα ετήσια ανανεώσιμα
αποθέματα του υπόγειου υδατικού συστήματος υπολογίστηκαν περίπου 5,0 hm 3. Οι συνολικές
απολήψεις από το υπόγειο υδατικό σύστημα εκτιμώνται συνολικά σε 1,5 hm3/έτος.
Τα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Μάκρης αξιοποιούνται για την κάλυψη υδρευτικών και αρδευτικών
αναγκών.
Στο ΥΥΣ εντοπίζονται μικρής κλίμακας σημειακές πηγές ρύπανσης που οφείλονται σε λατομικές
δραστηριότητες (αδρανή υλικά) και διάχυτες πηγές ρύπανσης από αστικά λύματα και αγροτική
δραστηριότητα. Επίσης στο παραλιακό τμήμα του συστήματος εντοπίζεται υφαλμύρινση λόγω
της άμεσης επικοινωνίας του συστήματος με τη θάλασσα (ΙΓΜΕ., 2010).
Σε καμία ποιοτική παράμετρο δεν εντοπίζονται υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων – ΑΑΤ.
Στο ΥΥΣ δεν εντοπίζεται τάση ρύπανσης και η ποιοτική (χημική) και ποσοτική κατάσταση του
χαρακτηρίζεται καλή.
ΥΥΣ Αλεξανδρούπολης GR120013
Πρόκειται για μικτό ΥΥΣ, με έκταση 184,20 km2. Από την καταγραφή και αξιολόγηση των
κυριότερων μελετών – στοιχείων προκύπτει ότι η υπόγεια υδροφορία του υφίσταται
συστηματική εκμετάλλευση.
Τα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Αλεξανδρούπολης αξιοποιούνται για την κάλυψη υδρευτικών και
αρδευτικών αναγκών.
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Στο ΥΥΣ εντοπίζονται μικρής κλίμακας σημειακές εστίες ρύπανσης από κτηνοτροφική,
βιομηχανική και λατομική δραστηριότητα η οποία συσχετίζεται με μάρμαρα. Επίσης στον
οικισμό Αλεξανδρούπολη, στη θέση «Μαυρότοπος 2» βρίσκεται ένας ΧΑΔΑ.
Στο ΥΥΣ Αλεξανδρούπολης εντοπίζεται μία (1) Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) η
οποία είναι σε λειτουργία (ΕΕΛ Αλεξανδρούπολης) και δύο (2) εν ενεργεία βιομηχανίες IPPC
(Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου και παραγωγή – συντήρηση κρέατος).
Από τις μέσες τιμές συγκεντρώσεων στα υδροσημεία που αξιολογήθηκαν προέκυψε ότι στο
σύστημα εντοπίζονται υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων – ανώτερων αποδεκτών τιμών
(ΑΑΤ) στις ακόλουθες ποιοτικές παραμέτρους: χλωριόντα (Cl), θειικά ανιόντα (SO4) και νιτρικά
ανιόντα (NO3). Στο ΥΥΣ Αλεξανδρούπολης οι αυξημένες τιμές των χλωριόντων και των θειικών
ανιόντων οφείλονται τόσο σε ανθρωπογενείς πιέσεις όσο και σε φυσικά αίτια. Όπου
εντοπίζεται υπέρβαση των ποιοτικών προτύπων των 50 mg/lt, της μέσης συγκέντρωσης των
νιτρικών ανιόντων (ΝΟ3), οφείλεται στην ρύπανση του υπόγειου νερού λόγω ανθρωπογενών
πιέσεων και ειδικότερα λόγω γεωργικών δραστηριοτήτων (αροτραίες ‐ δενδρώδεις
καλλιέργειες και αμπέλια) και λόγω κτηνοτροφικής δραστηριότητας (χοίροι, βοοειδή και
αιγοπρόβατα). Επίσης στην περιοχή εντοπίζεται και βιομηχανική δραστηριότητα.
Στο ΥΥΣ δεν ήταν εφικτή η διάγνωση τάσης ρύπανσης για το σύνολο του ΥΥΣ. Μικρές αυξητικές
τάσεις εντοπίζονται τοπικά στις συγκεντρώσεις των νιτρικών ανιόντων (NO3). Η ποιοτική
(χημική) και ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ χαρακτηρίζεται καλή.
ΥΥΣ Έβρου GR1200140
Το εν λόγω ΥΥΣ είναι ρωγμώδες και έχει έκταση 376,57 km2. Tα ετήσια ανανεώσιμα αποθέματα
του υπόγειου υδατικού συστήματος είναι της τάξης των 10 hm 3. Οι απολήψιμες ποσότητες
νερού για την κάλυψη των υδρευτικών – αρδευτικών αναγκών εκτιμώνται σε 2 hm3.
Τα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Έβρου αξιοποιούνται για την κάλυψη υδρευτικών και αρδευτικών
αναγκών. Στο ΥΥΣ εντοπίζονται σημειακές εστίες ρύπανσης από κτηνοτροφική, βιομηχανική και
λατομική δραστηριότητα (αδρανή υλικά) και διάχυτες εστίες ρύπανσης από αστικά λύματα και
αγροτική δραστηριότητα.
Σε καμία ποιοτική παράμετρο δεν εντοπίζονται υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων – ΑΑΤ.
Στο ΥΥΣ δεν εντοπίζεται τάση ρύπανσης και η ποιοτική (χημική) και ποσοτική κατάσταση του
χαρακτηρίζεται καλή.
ΥΥΣ Σουφλίου ‐ Διδυμοτείχου GR12ΒΤ150
Πρόκειται για μικτό ΥΥΣ, με έκταση 1.203,57 km2. Από την καταγραφή και αξιολόγηση των
κυριότερων μελετών – στοιχείων προκύπτει ότι στο σύνολο του το ΥΥΣ δεν υφίσταται
υπεράντληση.
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Τα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Σουφλίου ‐ Διδυμοτείχου αξιοποιούνται για την κάλυψη υδρευτικών
και αρδευτικών αναγκών.
Στο ΥΥΣ εντοπίζονται σημειακές εστίες ρύπανσης από κτηνοτροφική, βιομηχανική και λατομική
δραστηριότητα (αδρανή υλικά) και διάχυτες εστίες ρύπανσης από αστικά λύματα και αγροτική
δραστηριότητα. Επίσης στο ΥΥΣ εντοπίζονται: ένας (1) ενεργός ΧΑΔΑ που είναι στη θέση
«Ανηφοριά» στον οικισμό Διδυμότειχο στο Δήμο Διδυμότειχου και ένας (1) ανενεργός ΧΑΔΑ
που είναι στη θέση «Μέγα Ρέμα» στον οικισμό Σουφλί στο Δήμο Σουφλίου.
Στο ΥΥΣ Σουφλίου ‐ Διδυμότειχου εντοπίζονται δύο (2) Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
(ΕΕΛ) οι οποίες είναι σε λειτουργία (ΕΕΛ Σουφλίου και ΕΕΛ Διδυμοτείχου).
Σε καμία ποιοτική παράμετρο δεν εντοπίζονται υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων –
ανώτερων αποδεκτών τιμών (ΑΑΤ). Στο ΥΥΣ δεν εντοπίζεται τάση ρύπανσης και η ποιοτική
(χημική) και ποσοτική κατάσταση του χαρακτηρίζεται καλή.
Στις ακόλουθες Εικόνες 6.1.11-6 και 6.1.11-7, παρουσιάζεται η ποσοτική και ποιοτική-χημική,
αντίστοιχα, κατάσταση των ΥΥΣ της ΛΑΠ Έβρου, σύμφωνα με το ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Θράκης.
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Εικόνα 6.1.11-6: Ποσοτική κατάσταση ΥΥΣ, της ΛΑΠ Έβρου.
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Εικόνα 6.1.11-7: Ποιοτική κατάσταση ΥΥΣ, της ΛΑΠ Έβρου.
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Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που ενδέχεται να επηρεαστούν
σημαντικά

Όπως προκύπτει από την εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
δύναται να επιφέρει η εφαρμογή του εξεταζόμενου στην παρούσα ΣΔΚΠ της ΛΑΠ Έβρου
(βλ. Κεφ. 7 παρούσας ΣΜΠΕ), από την υλοποίηση του προτεινόμενου Σχεδίου, δεν
αναμένονται δυσμενείς περιβαλλοντικές μεταβολές στρατηγικού χαρακτήρα σε κανέναν
τομέα περιβάλλοντος. Στους τομείς όπου αναμένονται στρατηγικού χαρακτήρα μεταβολές
αυτές θα έχουν θετική κατεύθυνση. Οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις εντοπίζονται δεν είναι
στρατηγικού χαρακτήρα και μπορούν να αντιμετωπιστούν πλήρως σε επόμενα στάδια
περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Ειδικότερα, οι περιβαλλοντικές παράμετροι που έχουν ισχυρή συσχέτιση με το
προτεινόμενο Σχέδιο και ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά από την εφαρμογή του,
είναι οι εξής:
Χρήσεις γης
Πληθυσμός
Περιουσία
Οι παραπάνω παράμετροι θα επηρεαστούν θετικά από την εφαρμογή των προνοιών του
Σχεδίου.
Όσον αφορά τις χρήσεις γης, μακροπρόθεσμα τα προτεινόμενα αντιπλημμυρικά έργα, οι
πολεοδομικού τύπου παρεμβάσεις, οι διασυνοριακές δράσεις, αλλά και η θέσπιση
κινήτρων για αναδιάρθρωση καλλιεργειών και μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων θα
λειτουργήσουν προστατευτικά για τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης και τις οικονομικές
δραστηριότητες της περιοχής μελέτης.
Η υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων, η ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης
πλημμυρών και οι δράσεις για τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου από τον π. Άρδα,
αποτελούν δράσεις που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά και μακροπρόθεσμα στην
πρόληψη και αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου, με ισχυρές θετικές επιδράσεις στα
επίπεδα προστασίας του πληθυσμού της περιοχής.
Τα προτεινόμενα αντιπλημμυρικά έργα, οι πολεοδομικού τύπου παρεμβάσεις, οι
διασυνοριακές δράσεις, οι δράσεις που στοχεύουν στην επαύξηση της πλημμυρικής
αποθηκευτικότητας του ποταμού Άρδα για την άμβλυνση των πλημμυρικών φαινομένων
στον ποταμό Έβρο, αλλά και η θέσπιση κινήτρων για αναδιάρθρωση καλλιεργειών και
μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων θα λειτουργήσουν μακροπρόθεσμα προστατευτικά για
τις οικονομικές δραστηριότητες και την ιδιωτική περιουσία της περιοχής μελέτης.
Οι προαναφερθείσες πρόνοιες του Σχεδίου ενδέχεται να επιφέρουν παράλληλα και κάποιες
άμεσες πιέσεις και αρνητικές επιπτώσεις, κυρίως στις χρήσεις γης και στις περιουσίες.
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Ειδικότερα, άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στις χρήσεις γης, δύναται να προκληθούν είτε
λόγω της κατάληψης από τα νέα έργα, των υφιστάμενων χρήσεων γης, είτε λόγω των
προτεινόμενων μεταβολών στις θεσμοθετημένες χρήσεις γης, είτε τέλος λόγω της
προτεινόμενης αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών ή της μετεγκατάστασης δραστηριοτήτων
του πρωτογενούς τομέα, οι οποίες θα υποστηρίζονται και από αντίστοιχα οικονομικά
μέτρα. Επίσης, άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην ιδιωτική περιουσία δύναται να επέλθουν
είτε λόγω πιθανών αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για την κατασκευή των
αντιπλημμυρικών έργων, είτε λόγω των προτεινόμενων μεταβολών στις θεσμοθετημένες
χρήσεις γης, είτε τέλος λόγω των προτεινόμενων αλλαγών στις δραστηριότητες του
πρωτογενούς τομέα και στην πολιτική των αποζημιώσεων.
Οι παραπάνω αρνητικές επιπτώσεις εκτιμάται ότι δεν παρουσιάζουν στρατηγικό
χαρακτήρα.
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Πιθανή εξέλιξη περιβαλλοντικών παραμέτρων στην περίπτωση
της μη εφαρμογής του Σχεδίου

Σε περίπτωση επιλογής μη εφαρμογής του προτεινόμενου Σχεδίου, η υφιστάμενη σήμερα
κατάσταση σε σχέση με την επικινδυνότητα πλημμύρας στη ΛΑΠ Έβρου θα μείνει ως έχει,
ενώ οι τάσεις εξέλιξης των διαφόρων παραμέτρων του περιβάλλοντος που περιγράφονται
στην § 6.1, θα παραμείνουν αμετάβλητες.
Συγκεκριμένα:
Θα συνεχίσουν, χωρίς τα κατάλληλα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα που
προτείνονται από το Σχέδιο, οι πιέσεις από τον κίνδυνο πλημμύρας προς τις
υφιστάμενες χρήσεις γης, τον πληθυσμό και τις εν γένει οικονομικές
δραστηριότητες της περιοχής.
Οι πιέσεις προς τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης θα συνεχιστούν, αφού δεν θα
υλοποιηθούν οι προτεινόμενες από το Σχέδιο δράσεις, που αφορούν την
αναθεώρηση των υφιστάμενων ΓΠΣ και των θεσμοθετημένων ορίων οικισμών, τον
έλεγχο της δόμησης και τον καθορισμό χρήσεων γης εντός της ζώνης πλημμύρας,
την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και τη θέσπιση κινήτρων για μετεγκατάσταση
γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων.
Θα διατηρηθεί ο κίνδυνος των πλημμυρικών φαινομένων με αρνητικές επιπτώσεις
τόσο στο δομημένο περιβάλλον όσο και στη γεωργική παραγωγή και τις εν γένει
οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής.
Θα συνεχιστεί η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την μη κατάκλυση εκτάσεων
κατά μήκος της κύριας κοίτης του π. Έβρου, λόγω της δημιουργίας μεγάλου
αριθμού αναβαθμών και μικρών φραγμάτων όλο και πλησιέστερα στην κυρίως
κοίτη του ποταμού. Η εν λόγω κατάσταση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η
οικοσυστημική λειτουργία του Δέλτα Έβρου σχετίζεται άρρηκτα με τις πλημμύρες,
δύναται να επηφέρει αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και τα είδη
χλωρίδας και πανίδας της περιοχής. Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο Σχέδιο
προβλέπει ειδικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη του φυσικού
πλημμυρισμού του Δέλτα Έβρου.
Εν κατακλείδι:
Η μη εφαρμογή του προτεινόμενου Σχεδίου θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις κυρίως στο
ανθρωπογενές και οικονομικό περιβάλλον της περιοχής (υφιστάμενες και θεσμοθετημένες
χρήσεις γης, πληθυσμός, περιουσίες, παραγωγικές δραστηριότητες κ.α.).
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΤΩΝ

Γενικά

Μέχρι το σημείο αυτό, η μελέτη έχει αναλύσει τις βασικές συνιστώσες που οριοθετούν το
υπόστρωμα, τη βάση του αντικειμένου της:
Την αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας και τη συνακόλουθη σύνταξη χαρτών
επικινδυνότητας και κινδύνου πλημμύρας στην υφιστάμενη σήμερα κατάσταση και
τους λόγους για τους οποίους κρίνεται επιτακτική η εφαρμογή του προτεινόμενου
Σχεδίου για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την Οδηγία.
Την περιγραφή του Σχεδίου, με όλα τα αναγκαία μέτρα που αποτελούν βασικό
τμήμα του, και των οποίων η εφαρμογή θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη των
τιθέμενων στόχων.
Την περιγραφή της σημερινής κατάστασης του περιβάλλοντος, κατά την οποία
διαγνώστηκαν τα επίπεδα των περιβαλλοντικών παραμέτρων και εντοπίσθηκαν τα
ευαίσθητα και μη σημεία, ενώ εξετάστηκε ο πιθανός επηρεασμός κάθε μιας
περιβαλλοντικής παραμέτρου από τη μη εφαρμογή του προτεινόμενου Σχεδίου.
Στις ενότητες που ακολουθούν, οι πληροφορίες που παρουσιάστηκαν μέχρι το σημείο αυτό,
συντίθενται μέσω μιας λεπτομερούς μεθοδολογικής προσέγγισης, ώστε να εκτιμηθούν οι
ενδεχόμενες επιπτώσεις του προτεινόμενου Σχεδίου στο περιβάλλον.
Στην αμέσως επόμενη ενότητα παρουσιάζεται η μεθοδολογία εκτίμησης των επιπτώσεων,
ενώ στις ενότητες που την ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης
και η τεκμηρίωσή τους.
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Μεθοδολογία εκτίμησης, αξιολόγησης και αντιμετώπισης των
επιπτώσεων

7.2.1 Γενικά
Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) των επιπτώσεων αποτελεί ένα σχετικά νέο
αντικείμενο μελέτης. Το γεγονός αυτό, αλλά κυρίως το μεγάλο εύρος διαφοροποίησης,
τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς το επίπεδο σχεδιασμού, που παρουσιάζεται
στα σχέδια και προγράμματα που υπόκεινται σε ΣΠΕ, έχουν καταστήσει ανέφικτη την
παγίωση βέλτιστων μεθόδων για τη διερεύνηση του αντικειμένου. Αντίθετα, η πρακτική
που ακολουθείται στις περισσότερες ΣΠΜ που έχουν εκπονηθεί σε Κράτη – Μέλη, είναι η
αναζήτηση των κάθε φορά καταλληλότερων μεθόδων εκτίμησης, ανάλογα με
το περιεχόμενο και τον τομεακό προσανατολισμό του προγράμματος ή σχεδίου,
το επίπεδο ποσοτικοποίησης που έχει ενσωματωθεί στην γνώση για την υφιστάμενη
κατάσταση του περιβάλλοντος, αλλά κυρίως
το επίπεδο ωριμότητας στο οποίο έχει φθάσει η εκπόνηση του προγράμματος ή σχεδίου
πριν την έναρξη διενέργειας της ΣΠΕ.
Η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας (τόσο των συγγραμμάτων που προσφέρουν
κατευθύνσεις και οδηγίες για την εκπόνηση ΣΠΜ, όσο και των σχετικών μελετών που έχουν
προετοιμαστεί για σχέδια ή προγράμματα σε κράτη – μέλη), δείχνει ότι:
Στις μελέτες που εκπονούνται στα πλαίσια της ΣΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο
ποσοτικές όσο και ποιοτικές μέθοδοι εκτίμησης, ενώ συχνότερος είναι ο συνδυασμός
τους.
Δεν εμφανίζεται προτίμηση σε συγκεκριμένες μεθόδους. Αντίθετα, τα συγγράμματα
κατευθύνσεων και οδηγιών περιγράφουν σημαντικό εύρος μεθόδων, ενώ οι μελέτες
επιλέγουν ή συνθέτουν την κάθε φορά κατάλληλη προσέγγιση.
Βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση ποσοτικών μεθόδων είναι η ωριμότητα του
σχεδίου, κυρίως στο επίπεδο των χαρακτηριστικών των έργων και δράσεων που
συναποτελούν το σχέδιο. Παράλληλα, προαπαιτούνται ποσοτικές καταγραφές των
κυριότερων στοιχείων της τρέχουσας περιβαλλοντικής κατάστασης. Όταν μια εκ των δύο
αυτών προϋποθέσεων δεν ικανοποιείται, επιλέγονται ποιοτικής φύσης μέθοδοι.
Μια οριοθέτηση της έννοιας των ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων ίσως είναι χρήσιμη για
τη διασαφήνιση των συγκεκριμένων όρων:
Στις ποσοτικές μεθόδους, τα ζητήματα εκτίμησης των επιπτώσεων τίθενται συνήθως με
τη μορφή «Πόσο θα αλλάξει η περιβαλλοντική παράμετρος x από την υλοποίηση του
μέρους του σχεδίου y;». Μέσω σύνθετων υπολογιστικών εργαλείων, στα οποία έχει
ενσωματωθεί σημαντικός αριθμός παραδοχών, αναζητούνται απαντήσεις στα
ερωτήματα της μορφής αυτής, υπό τη βασική προϋπόθεση ότι για την περιβαλλοντική
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παράμετρο x (π.χ. συγκεντρώσεις ανεπιθύμητων ουσιών στα νερά, αριθμοί και
πληθυσμοί ειδών που συνθέτουν τη βιοποικιλότητα, συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών
ρύπων), υπάρχουν διαθέσιμα ποσοτικά δεδομένα. Παράλληλα, μια ακόμη βασικότερη
προϋπόθεση που πρέπει να συντρέχει για να είναι δυνατή η εξαγωγή ποσοτικής
απάντησης είναι η συγκεκριμενοποίηση του μέρους του προγράμματος y, δηλαδή τα
χαρακτηριστικά των έργων και δράσεων και η κατανομή των πόρων.
Όπως γίνεται εμφανές, οι ποσοτικές μέθοδοι προσομοιάζουν ιδιαίτερα στην προσέγγιση
των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά η
αιτία των αλλαγών δεν εντοπίζεται σε ένα μεμονωμένο έργο αλλά σε οργανωμένα
σύνολα έργων και δράσεων.
Στις ποιοτικές μεθόδους δε χρησιμοποιούνται υπολογιστικά εργαλεία, αλλά
υποκειμενικές εκτιμήσεις για τις ενδεχόμενες μεταβολές. Η εγκυρότητα των εκτιμήσεων
διασφαλίζεται με τη διεξοδική τους τεκμηρίωση, αλλά και το βάθος ανάλυσης στο οποίο
προχωρούν. Ειδικότερα, ως προς το τελευταίο ζήτημα, η αντιδιαστολή γενικεύσεων του
τύπου «δεν μεταβάλλεται η βιοποικιλότητα» και εξειδικεύσεων που εξετάζουν μία προς
μια την κατάσταση των παραγόντων που είναι καθοριστικοί για την βιοποικιλότητα και
εκτιμούν τη φύση και την έκταση των μεταβολών που ενδέχεται να επέλθουν στους
παράγοντες αυτούς από την υλοποίηση κάθε μέρους του σχεδίου, καθιστά προφανές ότι
το βάθος ανάλυσης είναι απαραίτητο στοιχείο διασφάλισης της εγκυρότητας.
Οι ποιοτικές μέθοδοι επιλέγονται όταν η τρέχουσα περιβαλλοντική κατάσταση είναι
γνωστή με περιγραφικούς όρους αλλά χωρίς ποσοτικές καταγραφές. Επίσης
αξιοποιούνται όταν το επίπεδο ωριμότητας της εκπόνησης του σχεδίου δεν έχει φθάσει
στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών μεγεθών σε επίπεδο έργων και δράσεων. Στο
στάδιο αυτό, στο οποίο είναι γνωστά μόνο τα είδη των έργων και δράσεων που είναι
αναγκαία για την επίτευξη των προγραμματικών στόχων και η κατ’ αρχήν κατανομή των
πόρων, είναι αδύνατη μεν η ποσοτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών μεταβολών αλλά
είναι εφικτός ο προσδιορισμός μιας σειράς ιδιοτήτων των μεταβολών αυτών όπως η
κατεύθυνση (θετική ή αρνητική), ή έκταση και η ένταση (συνήθως με αξιολογικούς
όρους τάξης μεγέθους), η δυνατότητα πρόληψης ή αναστροφής κ.ά.
Με βάση τα πιο πάνω συμπεράσματα και λαμβάνοντας υπόψη ότι:
ενώ για αρκετές παραμέτρους της σημερινής περιβαλλοντικής κατάστασης έχει
επιτευχθεί λεπτομερής βαθμός ποσοτικοποίησης, για άλλες, εξίσου σημαντικές,
περιβαλλοντικές παραμέτρους το επίπεδό τους είναι γνωστό κυρίως με περιγραφικούς
όρους,
το τρέχον στάδιο εκπόνησης του προγράμματος κινείται στο επίπεδο διατύπωσης των
ειδικότερων στόχων, της επιλογής του είδους και πλήθους των παρεμβάσεων που
χρειάζονται για την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από τις
παρεμβάσεις αυτές, χωρίς εξειδίκευση των χαρακτηριστικών μεγεθών των
παρεμβάσεων,
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στην παρούσα μελέτη ακολουθείται μια ποιοτικής φύσης αλλά λεπτομερούς ανάλυσης
μέθοδος ως προσφορότερη για την εκτίμηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή του
προτεινόμενου Σχεδίου.

7.2.2 Μεθοδολογία του προσδιορισμού των περιβαλλοντικών μεταβολών και
του χαρακτήρα αυτών
Για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων, δηλαδή τον εντοπισμό των περιβαλλοντικών
συνιστωσών που ενδέχεται να μεταβληθούν λόγω της υλοποίησης του προτεινόμενου
Σχεδίου επιλέγεται σε πρώτη φάση η μέθοδος των κρίσιμων ερωτήσεων, η οποία
συστήνεται σε σημαντικά συγγράμματα του σχετικού επιστημονικού πεδίου. Οι κρίσιμες
ερωτήσεις έχουν επιλεγεί με τέτοιο τρόπο ώστε να κατευθύνονται προς τις περιβαλλοντικές
παραμέτρους, αντί των εναλλακτικών κατευθύνσεων, είτε προς τους περιβαλλοντικούς
στόχους, είτε προς τα έργα και δράσεις του Σχεδίου. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ένα πρώτο
φιλτράρισμα των επιπτώσεων ενός συγκεκριμένου άξονα του Σχεδίου σε κάθε μία
περιβαλλοντική παράμετρο. Το επόμενο ουσιαστικό ζήτημα που είναι καθοριστικό για τη
διαμόρφωση της μεθοδολογίας αφορά στο επίπεδο ομαδοποίησης των δράσεων που θα
πρέπει να εξετασθεί ώστε να εξασφαλισθεί ισορροπία μεταξύ σφαιρικότητας και
αναλυτικότητας στην εκτίμηση. Στην παρούσα μελέτη κρίνεται ότι η βέλτιστη ισορροπία
μεταξύ των δύο αυτών αντίρροπων θεωρήσεων επιτυγχάνεται με την επιλογή της εξέτασης
των επιπτώσεων κατά ομοειδείς ομάδες παρεμβάσεων (7 ομάδες μέτρων στην
προκειμένη περίπτωση), που αναφέρονται σε ένα οργανωμένο σύνολο δράσεων,
σχεδιασμένων να αλληλοσυμπληρώνονται και να οδηγούν στην επίτευξη συγκεκριμένων
και συχνά μετρήσιμων στόχων.
Οι ερωτήσεις που έχουν επιλεγεί παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 7.2.2-1:

Περιβαλλοντική
παράμετρος

Κωδικοποίηση κρίσιμων ερωτήσεων για την αξιολόγηση των
επιπτώσεων ανά περιβαλλοντική παράμετρο.
Ερώτηση αξιολόγησης
Η υλοποίηση του Σχεδίου:

Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα

Ύδατα

Έδαφος – Τοπίο

θα δημιουργήσει συνθήκες μεταβολής της βιοποικιλότητας;
θα μεταβάλει τον αριθμό ή την εξάπλωση απειλούμενων ή
ενδημικών ειδών χλωρίδας ή πανίδας;
θα μεταβάλει την κατανάλωση και τα αποθέματα νερού ή την
ποιότητα των επιφανειακών ή/και υπογείων υδάτων;
θα μεταβάλει την υδρομορφολογία ποτάμιων σωμάτων;
θα μεταβάλει το βαθμό επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων;
θα μεταβάλει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εδάφους;
θα μεταβάλει την παραγωγή, σύσταση, διάθεση και ανακύκλωση
των στερεών απορριμμάτων;
θα μεταβάλει το ανάγλυφο σημαντικών εκτάσεων;
θα μεταβάλει την εικόνα περιοχών με φυσικό κάλλος ή/και με
αξιόλογο ανθρωπογενές τοπίο;
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Ερώτηση αξιολόγησης
Η υλοποίηση του Σχεδίου:

Χρήσεις γης –
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα –
Κλίμα

Πληθυσμός –
Υγεία – Περιουσία

Ενέργεια –
Μεταφορές

θα επηρεάσει με ουσιαστικό τρόπο στοιχεία ή χώρους της
αρχαιολογικής ή αρχιτεκτονικής κληρονομιάς;
θα προκαλέσει εκτεταμένες αλλαγές στις χρήσεις γης;
θα μεταβάλει την ποιότητα του αέρα;
θα μεταβάλει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου;
θα μεταβάλει τη γονιμότητα ή το μέσο αριθμό τέκνων ανά
γυναίκα;
θα μεταβάλει τη θνησιμότητα ή το μέσο προσδόκιμο χρόνο ζωής;
θα μεταβάλει την έκθεση τμημάτων του πληθυσμού σε
περιβαλλοντικό κίνδυνο;
θα μεταβάλλει υλικά περιουσιακά στοιχεία μέσω εκτεταμένων
απαλλοτριώσεων ή κατανομής δημοσίων εκτάσεων σε ιδιώτες;
θα μεταβάλει την παραγωγή, κατανάλωση ή απόδοση της
καταναλισκόμενης ενέργειας;
θα μεταβάλει τις μεταφορές,;

Στη συνέχεια ομαδοποιούνται οι μεταβολές σε κάθε περιβαλλοντική παράμετρο, οι οποίες
προέρχονται από διαφορετικές ομάδες παρεμβάσεων – δράσεων. Το βήμα αυτό είναι
ουσιώδες για το στρατηγικό επίπεδο της μελέτης, διότι διαμορφώνει μια συνολική εικόνα
της επίδρασης στη συγκεκριμένη περιβαλλοντική παράμετρο, η οποία θα ήταν ανέφικτο να
διαμορφωθεί αλλά και να αξιοποιηθεί σε επόμενα στάδια σχεδιασμού. Κατ’ ουσία
πρόκειται για τον έμπρακτο έλεγχο αθροιστικότητας ή συνέργειας των πολλαπλών
επιπέδων των προτεινόμενων παρεμβάσεων του Σχεδίου ως προς τις επιπτώσεις τους στο
περιβάλλον.
Στο επόμενο βήμα, για τη μεταβολή κάθε περιβαλλοντικής συνιστώσας, προσδιορίζονται έξι
ιδιότητες, οι οποίες συναποτελούν την «ταυτότητα» της επίπτωσης. Οι ιδιότητες αυτές
είναι:
 η κατεύθυνση της επίπτωσης, δηλαδή εάν πρόκειται για θετική ή αρνητική
μεταβολή, ιδίως για τις επιπτώσεις αυτές που συντίθενται από επιμέρους
περιβαλλοντικές μεταβολές, οφειλόμενες σε διαφορετικές ομάδες παρεμβάσεων,
 η έκταση της επίπτωσης, δηλαδή η εκτιμώμενη γεωγραφική της εξάπλωση,
 η ένταση της επίπτωσης με όρους τάξης μεγέθους, δηλαδή εάν πρόκειται για
μικρής, μέσης ή μεγάλης έντασης μεταβολή,
 ο μηχανισμός εμφάνισης, δηλαδή εάν πρόκειται για πρωτογενή ή δευτερογενή
επίπτωση,
 ο χρονικός ορίζοντας της μεταβολής, δηλαδή εάν πρόκειται για βραχυ-, μεσο- ή
μακροπρόθεσμη αλλαγή,
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 η συσσώρευση ή/και η συνέργεια που η υπό χαρακτηρισμό μεταβολή μπορεί να
παρουσιάσει είτε με άλλες επιπτώσεις του Σχεδίου είτε με άλλα περιβαλλοντικά
προβλήματα της περιοχής.
Η έκταση και η ένταση κάθε επίπτωσης, στο τρέχον στάδιο εξέτασης του Σχεδίου είναι
εφικτό να εκτιμηθεί ως τάξη μεγέθους. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται αξιολογικές
κλίμακες, οι οποίες όμως αποδίδουν μια σαφή εικόνα για τη σημασία της επίπτωσης.
Στο τρίτο βήμα, εντοπίζονται οι δυνατότητες πρόληψης και εκ των υστέρων αναστροφής
των επιπτώσεων, ώστε να διαμορφωθεί η κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να
στρέφονται τα μέτρα αντιμετώπισης. Στο βήμα αυτό, υιοθετείται η βασική αρχή του
ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου για την προτεραιότητα της πρόληψης και όχι της
εκ των υστέρων αντίδρασης.
Τέλος, στο τέταρτο βήμα, διερευνώνται λεπτομερέστερα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων.

7.3

Προσδιορισμός των επιπτώσεων

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται με τρόπο συνοπτικό οι αναμενόμενες
επιπτώσεις ανά περιβαλλοντική παράμετρο από την εφαρμογή των δράσεων που
προβλέπονται ανά Ομάδα Μέτρων του Σχεδίου (βλ. και Κεφ.4, όπου αυτές οι δράσεις
παρουσιάζονται αναλυτικά).
Για την απεικόνιση της έντασης των επιπτώσεων χρησιμοποιείται η εξής χρωματική
κλίμακα:
Ασθενείς επιπτώσεις
Μέτριες επιπτώσεις
Ισχυρές επιπτώσεις
Για την απεικόνιση της κατεύθυνσης των μεταβολών χρησιμοποιούνται οι εξής
συμβολισμοί:
Θετική κατεύθυνση:

+

Αρνητική κατεύθυνση:

-

Έλλειψη μεταβολής:

0
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Πίνακας 7.3.1α:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της 1ης Ομάδας Μέτρων (Πρόσκτηση, συμπλήρωση και βελτίωση πληροφοριών σχετικά με τις
αντιπλημμυρικές υποδομές).
1η Ομάδα Μέτρων (Πρόσκτηση, συμπλήρωση και βελτίωση πληροφοριών σχετικά με τις αντιπλημμυρικές υποδομές)1

Περιβαλλοντική
παράμετρος
Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές
1

Κατεύθυνση
– Ένταση

Έκταση
Μεγάλη

Μικρή

Χρονικός ορίζοντας
Βραχυπρό
θεσμος

Μεσοπρό
θεσμος

Μακροπρό
θεσμος

Μηχανισμός εμφάνισης
Πρωτογενής

Δευτερογενής

Συσσώρευση –
Συνέργεια

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Τίτλοι μέτρων που περιλαμβάνονται στην 1η Ομάδα Μέτρων (για αναλυτικότερη περιγραφή βλ.§4.5.3):
 Δημιουργία βάσης τεχνικών δεδομένων αντιπλημμυρικών έργων.
 Επικαιροποίηση τοπογραφικών δεδομένων υδρογραφικού δικτύου.
 Προμήθεια υψομετρικού μοντέλου εδάφους (DTM) πολύ υψηλής ακρίβειας (1 m).
 Ενοποίηση λειτουργίας δικτύου συλλογής υδρομετρικών δεδομένων.
 Αποκατάσταση λειτουργίας δικτύου συλλογής υδρομετρικών δεδομένων.
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σελ. 322

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Πίνακας 7.3.1β:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της 1ης Ομάδας Μέτρων (Πρόσκτηση, συμπλήρωση και βελτίωση πληροφοριών σχετικά με τις
αντιπλημμυρικές υποδομές).
1η Ομάδα Μέτρων (Πρόσκτηση, συμπλήρωση και βελτίωση πληροφοριών σχετικά με τις αντιπλημμυρικές υποδομές)

Περιβαλλοντική
παράμετρος
Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Συνοπτική αιτιολόγηση

Δεν αναμένονται επιπτώσεις σε καμία περιβαλλοντική παράμετρο, καθώς οι δράσεις που προβλέπονται στα πλαίσια της 1ης Ομάδας Μέτρων
αφορούν σε τοπογραφικές αποτυπώσεις και σε δράσεις αναβάθμισης του υδρομετρικού δικτύου και συγκεκριμένα:
 Τοπογραφική αποτύπωση υφιστάμενων τεχνικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
 Τοπογραφική αποτύπωση κρίσιμων σημείων εντός της πλημμυρικής ζώνης.
 Λήψη κρίσιμων υψομέτρων «αναφοράς» σε οικισμούς της παρέβριας ζώνης.
 Τοπογραφική αποτύπωση της κοίτης και των πρανών υδατορευμάτων που συμβάλλουν στον π. Έβρο.
 Προμήθεια υψομετρικού μοντέλου εδάφους (DTM) πολύ υψηλής ακρίβειας.
 Λειτουργική ενοποίηση του δικτύου συλλογής υδρομετρικών δεδομένων με τα όργανα παρακολούθησης που εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο
του ARDAFORECAST.
 Αποκατάσταση λειτουργίας υδρομετρικού δικτύου επί του π. Έβρου και παραποτάμων του με αντικατάσταση των καταστραφέντων
αυτόματων σταθμών.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Πίνακας 7.3.2α:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της 2ης Ομάδας Μέτρων (Τεχνικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας).
2η Ομάδα Μέτρων (Τεχνικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας)1

Περιβαλλοντική
παράμετρος
Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές
1

Έκταση

Χρονικός ορίζοντας

Κατεύθυνση
– Ένταση

Μεγάλη

Μικρή

+ ,-

Χ (+)

Χ (-)
Χ

Χ (+)

Χ
Χ
Χ (-)

Χ

Χ

+

-

Βραχυπρό
θεσμος

Μηχανισμός εμφάνισης

Μεσοπρό
θεσμος

Μακροπρό
θεσμος

Πρωτογενής

Χ (-)

Χ (+)

Χ

Χ
Χ

Χ
Χ
Χ

Δευτερογενής

Συσσώρευση –
Συνέργεια

Χ

0
0
+
0
+

Χ
-

0
+

Χ (+)

Χ (-)

Χ

Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

Τίτλοι μέτρων που περιλαμβάνονται στη 2η Ομάδα Μέτρων (για αναλυτικότερη περιγραφή βλ.§4.5.3):
 ‘Ελεγχος επάρκειας, αποκατάσταση και ενίσχυση πρωτευόντων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
 Κατασκευή συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων.
 Κατασκευή διατάξεων προστασίας κάτω διαβάσεων Ε.Ο.
 Αντικατάσταση «έμφραξης» Αινήσιου Δέλτα με κατασκευή μεταβλητού ύψους.
 Άμεσες ενέργειες αποκατάστασης και συντήρησης αντιπλημμυρικής προστασίας.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 324

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Πίνακας 7.3.2β:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της 2ης Ομάδας Μέτρων (Τεχνικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας).
2η Ομάδα Μέτρων (Τεχνικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας)

Περιβαλλοντική
παράμετρος

Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα

Ύδατα

Έδαφος – Τοπίο

Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον

Συνοπτική αιτιολόγηση
Οι δράσεις της 2ης Ομάδας Μέτρων (όπως π.χ. η κατασκευή – αποκατάσταση – ενίσχυση των αντιπλημμυρικών έργων που θα ακολουθήσουν τις
προτεινόμενες μελέτες ή οι προτεινόμενες ενέργειες αποκατάστασης και συντήρησης αντιπλημμυρικής προστασίας που μπορεί να
περιλαμβάνουν απομείωση υδροχαρούς βλάστησης και αφαίρεση συσσωρευμένων φερτών υλών) θα έχουν άμεσες και βραχυ- έως
μεσοπρόθεσμες (κατά την κατασκευή και την πρώτη φάση λειτουργίας των έργων), αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα (όπως π.χ.
απομάκρυνση χλωρίδας και πανίδας από το χώρο των έργων κλπ). Το σύνολο των επιπτώσεων αυτών μπορούν να αντιμετωπιστούν
αποτελεσματικά με τα κατάλληλα μέτρα στα στάδια των ΜΠΕ των επιμέρους έργων. Ως εκ τούτου οι αρνητικές επιπτώσεις, που θεωρούνται
ασθενούς έντασης και μικρής έκτασης, λόγω του περιορισμένου γενικά μεγέθους των έργων, εκτιμάται ότι δεν παρουσιάζουν στρατηγική
σημασία. Αντίθετα, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα τα αντιπλημμυρικά έργα που ενδεχομένως προκύψουν από τις προτεινόμενες μελέτες
αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στη χλωρίδα και πανίδα της ευρύτερης περιοχής, λόγω μείωσης των πλημμυρικών κινδύνων.
Οι δράσεις της 2ης Ομάδας Μέτρων (όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω) είναι πιθανό να έχουν άμεσες και βραχυπρόθεσμες (κατά την
κατασκευή των έργων) αρνητικές επιπτώσεις στα ύδατα (όπως π.χ. ενδεχόμενη ρύπανση κατά τη φάση κατασκευής κλπ). Το σύνολο των
επιπτώσεων αυτών μπορούν να προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τα κατάλληλα μέτρα στα στάδια των ΜΠΕ των επιμέρους
έργων και δεν παρουσιάζουν στρατηγικό χαρακτήρα. Οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις θεωρούνται ασθενούς έντασης και μικρής έκτασης, λόγω
του περιορισμένου γενικά μεγέθους των έργων.
Οι δράσεις που προαναφέρθηκαν έχουν άμεσες και βραχυ- έως μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος (όπως π.χ. κατάληψη
φυσικών εδαφών ή ενδεχόμενη ρύπανση κατά τη φάση κατασκευής κλπ). Παρότι η κατάληψη φυσικών εδαφών αποτελεί μία μόνιμη και μη
αντιστρεπτή επίπτωση, οι αρνητικές επιπτώσεις θεωρούνται ασθενούς έντασης και μικρής έκτασης, λόγω του περιορισμένου γενικά μεγέθους
των έργων. Το σύνολο των επιπτώσεων αυτών μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά ή να αμβλυνθούν με τα κατάλληλα μέτρα στα
στάδια των ΜΠΕ των επιμέρους έργων και δεν παρουσιάζουν στρατηγικό χαρακτήρα.
Οι δράσεις της 2ης Ομάδας Μέτρων θα έχουν άμεσες αρνητικές επιπτώσεις λόγω της κατάληψης από τα νέα έργα των υφιστάμενων χρήσεων γης.
Εντούτοις, λόγω της μικρής έκτασης της κατάληψης, θεωρείται αντίστοιχα μικρή και η ένταση της επίπτωσης και ως εκ τούτου μη στρατηγικού
χαρακτήρα. Αντίθετα, η θετική επίδραση που θα έχουν οι εν λόγω δράσεις στην προστασία των υφιστάμενων, αλλά και προβλεπόμενων
μελλοντικά χρήσεων γης από τους κινδύνους πλημμύρας είναι ισχυρή, μεγάλης έκτασης και στρατηγικού χαρακτήρα.
Οι προτεινόμενες δράσεις της 2ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στο πολιτιστικό περιβάλλον, με την προϋπόθεση της μη
εμπλοκής των έργων με αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση το θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά
σε επόμενο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
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Κατά τη φάση κατασκευής των έργων της 2ης Ομάδας Μέτρων αναμένεται κάποια επιβάρυνση στο ατμοσφαιρικό και ακουστικό περιβάλλον,
αλλά οι όποιες επιπτώσεις δεν παρουσιάζουν στρατηγικό χαρακτήρα και μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά στα στάδια των ΜΠΕ των
επιμέρους έργων.
Οι δράσεις της 2ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στο κλίμα.
Οι δράσεις της 2ης Ομάδας Μέτρων θα έχουν ισχυρή θετική επίδραση στον πληθυσμό της περιοχής μειώνοντας τους κινδύνους πλημμύρας.
Οι δράσεις της 2ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.
Οι δράσεις της 2ης Ομάδας Μέτρων ενδεχομένως οδηγήσουν (μέσω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων) σε κάποιες αρνητικές επιπτώσεις σε υλικά
περιουσιακά στοιχεία. Η επίπτωση αυτή όμως είναι τοπικά περιορισμένη και μικρής έκτασης και ως εκ τούτου δεν εκτιμάται ως στρατηγικού
χαρακτήρα. Αντίθετα, η θετική επίδραση που θα έχουν οι εν λόγω δράσεις στην προστασία της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας από τους
κινδύνους πλημμύρας είναι ισχυρή, μεγάλης έκτασης και στρατηγικού χαρακτήρα.
Οι δράσεις της 2ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στην ενέργεια.
Οι δράσεις της 2ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με αρνητικές επιπτώσεις στα δίκτυα μεταφορών. Αντίθετα η προστασία της ευρύτερης
περιοχής από φυσικές καταστροφές, όπως είναι οι πλημμύρες, επηρεάζει έμμεσα και θετικά και τα αντίστοιχα μεταφορικά δίκτυα.
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Πίνακας 7.3.3α:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της 3ης Ομάδας Μέτρων (Μέτρα διασυνοριακής συνεργασίας).
3η Ομάδα Μέτρων (Μέτρα διασυνοριακής συνεργασίας)1

Περιβαλλοντική
παράμετρος
Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
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1

Κατεύθυνση
– Ένταση

Έκταση
Μεγάλη

Μικρή

Χρονικός ορίζοντας
Βραχυπρό
θεσμος

Μεσοπρό
θεσμος

Μηχανισμός εμφάνισης

Μακροπρό
θεσμος

Πρωτογενής

Δευτερογενής

Συσσώρευση –
Συνέργεια

0
0
0
+

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Χ

Χ

Χ

0
0
0
+
0
+
0
+

Τίτλοι μέτρων που περιλαμβάνονται στην 3η Ομάδα Μέτρων (για αναλυτικότερη περιγραφή βλ.§4.5.3):
 Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών.
 Δέσμη μέτρων διασυνοριακής συνεργασίας.
 Δέσμη μέτρων για τις πλημμύρες του Άρδα.
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Αξιολόγηση των επιπτώσεων της 3ης Ομάδας Μέτρων (Μέτρα διασυνοριακής συνεργασίας).
3η Ομάδα Μέτρων (Μέτρα διασυνοριακής συνεργασίας)

Περιβαλλοντική
παράμετρος
Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Συνοπτική αιτιολόγηση
Οι δράσεις που προβλέπονται στα πλαίσια της 3ης Ομάδας Μέτρων έχουν να κάνουν με τη διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας, Βουλγαρίας και
Τουρκίας και περιλαμβάνουν:
 Την ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών μεταξύ των τριών χωρών για το σύνολο της λεκάνης Έβρου.
 Την ανταλλαγή τοπογραφικής πληροφορίας, όπως π.χ. της αποτύπωσης υφιστάμενων τεχνικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, και τον
περαιτέρω συντονισμό των πλημμυρικών παροχών αιχμής για δεδομένες περιόδους επαναφοράς.
 Τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου από τον π. Άρδα, και συγκεκριμένα την υιοθέτηση κοινά αποδεκτών «κατωφλίων» παροχής, τα
οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνονται για τις πλημμύρες υψηλής και μέσης πιθανότητας εμφάνισης, την επιχειρησιακή αξιοποίηση του
προγράμματος ARDAFORECAST και την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας εγκατάστασης συστήματος ρύθμισης της υπερχείλισης (π.χ. μέσω
ανατρεπόμενων θυροφραγμάτων) στο φράγμα του Ιβαήλοβγκραντ.
Οι ανωτέρω δράσεις δε σχετίζονται με δυσμενείς επιπτώσεις σε καμία περιβαλλοντική παράμετρο. Αντίθετα, η ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης
προειδοποίησης πλημμυρών και οι δράσεις για τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου από τον π. Άρδα αποτελούν δράσεις που θα
συμβάλλουν αποτελεσματικά και μακροπρόθεσμα στην πρόληψη και αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου, με ισχυρές θετικές επιδράσεις
στις χρήσεις γης, τον πληθυσμό, την περιουσία και τις μεταφορικές υποδομές.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 328

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Πίνακας 7.3.4α:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της 4ης Ομάδας Μέτρων (Διοικητικές ρυθμίσεις).
4η Ομάδα Μέτρων (Διοικητικές ρυθμίσεις)1

Περιβαλλοντική
παράμετρος
Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές
1

Κατεύθυνση
– Ένταση

Έκταση
Μεγάλη

Μικρή

Χρονικός ορίζοντας
Βραχυπρό
θεσμος

Μεσοπρό
θεσμος

Μακροπρό
θεσμος

Μηχανισμός εμφάνισης
Πρωτογενής

Δευτερογενής

Συσσώρευση –
Συνέργεια

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Τίτλοι μέτρων που περιλαμβάνονται στην 4η Ομάδα Μέτρων (για αναλυτικότερη περιγραφή βλ.§4.5.3):
 Ρυθμίσεις λειτουργίας υδρομετρικού δικτύου.
 Καθορισμός πλημμυρικής ζώνης.
 Επικαιροποίηση/ κωδικοποίηση έκτακτων ενεργειών αντιμετώπισης πλημμύρας.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 329

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Πίνακας 7.3.4β:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της 4ης Ομάδας Μέτρων (Διοικητικές ρυθμίσεις).
4η Ομάδα Μέτρων (Διοικητικές ρυθμίσεις)

Περιβαλλοντική
παράμετρος
Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Συνοπτική αιτιολόγηση

Οι δράσεις που προβλέπονται στα πλαίσια της 4ης Ομάδας Μέτρων έχουν να κάνουν με διοικητικές ρυθμίσεις και περιλαμβάνουν:
 Τον καθορισμό αρμοδιότητας λειτουργίας και συντήρησης του αυτόματου υδρομετρικού δικτύου επί του π. Έβρου και παραποτάμων του.
 Τον καθορισμό της πλημμυρικής ζώνης που περικλείεται από τα κύρια αντιπλημμυρικά αναχώματα και τις συμπληρώσεις / επεκτάσεις αυτών.
 Την επικαιροποίηση των υφιστάμενων σχεδίων έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης σε πλημμυρικά φαινόμενα.
Οι ανωτέρω δράσεις είναι καθαρά διοικητικού χαρακτήρα και αφορούν στο συντονισμό και την αποτελεσματικότερη οργάνωση των
εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και ως εκ τούτου δε σχετίζονται με επιπτώσεις σε κανέναν από τους εξεταζόμενου τομείς περιβάλλοντος.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 330

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Πίνακας 7.3.5α:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της 5ης Ομάδας Μέτρων (Μη δομικές παρεμβάσεις).
5η Ομάδα Μέτρων (Μη δομικές παρεμβάσεις)1

Περιβαλλοντική
παράμετρος
Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές
1

Κατεύθυνση
– Ένταση

Έκταση
Μεγάλη

Μικρή

Χρονικός ορίζοντας
Βραχυπρό
θεσμος

Μεσοπρό
θεσμος

Μηχανισμός εμφάνισης

Μακροπρό
θεσμος

Πρωτογενής

Δευτερογενής

Συσσώρευση –
Συνέργεια

0
0
0
+

-

Χ

Χ (-)

Χ (+)

Χ (-)

Χ (+)

Χ

-

Χ

Χ (-)

Χ (+)

Χ (-)

Χ (+)

Χ

0
0
0
0
0
+
0
0

Τίτλοι μέτρων που περιλαμβάνονται στην 5η Ομάδα Μέτρων (για αναλυτικότερη περιγραφή βλ.§4.5.3):
 Πολεοδομικές και οικιστικές ρυθμίσεις σε οικισμούς της παρέβριας ζώνης.
 Αναδιάρθρωση καλλιεργειών εντός της πλημμυρικής ζώνης.
 Έλεγχος δόμησης και καθορισμός χρήσεων γης εντός της ζώνης πλημμύρας 100ετίας.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 331

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Πίνακας 7.3.5β:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της 5ης Ομάδας Μέτρων (Μη δομικές παρεμβάσεις).
5η Ομάδα Μέτρων (Μη δομικές παρεμβάσεις)

Περιβαλλοντική
παράμετρος
Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο

Οι δράσεις της 5ης Ομάδας Μέτρων αφορούν παρεμβάσεις σε πολεοδομικές και οικιστικές ρυθμίσεις και εν γένει στην πολιτική των χρήσεων γης
και τις αγροτικές δραστηριότητες και ως εκ τούτου δε σχετίζονται με επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής.

Χρήσεις γης

Οι προτεινόμενες δράσεις είναι πιθανό να έχουν επιπτώσεις στις θεσμοθετημένες χρήσεις γης, αφού προτείνεται η αναθεώρηση των
υφιστάμενων ΓΠΣ και των θεσμοθετημένων ορίων οικισμών, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η καθορισμένη πλημμυρική ζώνη, ενώ παράλληλα
προτείνεται έλεγχος της δόμησης και καθορισμός χρήσεων γης εντός της ζώνης πλημμύρας 100ετίας. Επίσης είναι πιθανό να υπάρξουν πιέσεις
στον πρωτογενή τομέα με την υλοποίηση της προτεινόμενης αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών. Παρότι οι επιπτώσεις αυτές είναι μεγάλης
έκτασης και είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμα κοινωνικές αντιδράσεις, εντούτοις θεωρείται ότι σε στρατηγικό επίπεδο κινούνται
προς τη θετική κατεύθυνση, ρυθμίζοντας τις χρήσεις γης, αλλά και τις οικονομικές δραστηριότητες, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να λαμβάνονται
υπόψη οι κίνδυνοι πλημμύρας.

Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Συνοπτική αιτιολόγηση

Οι δράσεις της 5ης Ομάδας Μέτρων που αναφέρθηκαν ανωτέρω δε σχετίζονται με επιπτώσεις στα ύδατα, το έδαφος και το τοπίο.

Οι δράσεις της 5ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στο πολιτιστικό περιβάλλον.
Οι δράσεις της 5ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα.
Οι δράσεις της 5ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στο κλίμα.
Οι δράσεις της 5ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στον πληθυσμό.
Οι δράσεις της 5ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.
Οι προτεινόμενες δράσεις είναι πιθανό να έχουν επιπτώσεις στην ιδιωτική περιουσία, αφού προτείνονται πολεοδομικού χαρακτήρα
παρεμβάσεις, καθώς και η διερεύνηση της δυνατότητας θέσπισης οικονομικών και άλλων κινήτρων για αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Παρότι
οι επιπτώσεις αυτές είναι μεγάλης έκτασης και είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμα κοινωνικές αντιδράσεις, εντούτοις θεωρείται ότι
σε στρατηγικό επίπεδο κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση, ρυθμίζοντας τις χρήσεις γης και τις οικονομικές δραστηριότητες ούτως ώστε να
λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος πλημμύρας, και προστατεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεσματικά την ιδιωτική περιουσία.
Οι δράσεις της 5ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στον τομέα της ενέργειας.
Οι δράσεις της 5ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στις μεταφορές.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 332

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Πίνακας 7.3.6α:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της 6ης Ομάδας Μέτρων (Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα).
6η Ομάδα Μέτρων (Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα)1

Περιβαλλοντική
παράμετρος
Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές
1

Κατεύθυνση
– Ένταση

Έκταση
Μεγάλη

Μικρή

Χρονικός ορίζοντας
Βραχυπρό
θεσμος

Μεσοπρό
θεσμος

Μηχανισμός εμφάνισης

Μακροπρό
θεσμος

Πρωτογενής

Δευτερογενής

Συσσώρευση –
Συνέργεια

0
0
0
+

-

Χ

Χ (-)

Χ (+)

Χ (-)

Χ (+)

Χ

-

Χ

Χ (-)

Χ (+)

Χ (-)

Χ (+)

Χ

0
0
0
0
0
+
0
0

Τίτλοι μέτρων που περιλαμβάνονται στην 6η Ομάδα Μέτρων (για αναλυτικότερη περιγραφή βλ.§4.5.3):
 Αναβάθμιση μηχανισμών καταγραφής και αποτίμησης ζημιών από πλημμύρες.
 Αναθεώρηση κριτηρίων οικονομικών αποζημιώσεων για ζημιές σε γεωργικές καλλιέργειες.
 Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων εκτός της πλημμυρικής ζώνης.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 333

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Πίνακας 7.3.6β:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της 6ης Ομάδας Μέτρων (Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα).
6η Ομάδα Μέτρων (Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα)

Περιβαλλοντική
παράμετρος
Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο

Χρήσεις γης

Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία

Περιουσία

Συνοπτική αιτιολόγηση
Οι δράσεις της 6ης Ομάδας Μέτρων αφορούν μέτρα οικονομικού χαρακτήρα (όπως π.χ. τροποποίηση των υφιστάμενων μηχανισμών καταγραφής
και αποτίμησης ζημιών, τροποποίηση των υφιστάμενων κριτηρίων και κλιμάκων υπολογισμού των αποζημιώσεων, διαμόρφωση διοικητικού
μηχανισμού για την μεταφορά γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων και κτιριακών μονάδων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν
μικρότερο κίνδυνο πλημμύρας) και ως εκ τούτου δε σχετίζονται με επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, τα ύδατα, το έδαφος και το τοπίο της
περιοχής.
Δράσεις όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι πιθανό να ασκήσουν πιέσεις στις χρήσεις γης και ιδιαίτερα στις αγροτικές
δραστηριότητες (όπως π.χ. η απόδοση υψηλότερης προτεραιότητας στην αποκατάσταση ζημιών που επέρχονται στην παραγωγή προϊόντων που
διαθέτουν αυξημένες δυνατότητες για προώθηση εξαγωγών ή υποκατάσταση εισαγωγών, καθώς και για καθετοποιημένη επεξεργασία), αφού,
μέσω της πολιτικής των αποζημιώσεων, θα ευνοούνται συγκεκριμένες καλλιέργειες έναντι άλλων. Επίσης στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και η
πολιτική θέσπισης κινήτρων για μετεγκατάσταση γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων και κτιριακών μονάδων σε περιοχές που
αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο πλημμύρας. Τέτοια μέτρα δρουν συνεργιστικά με αντίστοιχα μέτρα της 5ης Ομάδας Μέτρων με στόχο την
αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Παρότι οι επιπτώσεις αυτές είναι μεγάλης έκτασης και είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμα
κοινωνικές αντιδράσεις, εντούτοις θεωρείται ότι μακροπρόθεσμα και σε στρατηγικό επίπεδο κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση,
ενθαρρύνοντας και επιδοτώντας οικονομικές δραστηριότητες, που λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους πλημμύρας.
Οι δράσεις της 6ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στο πολιτιστικό περιβάλλον.
Οι δράσεις της 6ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα.
Οι δράσεις της 6ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στο κλίμα.
Οι δράσεις της 6ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στον πληθυσμό.
Οι δράσεις της 6ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.
Οι προτεινόμενες δράσεις είναι πιθανό να έχουν επιπτώσεις στην ιδιωτική περιουσία, αφού ασκούν πιέσεις για αλλαγές στις οικονομικές
δραστηριότητες της περιοχής (δίνοντας π.χ. προτεραιότητα, όσον αφορά την αποζημίωση λόγω πλημμύρας, σε συγκεκριμένες καλλιέργειες έναντι
άλλων ή δίνοντας κίνητρα για μετεγκατάσταση γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων). Παρότι οι επιπτώσεις αυτές είναι μεγάλης
έκτασης και είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμα κοινωνικές αντιδράσεις, εντούτοις θεωρείται ότι μακροπρόθεσμα και σε
στρατηγικό επίπεδο κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση, ενισχύοντας τις οικονομικές δραστηριότητες που προσαρμόζονται λαμβάνοντας
υπόψη τον κίνδυνο πλημμύρας, και προστατεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεσματικά την ιδιωτική περιουσία.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 334

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

6η Ομάδα Μέτρων (Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα)
Περιβαλλοντική
παράμετρος
Ενέργεια
Μεταφορές

Συνοπτική αιτιολόγηση
Οι δράσεις της 6ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στον τομέα της ενέργειας.
Οι δράσεις της 6ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στις μεταφορές.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

GR10/Σ3/Τ3/V1
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Πίνακας 7.3.7α:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της 7ης Ομάδας Μέτρων (Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα).
7η Ομάδα Μέτρων (Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα)1

Περιβαλλοντική
παράμετρος
Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές
1

Έκταση

Κατεύθυνση
– Ένταση

Μεγάλη

+
+
+
0

Χρονικός ορίζοντας
Μακροπρό
θεσμος

Πρωτογενής

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

Χ
Χ

Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Μικρή

Βραχυπρό
θεσμος

Μεσοπρό
θεσμος

Μηχανισμός εμφάνισης
Δευτερογενής

Συσσώρευση –
Συνέργεια

0
0
0
0
0
+
0
+

Τίτλοι μέτρων που περιλαμβάνονται στην 7η Ομάδα Μέτρων (για αναλυτικότερη περιγραφή βλ.§4.5.3):
 Βέλτιστες τεχνικές διαχείρισης γης για την αποστράγγιση αγροτικών περιοχών.
 Διερεύνηση δυνατότητας ανάσχεσης πλημμύρας με φυσικό τρόπο στην κοίτη του ποταμού Άρδα.
 Μελέτη και πρόγραμμα ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης της παρόχθιας βλάστησης.
 Αξιολόγηση της επίδρασης των πλημμυρών στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου.
 Αποκατάσταση της φυσικής πορείας του υδρογραφικού δικτύου.
 Παρακολούθηση παράκτιας ζώνης.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Πίνακας 7.3.7β:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της 7ης Ομάδας Μέτρων (Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα).
7η Ομάδα Μέτρων (Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα)

Περιβαλλοντική
παράμετρος
Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Συνοπτική αιτιολόγηση
Οι δράσεις της 7ης Ομάδας Μέτρων (όπως π.χ. η διερεύνηση πρακτικών διαχείρισης της γης για την κατακράτηση της πλημμύρας εντός της
λεκάνης απορροής και τη μείωση της διάχυτης ρύπανσης, η υλοποίηση προγράμματος ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης της παρόχθιας
βλάστησης, αλλά και η διερεύνηση της ευαισθησίας προστατευόμενων περιοχών έναντι της θαλάσσιας διείσδυσης) θα έχουν μακροπρόθεσμα
θετικές επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον και τους οικοτόπους της περιοχής.
Δράσεις που συμβάλλουν στη μείωση της διάχυτης ρύπανσης, στην αποκατάσταση των φυσικών συνθηκών πλημμυρισμού του Ε.Π. Δέλτα Έβρου
από ποτάμιες ροές, καθώς και στον προσδιορισμό της διαχείρισης της διείσδυσης του θαλάσσιου νερού στις υγροτοπικές εκτάσεις θα έχουν
μακροπρόθεσμα θετικές επιδράσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων.
Δράσεις που συμβάλλουν στη μείωση της διάχυτης ρύπανσης, στην επαύξηση της πλημμυρικής αποθηκευτικότητας της κοίτης του ποταμού Άρδα
αποκλειστικά μέσω φυσικών τρόπων και μεθόδων, καθώς και στην ανάπτυξη, συντήρηση και διαχείριση της παρόχθιας βλάστησης θα έχουν
μακροπρόθεσμα θετικές επιδράσεις στο έδαφος και το τοπίο της περιοχής.
Οι δράσεις της 7ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στις χρήσεις γης.
Οι δράσεις της 7ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στο πολιτιστικό περιβάλλον.
Οι δράσεις της 7ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα.
Οι δράσεις της 7ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στο κλίμα.
Οι δράσεις της 7ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στον πληθυσμό.
Οι δράσεις της 7ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.
Δράσεις που θα έχουν στόχο την επαύξηση της πλημμυρικής αποθηκευτικότητας της κοίτης του ποταμού Άρδα για την άμβλυνση των
πλημμυρικών φαινομένων στον ποταμό Έβρο κατάντη θα συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής και την προστασία της
ιδιωτικής περιουσίας.
Οι δράσεις της 7ης Ομάδας Μέτρων δε σχετίζονται με επιπτώσεις στον τομέα της ενέργειας.
Δράσεις όπως η επαύξηση της πλημμυρικής αποθηκευτικότητας της κοίτης του ποταμού Άρδα, που συμβάλλει στην προστασία από πλημμυρικά
φαινόμενα της κατάντη κοίτης του ποταμού Έβρου, σχετίζονται με θετικές επιδράσεις στην προστασία των μεταφορικών υποδομών.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 337

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Λαμβάνοντας υπόψη την αναλυτική αξιολόγηση των επιπτώσεων σε κάθε μία ξεχωριστά
περιβαλλοντική παράμετρο που έχει η κάθε μία Ομάδα Μέτρων του υπό μελέτη Σχεδίου,
στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η σύνοψη των επιπτώσεων ανά περιβαλλοντική
παράμετρο για το σύνολο του υπό μελέτη Σχεδίου (δηλ. και για τις 7 Ομάδες Μέτρων που
εξετάστηκαν αναλυτικά ανωτέρω).

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GR10/Σ3/Τ3/V1
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ
σελ. 338

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Πίνακας 7.3.8:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Αξιολόγηση των επιπτώσεων του ΣΔΚΠ ΛΑΠ Έβρου ανά περιβαλλοντική παράμετρο.
Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου

Περιβαλλοντική
παράμετρος

Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα,
Πανίδα

Κρίσιμες ερωτήσεις αξιολόγησης

Κατεύθυνση
Η υλοποίηση του υπό μελέτη μεταβολής
ΣΔΚΠ:

θα δημιουργήσει συνθήκες
μεταβολής της βιοποικιλότητας;
θα μεταβάλει τον αριθμό ή την
εξάπλωση απειλούμενων ή
ενδημικών ειδών χλωρίδας ή
πανίδας;

+,-

Αιτιολόγηση
Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα τα αντιπλημμυρικά έργα που ενδεχομένως προκύψουν από
τις προτεινόμενες μελέτες της 2ης Ομάδας Μέτρων αναμένεται να έχουν θετική επίδραση
στη χλωρίδα και πανίδα της ευρύτερης περιοχής, λόγω μείωσης των πλημμυρικών
κινδύνων.
Επιπλέον οι δράσεις της 7ης Ομάδας Μέτρων (όπως π.χ. η διερεύνηση πρακτικών
διαχείρισης της γης για την κατακράτηση της πλημμύρας εντός της λεκάνης απορροής και
τη μείωση της διάχυτης ρύπανσης, η υλοποίηση προγράμματος ανάπτυξης, συντήρησης και
διαχείρισης της παρόχθιας βλάστησης, αλλά και η διερεύνηση της ευαισθησίας
προστατευόμενων περιοχών έναντι της θαλάσσιας διείσδυσης) θα έχουν επίσης θετικές
επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον και τους οικοτόπους της περιοχής μακροπρόθεσμα.
Οι δράσεις της 2ης Ομάδας Μέτρων (όπως π.χ. η κατασκευή – αποκατάσταση – ενίσχυση
αντιπλημμυρικών έργων που μπορεί να περιλαμβάνουν απομείωση υδροχαρούς
βλάστησης και αφαίρεση συσσωρευμένων φερτών υλών) θα έχουν άμεσες και βραχυ- έως
μεσοπρόθεσμες (κατά την κατασκευή και την πρώτη φάση λειτουργίας των έργων)
αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα. Το σύνολο των επιπτώσεων αυτών
θεωρούνται ως μικρής έκτασης και μη στρατηγικής σημασίας και εκτιμάται ότι δύναται να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε επόμενο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των
επιμέρους έργων.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 339

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου
Περιβαλλοντική
παράμετρος

Κρίσιμες ερωτήσεις αξιολόγησης
Η υλοποίηση του υπό μελέτη
ΣΔΚΠ:

Κατεύθυνση
μεταβολής

Ύδατα

θα μεταβάλει την κατανάλωση
και τα αποθέματα νερού ή την
ποιότητα των επιφανειακών
ή/και υπογείων υδάτων;
θα
μεταβάλει
την
υδρομορφολογία
ποτάμιων
σωμάτων;
θα
μεταβάλει
το
βαθμό
επεξεργασίας
των
υγρών
αποβλήτων;

+,-

Έδαφος – Τοπίο

θα μεταβάλει τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του εδάφους;
θα μεταβάλει την παραγωγή,
σύσταση,
διάθεση
και
ανακύκλωση
των
στερεών
απορριμμάτων;
θα μεταβάλει το ανάγλυφο
σημαντικών εκτάσεων;
θα μεταβάλει την εικόνα
περιοχών με φυσικό κάλλος
ή/και
με
αξιόλογο
ανθρωπογενές τοπίο;

+,-

Αιτιολόγηση
Οι δράσεις της 2ης Ομάδας Μέτρων (όπως π.χ. η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων) είναι
πιθανό να έχουν άμεσες και βραχυπρόθεσμες (κατά την κατασκευή των έργων) αρνητικές
επιπτώσεις στα ύδατα (όπως π.χ. ενδεχόμενη ρύπανση κατά τη φάση κατασκευής κλπ). Οι
πιθανές αρνητικές επιπτώσεις θεωρούνται ασθενούς έντασης και μικρής έκτασης, λόγω του
περιορισμένου γενικά μεγέθους των έργων. Το σύνολο των επιπτώσεων αυτών μπορούν να
προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε επόμενο στάδιο περιβαλλοντικής
αδειοδότησης των επιμέρους έργων.
Από την άλλη, δράσεις της 7ης Ομάδας Μέτρων που συμβάλλουν στη μείωση της διάχυτης
ρύπανσης, στην αποκατάσταση των φυσικών συνθηκών πλημμυρισμού του Ε.Π. Δέλτα
Έβρου από ποτάμιες ροές, καθώς και στον προσδιορισμό της διαχείρισης της διείσδυσης
του θαλάσσιου νερού στις υγροτοπικές εκτάσεις θα έχουν μακροπρόθεσμα θετικές
επιδράσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων.
Οι δράσεις της 2ης Ομάδας Μέτρων (όπως π.χ. η κατασκευή – αποκατάσταση – ενίσχυση
των αντιπλημμυρικών έργων που μπορεί να περιλαμβάνουν απομείωση υδροχαρούς
βλάστησης και αφαίρεση συσσωρευμένων φερτών υλών) είναι πιθανό να έχουν άμεσες και
βραχυπρόθεσμες (κατά την κατασκευή των έργων) αρνητικές επιπτώσεις στα ύδατα (όπως
π.χ. ενδεχόμενη ρύπανση κατά τη φάση κατασκευής κλπ). Οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις
θεωρούνται ασθενούς έντασης και μικρής έκτασης, λόγω του περιορισμένου γενικά
μεγέθους των έργων. Το σύνολο των επιπτώσεων αυτών μπορούν να προληφθούν ή να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τα κατάλληλα μέτρα στα στάδια των ΜΠΕ των
επιμέρους έργων και δεν παρουσιάζουν στρατηγικό χαρακτήρα.
Αντίθετα δράσεις που συμβάλλουν στη μείωση της διάχυτης ρύπανσης, στην επαύξηση της
πλημμυρικής αποθηκευτικότητας της κοίτης του ποταμού Άρδα αποκλειστικά μέσω
φυσικών τρόπων και μεθόδων, καθώς και στην ανάπτυξη, συντήρηση και διαχείριση της
παρόχθιας βλάστησης θα έχουν μακροπρόθεσμα θετικές επιδράσεις στο έδαφος και το
τοπίο της περιοχής.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ [GR10]
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

GR10/Σ3/Τ3/V1

σελ. 340

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ
Αρ. έργου: 2011ΣΕ07580055 ΣΑΕ 075/8

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου
Περιβαλλοντική
παράμετρος

Κρίσιμες ερωτήσεις αξιολόγησης
Η υλοποίηση του υπό μελέτη
ΣΔΚΠ:

Κατεύθυνση
μεταβολής

Αιτιολόγηση

Χρήσεις γης

θα προκαλέσει εκτεταμένες
αλλαγές στις χρήσεις γης;

+,-

Δράσεις όπως η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων (2η Ομάδα Μέτρων), η αναθεώρηση
των υφιστάμενων ΓΠΣ και των θεσμοθετημένων ορίων οικισμών, ο έλεγχος της δόμησης
και ο καθορισμός χρήσεων γης εντός της ζώνης πλημμύρας 100ετίας (5η Ομάδα Μέτρων), η
αναδιάρθρωση των καλλιεργειών (5η και 6η Ομάδα Μέτρων) και η θέσπιση κινήτρων για
μετεγκατάσταση γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (6η Ομάδα Μέτρων), θα
έχουν άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στις χρήσεις γης είτε λόγω της κατάληψης από τα νέα
έργα των υφιστάμενων χρήσεων γης είτε λόγω των προτεινόμενων μεταβολών στις
θεσμοθετημένες χρήσεις γης είτε τέλος λόγω της προτεινόμενης αναδιάρθρωσης των
καλλιεργειών ή της μετεγκατάστασης δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα, οι οποίες
θα υποστηρίζονται και από αντίστοιχα οικονομικά μέτρα.
Παρόλα αυτά, οι αρνητικές επιπτώσεις των παραπάνω δράσεων, παρότι ενδέχεται
βραχυπρόθεσμα να συναντήσουν κάποιες από αυτές κοινωνικές αντιδράσεις, εντούτοις δε
θεωρείται ότι έχουν στρατηγικό χαρακτήρα, αφού μακροπρόθεσμα τα προτεινόμενα
αντιπλημμυρικά έργα, οι πολεοδομικού τύπου παρεμβάσεις, οι διασυνοριακές δράσεις της
3ης Ομάδας Μέτρων, αλλά και η θέσπιση κινήτρων για αναδιάρθρωση καλλιεργειών και
μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων θα λειτουργήσουν προστατευτικά για τις
θεσμοθετημένες χρήσεις γης και τις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής μελέτης.

Πολιτιστικό
περιβάλλον

θα επηρεάσει με ουσιαστικό
τρόπο στοιχεία ή χώρους της
αρχαιολογικής ή αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς;

0

Οι δράσεις του εξεταζόμενου Σχεδίου δε σχετίζονται με επιπτώσεις στο πολιτιστικό
περιβάλλον.

-

Κατά τη φάση κατασκευής των προτεινόμενων αντιπλημμυρικών έργων (2η Ομάδα
Μέτρων) αναμένεται κάποια επιβάρυνση στο ατμοσφαιρικό και ακουστικό περιβάλλον,
αλλά οι όποιες επιπτώσεις δεν παρουσιάζουν στρατηγικό χαρακτήρα και μπορούν να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε επόμενο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των
επιμέρους έργων.

Ατμόσφαιρα

θα μεταβάλει την ποιότητα του
αέρα;
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Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου
Περιβαλλοντική
παράμετρος

Κρίσιμες ερωτήσεις αξιολόγησης
Η υλοποίηση του υπό μελέτη
ΣΔΚΠ:

Κλίμα

θα μεταβάλει τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου;

Κατεύθυνση
μεταβολής

Αιτιολόγηση

0

Οι δράσεις του εξεταζόμενου Σχεδίου δε σχετίζονται με επιπτώσεις στο κλίμα.

Πληθυσμός

θα μεταβάλει τη γονιμότητα ή το
μέσο αριθμό τέκνων ανά
γυναίκα;
θα μεταβάλει τη θνησιμότητα ή
το μέσο προσδόκιμο χρόνο ζωής;

+

Δράσεις του εξεταζόμενου Σχεδίου, όπως η υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων (2η Ομάδα
Μέτρων) ή η ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών και οι δράσεις
για τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου από τον π. Άρδα (3η Ομάδα Μέτρων)
αποτελούν δράσεις που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά και μακροπρόθεσμα στην
πρόληψη και αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου, με ισχυρές θετικές επιδράσεις στα
επίπεδα προστασίας του πληθυσμού της περιοχής.

Υγεία

θα μεταβάλει την έκθεση
τμημάτων του πληθυσμού σε
περιβαλλοντικό κίνδυνο;

0

Οι δράσεις του εξεταζόμενου Σχεδίου δε σχετίζονται με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.
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Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου
Περιβαλλοντική
παράμετρος

Κρίσιμες ερωτήσεις αξιολόγησης

Κατεύθυνση
μεταβολής

Αιτιολόγηση

Περιουσία

θα
μεταβάλλει
υλικά
περιουσιακά στοιχεία μέσω
εκτεταμένων απαλλοτριώσεων ή
κατανομής δημοσίων εκτάσεων
σε ιδιώτες;

+,-

Δράσεις όπως η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων (2η Ομάδα Μέτρων), η αναθεώρηση
των υφιστάμενων ΓΠΣ και των θεσμοθετημένων ορίων οικισμών, ο έλεγχος της δόμησης
και ο καθορισμός χρήσεων γης εντός της ζώνης πλημμύρας 100ετίας (5η Ομάδα Μέτρων), η
αναδιάρθρωση των καλλιεργειών (5η και 6η Ομάδα Μέτρων), ο καθορισμός
προτεραιοτήτων, όσον αφορά την αποζημίωση λόγω πλημμύρας, σε συγκεκριμένες
καλλιέργειες έναντι άλλων και η θέσπιση κινήτρων για μετεγκατάσταση γεωργικών και
κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (6η Ομάδα Μέτρων), θα έχουν άμεσες αρνητικές
επιπτώσεις στην ιδιωτική περιουσία είτε λόγω πιθανών αναγκαστικών απαλλοτριώσεων
για την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων είτε λόγω των προτεινόμενων μεταβολών
στις θεσμοθετημένες χρήσεις γης είτε τέλος λόγω των προτεινόμενων αλλαγών στις
δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα και στην πολιτική των αποζημιώσεων.
Παρόλα αυτά, οι αρνητικές επιπτώσεις στην περιουσία των παραπάνω δράσεων, παρότι
ενδέχεται βραχυπρόθεσμα να συναντήσουν κοινωνικές αντιδράσεις, εντούτοις δε
θεωρείται ότι έχουν στρατηγικό χαρακτήρα, αφού τα προτεινόμενα αντιπλημμυρικά έργα,
οι πολεοδομικού τύπου παρεμβάσεις, οι διασυνοριακές δράσεις της 3ης Ομάδας Μέτρων,
οι δράσεις της 7ης Ομάδας Μέτρων που στοχεύουν στην επαύξηση της πλημμυρικής
αποθηκευτικότητας του ποταμού Άρδα για την άμβλυνση των πλημμυρικών φαινομένων
στον ποταμό Έβρο, αλλά και η θέσπιση κινήτρων για αναδιάρθρωση καλλιεργειών και
μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων θα λειτουργήσουν μακροπρόθεσμα προστατευτικά για
τις οικονομικές δραστηριότητες και την ιδιωτική περιουσία της περιοχής μελέτης.

Ενέργεια

θα μεταβάλει την παραγωγή,
κατανάλωση ή απόδοση της
καταναλισκόμενης ενέργειας;

0

Οι δράσεις του εξεταζόμενου Σχεδίου δε σχετίζονται με επιπτώσεις στον τομέα της
ενέργειας.

Η υλοποίηση του υπό μελέτη
ΣΔΚΠ:
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Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου
Περιβαλλοντική
παράμετρος

Μεταφορές

Κρίσιμες ερωτήσεις αξιολόγησης
Η υλοποίηση του υπό μελέτη
ΣΔΚΠ:

θα μεταβάλει τις μεταφορές,;

Κατεύθυνση
μεταβολής

Αιτιολόγηση

+

Οι δράσεις του εξεταζόμενου Σχεδίου δεν προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στις
μεταφορικές υποδομές της περιοχής μελέτης.
Αντίθετα η προστασία της ευρύτερης περιοχής από φυσικές καταστροφές, όπως είναι οι
πλημμύρες, μέσω των προβλεπόμενων αντιπλημμυρικών έργων (2η Ομάδα Μέτρων), της
ανάπτυξης συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών (3η Ομάδα Μέτρων), καθώς
και της επαύξησης της πλημμυρικής αποθηκευτικότητας της κοίτης του ποταμού Άρδα (7η
Ομάδα Μέτρων) επιδρά έμμεσα και θετικά και στις αντίστοιχες μεταφορικές υποδομές της
περιοχής μελέτης.
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Όπως προκύπτει και από την παραπάνω ανάλυση, από την εφαρμογή του προτεινόμενου
Σχεδίου δεν αναμένονται δυσμενείς περιβαλλοντικές μεταβολές στρατηγικού χαρακτήρα σε
κανέναν τομέα περιβάλλοντος. Στους τομείς όπου αναμένονται στρατηγικού χαρακτήρα
μεταβολές αυτές θα έχουν θετική κατεύθυνση. Οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις
εντοπίζονται δεν είναι στρατηγικού χαρακτήρα και μπορούν να αντιμετωπιστούν πλήρως σε
επόμενα στάδια περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζεται η περιβαλλοντική εικόνα του υπό μελέτη Σχεδίου και ο
βαθμός συσχέτισης των επιπτώσεων με κάθε περιβαλλοντική παράμετρο
Πίνακας 7.3.9: Σύνοψη της περιβαλλοντικής εικόνας του ΣΔΚΠ.
Αξιολόγηση
Περιβαλλοντική Παράμετρος Αναφοράς

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Βιοποικιλότητα, Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Μεταβολές
στρατηγικού
χαρακτήρα
+
+
+
+
0
0
0
+
0
+
0
+

Μεταβολές μη
στρατηγικού
χαρακτήρα
0
0
0
0
0
0

Για την απεικόνιση του βαθμού συσχέτισης των επιπτώσεων με το υπό μελέτη Σχέδιο
χρησιμοποιείται χρωματική κλίμακα ανάλογη με αυτήν της έντασης των επιπτώσεων (βλ.
και πίνακες 7.3.1 – 7.3.7):
Ασθενής συσχέτιση
Μέτρια συσχέτιση
Ισχυρή συσχέτιση
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Μέτρα

Όπως προέκυψε από τη διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων του ΣΔΚΠ, δεν
αναμένεται από την εφαρμογή του να επηρεαστεί δυσμενώς η βιοποικιλότητα. Αντιθέτως,
το σύνολο των προτεινόμενων μέτρων έχουν ως στόχο την προστασία της περιοχής από
τους κινδύνους πλημμύρας και ως εκ τούτου συμβάλλουν εμμέσως στην προστασία των
οικοσυστημικών χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, μέτρα όπως
η υλοποίηση προγράμματος ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης της παρόχθιας
βλάστησης έχουν άμεσες θετικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, τη χλωρίδα και την
πανίδα της περιοχής μελέτης.
Παρά ταύτα συστήνεται η λήψη αυστηρών περιοριστικών μέτρων ως προς τη χωροθέτηση,
τις προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας των έργων τα οποία θα υλοποιηθούν σε
εφαρμογή του ΣΔΚΠ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της ΜΠΕ για κάθε έργο αποτελεί
το τελικό μέσο πρόληψης περιβαλλοντικών επιδεινώσεων, η δομή των προϋπολογισμών
και των χρηματικών ροών στα υλοποιούμενα έργα (όπως π.χ. στα αντιπλημμυρικά έργα) θα
πρέπει να ενσωματώνει κατάλληλες διασφαλίσεις αναφορικά με τις δαπάνες που
κατευθύνονται προς την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους
αυτούς.
Όσον αφορά στον πληθυσμό, η προστασία από φαινόμενα φυσικών καταστροφών, στην
οποία στοχεύουν τα μέτρα του υπό εξέταση ΣΔΚΠ, θα έχει θετικές επιδράσεις στα
πληθυσμιακά δεδομένα, τόσο άμεσα, με την προστασία της ανθρώπινης ζωής, όσο και
έμμεσα, κάνοντας ελκυστικότερη για κατοίκηση την περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου και
ανακόπτοντας το παρατηρούμενο κύμα αστικοποίησης του πληθυσμού.
Αντίθετα όμως, η πιθανή χωρική επέκταση ορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων (π.χ.
περαιτέρω ανάπτυξη της γεωργίας λόγω της αποτελεσματικότερης προστασίας από
πλημμύρες) θα τείνει να αυξήσει την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Στη μείωση των
επιπτώσεων μπορούν να συμβάλλουν οι τεχνολογίες αντιρρύπανσης αλλά και ο
κατάλληλος στρατηγικός σχεδιασμός της επέκτασης των δραστηριοτήτων αυτών.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι σαφές αν το προτεινόμενο ΣΔΚΠ θα τείνει να αυξήσει ή να
μειώσει την έκταση των γεωργικών εκτάσεων. Προς την κατεύθυνση της αύξησης
αναμένεται να συμβάλει η αποτελεσματικότερη προστασία από κινδύνους φυσικών
καταστροφών, αν και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα τείνουν να μειώσουν την
έκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Τέτοιοι παράγοντες είναι ο επαναπροσδιορισμός
των χρήσεων γης στις ζώνες πλημμύρας, η μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων του
πρωτογενούς τομέα κλπ. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η λεπτομερής
παρακολούθηση της έκτασης των γεωργικών εκτάσεων στη διάρκεια εφαρμογής του
Σχεδίου.
Η προτεινόμενη αναδιάρθρωση της γεωργίας (με πρόταση νέων καλλιεργειών), καθώς και
οι πιέσεις που θα ασκήσει προς την κατεύθυνση αυτή η πολιτική των αποζημιώσεων
(αναθεώρηση των καλλιεργειών που έχουν προτεραιότητα ως προς την αποζημίωση σε
περίπτωση φυσικών καταστροφών) είναι πιθανό να δημιουργήσουν συνακόλουθες πιέσεις
στις χρήσεις γης και το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον (π.χ. ένα κομμάτι του αγροτικού
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πληθυσμού ενδεχομένως να οδηγηθεί στην εγκατάλειψη της συγκεκριμένης παραγωγικής
δραστηριότητας) και κάποιες κοινωνικές αντιδράσεις. Τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν
για περιορισμό ανάλογων επιπτώσεων συνοψίζονται στα εξής:
Διαρκής ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τα οφέλη που θα έχει ο ίδιος
αλλά και η χώρα γενικότερα με την εφαρμογή μιας αναδιάρθρωσης της αγροτικής
παραγωγής προς περισσότερο ανθεκτικές στις πλημμύρες καλλιέργειες.
Να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα στον αγροτικό πληθυσμό ώστε να αντιμετωπίσει
θετικά τις προωθούμενες αλλαγές. Τέτοια κίνητρα μπορεί να είναι (ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά)
 οικονομικά (μέσω π.χ. της ένταξης ευρύτερων τμημάτων του αγροτικού
πληθυσμού σε σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα ή στο ΠΑΑ 2014 – 2020),
 φορολογικά (π.χ. πρόβλεψη φορολογικών ελαφρύνσεων για εισοδήματα που
αποκτώνται από την εκμετάλλευση των νέων καλλιεργειών κλπ),
 θεσμικά (π.χ. επιτάχυνση των διαδικασιών για ανάπτυξη των απαραίτητων
υποδομών,όπως π.χ. αρδευτικά δίκτυα, αναδασμοί κλπ, στις περιοχές που
έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών)
Δράσεις όπως η αναθεώρηση των υφιστάμενων ΓΠΣ και των θεσμοθετημένων ορίων
οικισμών ή ο έλεγχος της δόμησης και ο καθορισμός χρήσεων γης εντός της ζώνης
πλημμύρας 100ετίας είναι δυνατόν να επιφέρουν μεταβολές στις θεσμοθετημένες χρήσεις
γης και κατ΄επέκταση οικονομικές συνέπειες στους θιγόμενους. Σε τέτοια περίπτωση είναι
πιθανό να υπάρξουν κοινωνικές αντιδράσεις και θα πρέπει να ληφθούν μία σειρά μέτρων
(εκτενής διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους για τις επερχόμενες μεταβολές, θέσπιση
οικονομικών και θεσμικών κινήτρων, αποζημιώσεις, ικανός χρόνος προσαρμογής στις νέες
ρυθμίσεις, μεταβατικές διατάξεις κλπ), παρόμοια με αυτά που αναφέρθηκαν για τις
δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, με στόχο την άμβλυνση των σχετικών
επιπτώσεων.
Για την άρση των επιπτώσεων από την προωθούμενη δέσμη μέτρων οικονομικού
χαρακτήρα (όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων ο ανακαθορισμός των προτεραιοτήτων όσον
αφορά την αποζημίωση λόγω πλημμύρας, η θέσπιση κινήτρων για μετεγκατάσταση
γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων κλπ) μπορούν να ληφθούν μέτρα
κοινωνικού χαρακτήρα, όπως π.χ.
πρόνοιες για τις πολύτεκνες οικογένειες,
πρόνοιες για τα κατώτερα οικονομικά στρώματα,
ώστε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις από την ανακατανομή των οικονομικών πόρων που
προορίζονται για γεωργικές αποζημιώσεις λόγω πλημμύρας.
Οι βασικές αρνητικές επιπτώσεις που αναμένονται για το έδαφος οφείλονται σε πιέσεις
κατά τη φάση κατασκευής των προβλεπόμενων αντιπλημμυρικών έργων. Όμως τέτοιου
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είδους επιπτώσεις δεν έχουν στρατηγικό χαρακτήρα και μπορούν να αντιμετωπιστούν
πλήρως στη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επιμέρους έργων.
Όσον αφορά στην ποιότητα του αέρα και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δεν
αναμένονται επιπτώσεις στρατηγικού χαρακτήρα από την εφαρμογή του προτεινόμενου
Σχεδίου και ως εκ τούτου δεν προτείνονται συγκεκριμένα επανορθωτικά μέτρα.
Οι επιπτώσεις που πιθανά θα προκύψουν στον τομέα των υλικών περιουσιακών
στοιχείων, καθώς και τα απαιτούμενα μέτρα για την άμβλυνσή τους έχουν αναφερθεί
παραπάνω κατά την εξέταση των μέτρων για την άρση των επιπτώσεων από τις μεταβολές
στις παραγωγικές δραστηριότητες, στις χρήσεις γης και στα μέτρα οικονομικού χαρακτήρα.
Στο τοπίο, αναμένονται τοπικά κάποιες αρνητικές επιπτώσεις από την χωροθέτηση των
αντιπλημμυρικών έργων. Ακόμη και μικρές αλλαγές τοπικού χαρακτήρα στο τοπίο επιδρούν
δυσμενώς στο αστικό και αγροτικό τοπίο σε μακροπρόθεσμη βάση, αφού δεν γίνονται
άμεσα αντιληπτές και δεν αντιμετωπίζονται. Όμως οι όποιες επιπτώσεις αναμένονται είναι
περιορισμένης έκτασης και έντασης και δεν έχουν στρατηγικό χαρακτήρα, οπότε και
μπορούν να αντιμετωπιστούν πλήρως στη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των
επιμέρους έργων.
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Τόσο η Οδηγία 2001/42/ΕΚ όσο και η ΚΥΑ οικ.107017/28.8.2006 απαιτούν την
παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά την υλοποίηση ενός σχεδίου, ώστε
να εξασφαλίζεται η δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού και αντιμετώπισης. Οι επιπτώσεις
αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
 Επιπτώσεις που έχουν υποστεί εκτίμηση και για τις οποίες έχουν ληφθεί κατάλληλα
μέτρα με την έγκριση του σχεδιασμού. Για τις επιπτώσεις αυτές η παρακολούθηση
οφείλει να καταγράφει τη διατήρησή τους ή μη εντός του πλαισίου που
προβλέπεται στη μελέτη εκτίμησης.
 Επιπτώσεις που έχουν διαφύγει της εκτίμησης, οπότε γι' αυτές απαιτείται ο
έγκαιρος εντοπισμός τους και η ανάληψη πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση
τους.
Στο παρόν κεφάλαιο προτείνονται από την παρούσα μελέτη δείκτες και πλαίσιο
παρακολούθησης που θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τυχόν
επιπτώσεων της υλοποίησης του ΣΔΚΠ.
Καθώς στη Χώρα υλοποιούνται και άλλες δράσεις μέσω άλλων Προγραμμάτων και Σχεδίων,
οι οποίες αναμένεται να έχουν συνεργιστική δράση με το υπό μελέτη σχέδιο και λόγω του
ότι οι πιέσεις που δέχεται σήμερα η Χώρα δεν μπορούν στο σύνολό τους να επιλυθούν
μονομερώς από τις προτεινόμενες δράσεις του εξεταζόμενου σχεδίου θα πρέπει να
επιλεγούν δείκτες οι οποίοι δε θα είναι γενικοί. Οι έντεκα (11) δείκτες που προτείνονται
είναι συγκεκριμένοι ως προς τις επιπτώσεις που τυχόν προκύπτουν από τις δράσεις του
Σχεδίου και μπορούν εύκολα να παρακολουθηθούν:
1. Αριθμός έργων εντός Προστατευόμενων Περιοχών. Έκταση που συνολικά
καταλαμβάνουν τα νέα έργα εντός προστατευόμενων περιοχών.
2. Συνολική έκταση κατάληψης υφιστάμενων
αποκαταστάθηκαν ή ενισχύθηκαν.

αντιπλημμυρικών

έργων

που

3. Συνολική έκταση κατάληψης νέων αντιπλημμυρικών έργων.
4. Όγκος φερτών υλικών που απομακρύνεται στα πλαίσια των ενεργειών
αποκατάστασης παροχετευτικότητας της κοίτης του ποταμού Έβρου και των
παραποτάμων του.
5. Έκταση περιοχών από την οποία απομακρύνεται υδροχαρής βλάστηση στα πλαίσια
των ενεργειών αποκατάστασης παροχετευτικότητας της κοίτης του ποταμού Έβρου
και των παραποτάμων του. Καταγραφή αριθμού ατόμων και ειδών χλωρίδας.
6. Έκταση που επηρεάζεται από τις μεταβολές στις θεσμοθετημένες χρήσεις γης (ΓΠΣ
και όρια οικισμών), ώστε να λαμβάνεται υπόψη η καθορισμένη πλημμυρική ζώνη.
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7. Έκταση γεωργικής γης όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα αναδιάρθωσης των
καλλιεργειών.
8. Αριθμός αγροτών και έκταση γεωργικών εκμεταλλεύσεων που υφίστανται ζημία
από την τροποποίηση των υφιστάμενων κριτηρίων και κλιμάκων υπολογισμού των
αποζημιώσεων.
9. Αριθμός και έκταση γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων και κτιριακών
μονάδων που μετεγκαθίστανται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν μικρότερο
κίνδυνο πλημμύρας.
10. Έκταση της περιοχής που εφαρμόζεται το πρόγραμμα ανάπτυξης, συντήρησης και
διαχείρισης της παρόχθιας βλάστησης.
11. Θέσεις, μήκος και έκταση των τμημάτων του υδρογραφικού δικτύου όπου έχουν
γίνει αλλαγές στο φυσικό ρου και επεμβάσεις στις παρόχθιες ζώνες.
Με βάση τα παραπάνω απαιτείται η παρακολούθηση του Σχεδίου μέσω δράσεων τριών
επιπέδων:
 Στο πρώτο επίπεδο, απαιτείται η καταγραφή των παραπάνω δεικτών σε μια
ενδιάμεση και μία τελική φάση, ήτοι το 2016 και το 2018 και η σύνδεση των
μεταβολών τους με την πορεία υλοποίησης του Σχεδίου.
Οι κρίσιμοι δείκτες αναφέρονται κυρίως στην κατάληψη φυσικών εδαφών από
έργα, τον αριθμό ατόμων και εκμεταλλεύσεων που επηρεάζονται από τις δράσεις
του σχεδίου κλπ (βλ. παραπάνω). Η συλλογή των στοιχείων για τους υπό
παρακολούθηση δείκτες θα γίνεται από την ΕΓΥ με χρήση στοιχείων από
θεσμοθετημένους μηχανισμούς περιβαλλοντικής παρακολούθησης (όπως π.χ. ΔΙΠΑ
κλπ).
 Στο δεύτερο επίπεδο, προτείνεται η ευρύτερη παρακολούθηση των
περιβαλλοντικών μεταβολών σε εθνικό επίπεδο, μέσω μιας διετούς έκθεσης που
θα καταγράφει και θα αναλύει τις μεταβολές σε ένα ευρύτερο σύνολο
περιβαλλοντικών μεταβλητών. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα
στοιχεία των υφιστάμενων δικτύων παρακολούθησης δημόσιων φορέων (π.χ.
Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υδατικών Πόρων, Πρόγραμμα Ποιότητας Νερών
Κολύμβησης κλπ) .
 Τέλος, το 2018, προτείνεται μια λεπτομερής αποτίμηση των περιβαλλοντικών
μεταβολών που έχουν επέλθει και η διάγνωση της αναγκαιότητας ή μη για
ανάληψη διορθωτικών δράσεων. Το χρονικό σημείο επιλέγεται ώστε αφενός να
έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του Σχεδίου και αφετέρου να υπάρχουν περιθώρια
για ανάληψη επανορθωτικών μέτρων είτε στον ίδιο διαχειριστικό κύκλο μέχρι το
2021 είτε στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΣΔΚΠ στον επόμενο διαχειριστικό
κύκλο.
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Με στόχο την πρόληψη των αιτίων που ενδέχεται να προκαλέσουν πολλαπλής
κατεύθυνσης, διάχυτες, αθροιστικές ή συνεργιστικές επιπτώσεις, αλλά και αποσκοπώντας
στην πληρέστερη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο ΣΔΚΠ, θα πρέπει να
ενσωματωθούν σε αυτό οι εξής κατευθύνσεις:
 Με δεδομένο ότι ο εδαφικός χώρος αποτελεί έναν πεπερασμένο φυσικό πόρο, τα
νέα έργα θα πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο που να αξιοποιεί με βέλτιστο τρόπο
το χώρο. Στην κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να αποφεύγεται ο εγκλωβισμός στενών
λωρίδων γης μεταξύ των νέων έργων και να επιδιώκεται η συνδυασμένη χρήση των
χώρων των έργων, έστω και κατά τμήματα, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για κάθε έργο αποτελεί
το τελικό μέσο πρόληψης περιβαλλοντικών επιδεινώσεων, η δομή των
προϋπολογισμών και των χρηματικών ροών στα προτεινόμενα προς ένταξη έργα,
θα πρέπει να ενσωματώνει κατάλληλες διασφαλίσεις αναφορικά με τις δαπάνες
που κατευθύνονται προς την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους
όρους αυτούς.
 Απαιτείται η ενίσχυση των πρωτοβουλιών για πιστοποίηση των περιβαλλοντικών
επιδόσεων, ιδίως στον τουριστικό τομέα.
 Απαιτείται επίσης η προώθηση πρακτικών όπως η «πράσινη επιχειρηματικότητα»
και η ενίσχυση πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως προς το
περιβάλλον.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του
περιβάλλοντος που πρέπει να συνοδεύουν την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης
Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) Έβρου του Υδατικού
Διαμερίσματος Θράκης (ΥΔ12) .
1.

Κατά το σχεδιασμό των έργων και δράσεων για την υλοποίηση του ΣΔΚΠ της ΛΑΠ
Έβρου του ΥΔ12, να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
i.

Η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού τους, ώστε να διασφαλίζονται κατά το δυνατόν
οι φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η
εξέλιξη των οικοσυστημάτων καθώς και η ποικιλομορφία, ιδιαιτερότητα ή
μοναδικότητά τους.

ii.

Η ουσιαστική υποχρέωση της χώρας που απορρέει από την εθνική και κοινοτική
νομοθεσία για την προστασία και διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας
(διατήρηση των οικοσυστημάτων και των φυσικών οικοτόπων καθώς και διατήρηση
και αποκατάσταση ζώντων πληθυσμών των διαφόρων ειδών στο φυσικό τους
περιβάλλον).

iii.

Η αρχή της πρόληψης.

iv.

Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί των θεσμοθετημένων γενικών και ειδικών
χωροταξικών σχεδίων

2.

Για την προστασία των προστατευόμενων περιοχών (π.χ. του Δικτύου Natura 2000,
Καταφυγίων Άγριας ζωής) και κατ’ επέκταση των στοιχείων που τις χαρακτηρίζουν
(π.χ. είδη χλωρίδας και πανίδας, οικότοποι, οικοσυστήματα κλπ.), στο στάδιο
αξιολόγησης των προτάσεων σχεδιασμού των έργων του εν λόγω ΣΔΚΠ να
εφαρμόζονται τα εξής:
i.

Να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής, ώστε να
διαπιστώνεται η οικολογική σημασία της ως προς το αν αποτελούν ενδιαιτήματα
για είδη πανίδας ιδιαίτερης σημασίας και που τελούν υπό καθεστώς προστασίας
(Οδηγία 79/404 – Παράρτημα Ι).

ii.

Να λαμβάνονται υπόψη οι όροι και περιορισμοί που θεσμοθετούνται με βάση την
περιβαλλοντική νομοθεσία.

3.

Για την προστασία της βιοποικιλότητας, των φυσικών οικοτόπων και της άγριας
χλωρίδας και πανίδας να τηρούνται τα ακόλουθα:
i.

Τα κριτήρια επιλογής προτάσεων/καθορισμού των ζωνών προστασίας να
περιλαμβάνουν σαφείς απαιτήσεις ως προς τη συμβατότητα της αξιολογούμενης
πρότασης με την διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή ανάπτυξής της.
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Επίσης να δίνεται προτεραιότητα στην προώθηση εκείνων των δράσεων που
ενισχύουν την προστασία και ανάδειξη φυσικών ενδιαιτημάτων.
ii.

Να αξιοποιείται η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων που θα
προκύψουν από τις προτάσεις και τις δράσεις του ΣΔΚΠ για την αποφυγή ή κατά το
δυνατόν μείωση επιπτώσεων σε φυσικές περιοχές, περιοχές του δικτύου Natura
2000 και βιοτόπους.

iii.

Να γίνεται εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την ελαχιστοποίηση
της προκαλούμενης περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

iv.

Να εφαρμόζονται συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

4.

Για την προστασία των εδαφών σε προστατευόμενες ή μη περιοχές και την αποφυγή
απώλειας, ρύπανσης ή υποβάθμισής τους, να λαμβάνονται μέτρα ενθάρρυνσης των
ενδιαφερόμενων για την υλοποίηση των έργων σε κατάλληλες περιοχές (με γνώμονα
την αξιοποίηση κατά το δυνατόν υποβαθμισμένων περιοχών και εδαφών αντί
παραγωγικών εδαφών), αποφεύγοντας κατά το δυνατόν την χωροθέτησή τους σε
περιοχές με μοναδικό χαρακτήρα τοπίου (λόγω της ποικιλίας του φυσικού
ανάγλυφου που παρουσιάζουν) και μεγάλη αισθητική αξία (λόγω του αξιόλογου
βαθμού φυσικότητας που παρουσιάζουν).

5.

Προσοχή θα πρέπει να δίνεται κατά το στάδιο σχεδιασμού και χωροθέτησης των
έργων, ώστε όχι μόνο να μην προκύπτουν σημαντικές επιπτώσεις στο υδατικό
περιβάλλον λόγω ρύπανσης ή μεταβολών του υδρογραφικού δικτύου αλλά επιπλέον
να ελαχιστοποιείται και ο κίνδυνος πρόκλησης ρύπανσής του λόγω αστοχίας ή
έκτακτων αναγκών / φαινομένων. Ειδικότερα για την προστασία του υδάτινου
περιβάλλοντος να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:

6.

i.

Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων άρσης των υδρομορφολογικών αλλοιώσεων
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο ενιαίος χαρακτήρας του ρεμάτων, η προστασία
της φυσικής τους οντότητας και η αξιοποίησή τους ως φυσικό στοιχείο μέσα στους
οικισμούς/πόλεις.

ii.

Εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την ελαχιστοποίηση των
παραγόμενων υγρών αποβλήτων καθώς και για την συλλογή και επεξεργασία τους.
Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, θα πρέπει να διασφαλίζεται εκ των
προτέρων ότι τα προτεινόμενα από το ΣΔΚΠ έργα και δράσεις δεν θα ενέχουν
κινδύνους για την υποβάθμιση περιοχών του πολιτιστικού, ιστορικού και
αρχαιολογικού περιβάλλοντος. Οι αποστάσεις από αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία,
ιστορικούς τόπους, αξιόλογα αρχιτεκτονικά σύνολα κ.λ.π., ως κριτήρια αποκλεισμού
περιοχών για την υποδοχή έργων ή δραστηριοτήτων από την εφαρμογή του ΣΔΚΠ, να
εξετάζονται κατά περίπτωση και σε συνδυασμό με την παράμετρο της οπτικής
επαφής και την τυχόν υποβάθμισης περιοχών του πολιτιστικού, ιστορικού και
αρχαιολογικού περιβάλλοντος, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου
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Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των
αντίστοιχων έργων και δραστηριοτήτων.
7.

Για την προστασία του τοπίου θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα :
i.

8.

Κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δράσεων του ΣΔΚΠ να
διασφαλίζεται κατά το δυνατόν το τοπίο και οι συνιστώσες που το απαρτίζουν.
Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας
από την υλοποίηση των έργων και δράσεων του ΣΔΚΠ θα πρέπει να εφαρμόζονται τα
ακόλουθα:

i.

Εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για να ελαχιστοποιηθεί η προκαλούμενη
περιβαλλοντική όχληση από την παραγωγή κάθε είδους αποβλήτων.

ii.

Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

iii.

Εκπόνηση προγραμμάτων για την πρόληψη και τη διαχείριση ατυχηματικών
καταστάσεων.

iv.

Κοινωνικός διάλογος προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη δυνατή κοινωνική
συναίνεση.

v.

Ορθολογική χωροθέτηση του δικτύου των υποδομών που θα αναπτυχθούν,
λαμβάνοντας υπόψη το είδος, το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους
καθώς και του απαιτούμενου επιπλέον δικτύου μεταφορών.

Σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
εφαρμογή του σχεδίου
1.

Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή
του Σχεδίου πραγματοποιείται με ευθύνη της Αρχής Σχεδιασμού και με τη
συνεργασία και υποστήριξη κάθε Υπηρεσίας Περιβάλλοντος με αρμοδιότητα
παρακολούθησης περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων στον τομέα τους,
προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εντοπιστούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσμενείς
επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα.

2.

Όπου υπάρχουν υφιστάμενα μέτρα παρακολούθησης του περιβάλλοντος μπορούν
ενδεχομένως να ενταχθούν στο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του ΣΔΚΠ με στόχο την αποφυγή
διπλού ελέγχου.

3.

Η ως άνω παρακολούθηση διεξάγεται μέσω ετήσιων εκθέσεων στο στάδιο
υλοποίησης του ΣΔΚΠ που επιτρέπουν τη λήψη διορθωτικών ενεργειών εάν τέτοιες
αποδειχθούν απαραίτητες.
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10. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΜΠΕ
Η βασική δυσκολία που ανακύπτει γενικά κατά την εκπόνηση των ΣΜΠΕ, ιδίως όταν τα
Προγράμματα ή Σχέδια που αυτές εξετάζουν έχουν εκτεταμένη χωρική κατανομή, είναι η
έλλειψη στοιχείων που θα μπορούσαν να προσδιορίσουν την περιβαλλοντική κατάσταση
των διαφόρων εξεταζόμενων περιβαλλοντικών παραμέτρων στην υφιστάμενη κατάσταση,
δηλαδή πριν την εφαρμογή του Σχεδίου ή Προγράμματος.
Παρόμοια και στην παρούσα ΣΜΠΕ αντιμετωπίστηκαν δυσκολίες καταγραφής της
υφιστάμενης κατάστασης σε αρκετούς τομείς περιβάλλοντος.
Επίσης μία δυσκολία που αντιμετωπίζεται σε παρόμοιου είδους ΣΜΠΕ είναι η ασάφεια ή η
γενικότητα που χαρακτηρίζει κάποιες από τις δράσεις που υποστηρίζει το εξεταζόμενο
Σχέδιο. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει ανάλογα, όπως είναι αναμενόμενο, τον εντοπισμό, τη
συγκεκριμενοποίηση, αλλά και την ποσοτικοποίηση των δυνητικών επιπτώσεων που
σχετίζονται με τις συγκεκριμένες δράσεις.
Κατά τα λοιπά δεν αντιμετωπίστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα κατά τη φάση εκπόνησης της
ΣΜΠΕ, πέραν των συνήθων δυσκολιών που ανακύπτουν για την εξασφάλιση
επικαιροποιημένων στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη διεξοδική περιγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.
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