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Β/Γ :
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ΓΑΤ :
ΓΠΣ :
ΓΥΣ :
ΔΔ :

Επεξήγηση
British Hydrology Institute
Courant Friedrich Levy
Digital Elevation Model
Danish Hydrology Institute
Digital Terrain Model
European Terrestial Reference System
Federal Emergency Management Agency
Geographical Information System
Global Positioning System
Hydrologic Engineering Centers
Hellenic Positioning System
Hydrologic Modelling System Centers
Inverse Distance Weight
Industrial Emissions Directive
Infrastructure for Spatial Information in Europe
Integrated Pollution Prevention
International Union for Conservation of Nature
Large Scale Orthophoto
Mosaic Dataset
Natural Resources Conservation Service
River Analysis System
Root Mean Square
Real Time Kinematic
Sites of Community Interest
Soil Conservation Service
Special Protection Areas
World Geodetic System
Water Information System For Europe
Αντλιοστάσιο
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
Βροχογράφος
Βροχόμετρο
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές
Βιομηχανικές Περιοχές
Γενική Ακραίων Τιμών
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού
Δημοτικό Διαμέρισμα
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ΔΕ :
ΔΕΗ
ΔΕΥΑ
ΔΜΚΘ :
ΔΥΗΠ :
ΕΑΑ :
ΕΑΠ
ΕΓΣΑ :
ΕΓΥ :
ΕΕ :
ΕΕΛ :
ΕΕΝ:
ΕΖΔ :
ΕΚ :
ΕΛΓΑ :
ΕΕΕΕΚ
ΕΛΣΤΑΤ :
ΕΜΣΥ
ΕΜΥ :
ΕΟ :
ΕΠΔΚΠ :
ΕΣΥΕ :
ΕΤΥΜΠ :
ΖΔΥΚΠ :
Η/Μ :
ΙΓΜΕ :
ΙΤΥΣ :
ΚΠΣ :
ΚΠΣ :
ΚΥΑ :
ΚΥΤ :
ΛΑΠ :
ΜΥ :
Ν. :
ΝΕΟ :
ΝΣΓ :
Ο/Φ :
ΟΠΕΚΕΠΕ:
ΟΤ :
ΟΤΑ :
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Επεξήγηση
Δημοτική Ενότητα
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Υδροηλεκτρικών Έργων
Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Ευρωπαϊκή Ένωση
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού
Ειδική Ζώνη Διαχείρισης
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Ελληνική Στατιστική Αρχή
Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
Εθνική Οδός
Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος
Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας
Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας
Ηλεκτρομηχανολογικός
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
Ιδιαιτέρως τροποποιημένο υδατικό σύστημα
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Κοινή Υπουργική Απόφαση
Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης
Λεκάνη Απορροής Ποταμού
Μοναδιαίο Υδρογράφημα
Νόμος
Νέα Εθνική Οδός
Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή
Ορθοφωτοχάρτης
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Οικοδομικό Τετράγωνο
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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ΠΑΚΠ :
ΠΔ :
ΠΕ :
ΠΖΧ
ΠΠΧΣΑΑ :
ΣΕΚ:
ΣΓ :
ΣΓΠ :
ΣΔΕ:
ΣΔΚΠ :
ΣΔΛΑΠ:
ΣΧΟΟΑΠ :
ΤΕΙ:
ΤΚΣ:
ΤΟΕΒ :
ΤΥΣ :
ΤΧΣ :
Υ/Η :
ΥΑΣ :
ΥΔ :
ΥΠΑΑΤ :
ΥΠΑΝ :
ΥΠΓΕ :
ΥΠΕΚΑ :
ΥΠΕΧΩΔΕ :
ΥΠΟΜΕΔΙ :
ΥΠ.Π.Ε.Θ:
Φ/Χ :
ΦΕΚ :
ΧΑΔΑ :
ΧΥΤΑ
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Επεξήγηση
Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνου Πλημμύρας
Προεδρικό Διάταγμα
Περιφερική Ενότητα
Πλημμυρική Ζώνη Χιλιετίας
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης
Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
Σιδηροδρομική Γραμμή
Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Τόποι Κοινοτικής Σημασίας
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων
Τεχνητό Υδατικό Σύστημα
Τοπικά Χωρικά Σχέδια
Υδροηλεκτρική
Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων
Υδατικό Διαμέρισμα
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Γεωργίας
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Φύλλο Χάρτη
Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως
Χώρος Υγειονομικής Διάθεσης Απορριμμάτων
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
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1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1

ΓΕΝΙΚΑ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

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 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.
Η παρούσα Έκθεση με τους χάρτες που τη συνοδεύουν, αποτελεί το Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας για το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου για την εκπόνηση της μελέτης «Σχέδιο
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων
Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου και Κρήτης (ΥΔ 01, ΥΔ 02, ΥΔ 03 και ΥΔ13)» η οποία
υπογράφηκε στις 02/12/2014 μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κοινοπραξία Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου
Πλημμύρας Πελοποννήσου – Κρήτης».

1.2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ικανοποίηση των επιταγών της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ σχετικά με
την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων πλημμύρας και συγκεκριμένα η υλοποίηση των δράσεων οι
οποίες προβλέπονται στα άρθρα 6,7,8,9 και 10 της Οδηγίας και τα άρθρα 5,6,7,8,9,10 και 11 της Κ.Υ.Α.
Η.Π. 31822/1542/Ε103/21.7.2010 με την οποία ενσωματώθηκε η εν λόγω Οδηγία στο Εθνικό Δίκαιο.

Γενικά το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:







Την κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου
Πλημμυρών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το άρθρο 5 της ΚΥΑ ΗΠ
31822/1542/Ε103/21.7.2010
Την κατάρτιση Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας,
σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και τα άρθρα 6 και 7 έως 11 της ΚΥΑ ΗΠ
31822/1542/Ε103/21.7.2010 με βασικό στόχο την μείωση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών
των πλημμυρών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την
οικονομική δραστηριότητα.
Τη σύνταξη της σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την
ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 10717/5.8.2006
Τη διαβούλευση επί του Σχεδίου Διαχείρισης και της ΣΜΠΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας
και τη σχετική κείμενη Νομοθεσία αντίστοιχα
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Την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της μελέτης στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Περιβάλλοντος, στη βάση δεδομένων της ΕΓΥ και στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ

Η μελέτη διαρθρώνεται σε δύο Στάδια. Τα παραδοτέα κάθε σταδίου της μελέτης είναι τα κάτωθι:
1ο Στάδιο : Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας ‐ Σύνθεση γεωγραφικών
υπόβαθρων, με επίγειες τοπογραφικές εργασίες και παραγωγή όμβριων καμπυλών
1η Φάση: Ανάλυση χαρακτηριστικών περιοχής και μηχανισμών πλημμύρας ‐ Σύνθεση γεωγραφικών
υπόβαθρων, με επίγειες τοπογραφικές εργασίες και παραγωγή όμβριων καμπυλών
Παραδοτέο 1: Ανάλυση χαρακτηριστικών περιοχής και μηχανισμών πλημμύρας (Τεχνική Έκθεση και
Χάρτες)
Παραδοτέο 2: Όμβριες καμπύλες (Τεχνική Έκθεση και Παραρτήματα με τα δεδομένα, την
μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της μελέτης)
Παραδοτέο 3: Έκθεση αυτοψιών στις θέσεις όπου έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν σημαντικές
πλημμύρες αλλά δεν περιλαμβάνονται στις ΖΔΥΚΠ
2η Φάση: Παραγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων
Παραδοτέο 4: Πλημμυρικά Υδρογραφήματα (Τεχνική Έκθεση με τα δεδομένα, τη μεθοδολογία και τα
αποτελέσματα της μελέτης και Παραρτήματα με τους αναλυτικούς υπολογισμούς και λοιπά
υποστηρικτικά στοιχεία)
3η Φάση: Διόδευση πλημμυρών, κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και προετοιμασία
δεδομένων για την ανάρτησή τους
Παραδοτέο 5: Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (Χάρτες και Τεχνική Έκθεση με τα δεδομένα, την
μεθοδολογία, τα αποτελέσματα της μελέτης και Παραρτήματα με αναλυτικούς υπολογισμούς και λοιπά
υποστηρικτικά κείμενα)
Παραδοτέο 6: Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας ‐ Μη Τεχνική Έκθεση
Παραδοτέο 7: Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας ‐ Συνοπτικά κείμενα με βάση τις απαιτήσεις για
την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ
4η Φάση: Κατάρτιση Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και προετοιμασία δεδομένων για την ανάρτησή τους
Παραδοτέο 8: Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (Χάρτες και Τεχνική Έκθεση με τα δεδομένα, την
μεθοδολογία, τα αποτελέσματα της μελέτης και Παραρτήματα με αναλυτικούς υπολογισμούς και λοιπά
υποστηρικτικά κείμενα)
Παραδοτέο 9: Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας ‐ Μη τεχνική Έκθεση
Παραδοτέο 10: Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας ‐ Συνοπτικά κείμενα με βάση τις απαιτήσεις για την
υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ
2ο Στάδιο : Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), Εκπόνηση
Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και Διαβούλευση
1η Φάση: Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας
Παραδοτέο 11: Κατάλογος Αρμόδιων Αρχών
Παραδοτέο 12: Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα
Παραδοτέο 13: Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα ‐ Μη τεχνική
έκθεση
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Παραδοτέο 14: Έκθεση επίδρασης κλιματικής αλλαγής στην αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου
πλημμύρας
Παραδοτέο 15: Πρόγραμμα διαβούλευσης ανά Υδατικό Διαμέρισμα
2η Φάση: Εκπόνηση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Παραδοτέο 16: Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ανά Υδατικό Διαμέρισμα
3η Φάση: Σύνταξη Έκθεση Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης
Παραδοτέο 17: Έκθεση Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης
4η Φάση: Επικαιροποίηση ΣΔΚΠ
Παραδοτέο 18: Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα
Παραδοτέο 19: Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα ‐ Μη Τεχνική
Έκθεση
5η Φάση: Προετοιμασία δεδομένων ΣΔΚΠ για ανάρτηση
Παραδοτέο 20: Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα ‐ Συνοπτικά κείμενα
με βάση τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ

Το παρόν Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής
Πελοποννήσου αποτελεί το Παραδοτέο 12 της 1ης Φάσης του 2ου Σταδίου της σύμβασης.

1.3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ

Οι μελέτες, των οποίων στοιχεία αντλήθηκαν για την εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης
Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου είναι οι κάτωθι:


Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την Αξιολόγηση και τη Διαχείριση των Κινδύνων
Πλημμύρας.



Η Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ η οποία θέτει το νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή
διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων.



Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής
Πελοποννήσου (Εγκεκριμένο, Απρίλιος 2013, ΦΕΚ 1004/Β/24‐4‐2013))



Η Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας βάσει του άρθρου 4 της Οδηγίας, και ο
προσδιορισμός των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (Δεκέμβριος, 2012)



Η Κ.Υ.Α. H.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β’ 1108/21.07.2010), περί Αξιολόγησης και
διαχείρισης 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», με την οποία έχει
ενσωματωθεί η Οδηγία 2007/60/ΕΚ στο Εθνικό Δίκαιο.



Η ΚΥΑ 177772/924 (ΦΕΚ Β΄2140/22.06.2017), περι Τροποποιησης της υπ’ αριθμο
31822/1542/2010 κοινης υπουργικης αποφασης (Β΄1108).



Ο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων ‐ Εναρμόνιση
με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2000» με τον οποίο (και με τις κανονιστικές του πράξεις, κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού), εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας.
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Τα Εγχειρίδια και Καθοδηγητικά Έγγραφα της ΕΕ για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
για τις Πλημμύρες (2007/60/ΕΚ), συγκεκριμένα τα:
-



Document No.0: Guidance for Reporting under the Floods Directive
Document No.1: Floods Directive reporting: User manual v6.0
Document No.2: Floods Directive reporting: User Guide to the reporting schema v6.0
Document No.3: Floods Directive reporting: User Guide to reporting spatial data v3.0
Document No.4: Guidance on reporting for FHRM of spatial information v 5.1
WGF Resource document, Flood Risk Management, Economics and Decision‐Making Support
EU Resource document, Links between the Floods Directive (FD 2007/60/EC) and Water
Framework Directive (WFD 2000/60/EC)
Good Practice for delivering Flood Related Information to the General Public, 2007 (by EXCIFF)
Cost‐Benefit‐Analysis‐Guidelines ‐ A Common Framework of Flood Risk Management Cost
Benefit Analysis Features (Flood‐CBA Project, 2.2014)
Τα πλέον πρόσφατα κείμενα Εγχειριδίων και Κατευθυντήρων Γραμμών καθώς και τα
συμπεράσματα των συναντήσεων εργασίας της Ομάδας Εργασίας «Πλημμύρες» (WGF) της ΕΕ
για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Τα κείμενα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο
παραδοτέο είναι :

-

Guidance for Reporting under the Floods Directive‐GD No 29
A User Guide to the Floods Reporting Schemas V6.0 – Document No 2
Reporting of spatial data for the FD (Part II)‐Guidance on reporting for flood hazard and risk
maps of spatial information – Document No 5.1.
Κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (Guidelines for filling and updating
flood phenomena associated data, EEA, 2014)

Επιπλέον στοιχεία και πηγές άντλησης δεδομένων αναφέρονται και στο Κεφάλαιο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
της παρούσης.

1.4

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Την Ομάδα επίβλεψης απαρτίζουν τα ακόλουθα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΝ:




Μαρία Γκίνη, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προστασίας και
Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος ΕΓΥ
Σπυριδούλα Λιάκου, Χημικός Μηχανικός, υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων
Πηνελόπη Γκαγκάρη, Δασολόγος, υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων

Με αναπληρωματικούς τους:




Αθανασία Παρδάλη, υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων
Σπύρος Τασόγλου ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωλόγος υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων
Έφη Αλεξάκη, υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων
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ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Την κατάρτιση των Σχεδίων έχει αναλάβει η Κοινοπραξία Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου και Κρήτης. Η Κοινοπραξία αυτή
αποτελείται από μελετητικές εταιρείες και μελετητές οι οποίοι είναι οι κάτωθι:








ADT‐ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ,
ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ,
AΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΔΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ και
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

Στην εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής
Πελοποννήσου και Κρήτης συμμετείχαν οι ακόλουθοι επιστήμονες:
Πίνακας 1.1 : Ομάδα μελετητών

ADT ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ
Χαράλαμπος Ανδρικόπουλος
Ελευθέριος Θεοδώρου
Γεώργιος Λαγουδάκος
Ιωάννης Κασούνης
Αθανασία Αργυροπούλου
Κωνσταντίνος Χαβδούλας
Γρηγόριος Ρουχωτάς
Ανδρέας Κακωνάς
Βασιλική Κατραμή
Ιωάννα Ζαλαχώρη
Δημήτριος Μαλαματάρης
Νικόλαος Αλμπαντάκης
Χρήστος Μπουρούνης
Ελευθερία Κούσια
ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ
Παναγής Τονιόλος
Ευάγγελος Τσιλιμαντός
Ηλίας Μαράβας
Ιωάννης Κόκκινος
Αναστάσιος Μουντανέας
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΔΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ
Αγγελική Περδίου
Κωνσταντίνος Σιαπαρίνας
Ευστάθιος Χατζιόπουλος
Αναστασία Χριστοπούλου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός , MSc
Πολιτικός Μηχανικός
Πολιτικός Μηχανικός
Πολιτικός Μηχανικός, MSc
Τοπογράφος Μηχανικός
Πολιτικός Μηχανικός
Πολιτικός Μηχανικός, M.Eng
Μηχανικός Έργων Υποδομής ΤΕ, MSc
Μηχανικός Έργων Υποδομής ΤΕ
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Πολιτικός Μηχανικός, MSc
Δρ. Γεωλόγος
Γεωλόγος, MSc
Περιβαλλοντολόγος, MSc
Τοπογράφος Μηχανικός
Πολιτικός Μηχανικός
Τοπογράφος Μηχανικός, MSc
Τοπογράφος Μηχανικός, MSc
Τοπογράφος Μηχανικός
Μεταλλειολόγος Μηχανικός MSc
Γεωλόγος, MSc
Περιβαλλοντολόγος, MSc
Βιολόγος
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Ιωάννης Αγγελίδης
Οικονομολόγος
Παναγιώτης Σκούρας
Οικονομολόγος
Διονύσιος Θωμάς
Οικονομολόγος
Στέλιος Καραγιλάνης
Οικονομολόγος
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Ευαγγελία Μιχαηλίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Παρασκευή Τσιτούρα
Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος
Γεώργιος Ζαγαλίκης
Δρ. Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος
Νικόλαος Κίγκας
Δασοπόνος
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
Κώστας Χατζηπαρασκευάς
Γεωπόνος
Σταύρος Αραχωβίτης
Γεωπόνος
Βασιλική Αγγελίδη
Γεωπόνος ΤΕ

Επιπλέον στην εκπόνηση του παρόντος παραδοτέου, έλαβαν μέρος οι ακόλουθοι επιστήμονες
Όνομα μέλους ομάδας μελέτης
Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη
Κωνσταντίνος Νικολάου
Ελένη Γκουβάτσου
Αθανάσιος Ραδαίος
Κωνσταντίνος Χατζηθεοχάρους
Φωτεινή Παπανούση
Κωνσταντίνος Παπαποστόλου
Σωτηρία Τσαντίλα
Ανδρεάς Παπαζαχαρίου

Ειδικότητα
Πολιτικός Μηχανικός, Phd
Πολιτικός Μηχανικός, MSc,
Water Management TUDelft ‐ ADT ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ
Πολιτικός Μηχανικός,
Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc/DIC
Πολιτικός Μηχανικός, MSc ‐ ADT ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ
Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc ‐ ADT ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ
Τοπογράφος Μηχανικός, MSc
Τοπογράφος Μηχανικός
Πολιτικός Μηχανικός & Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc
‐ ADT ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ
Γεωλόγος, MSc
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2

Η ΟΔΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

2.1

ΟΔΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ

Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ, θεσπίζει ένα ενιαίο κοινοτικό, νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο δράσης για την
Αξιολόγηση και Διαχείριση των Κινδύνων που συνδέονται με τις Πλημμύρες. Η Οδηγία απαιτεί από τα
Κράτη – Μέλη να καθορίσουν περιοχές πιθανού κινδύνου από πλημμύρες, να χαρτογραφήσουν την
έκταση της πλημμύρας σε αυτές τις περιοχές, να καταγράψουν τις χρήσεις γης και τις οικονομικές
δραστηριότητες των περιοχών που ευρίσκονται σε κίνδυνο και να λάβουν κατάλληλα και συντονισμένα
μέτρα για τη μείωση των κινδύνων στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά,
τις οικονομικές δραστηριότητες και τις υποδομές.
H Οδηγία αυτή συμπληρώνει την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά όσον αφορά στη διαχείριση των κινδύνων
πλημμύρας και εστιάζει την προσοχή της στα μέτρα πρόληψης, προπαρασκευής και προστασίας από
τις πλημμύρες. Η στενή συνεργασία με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ προβλέπεται, στη φάση εφαρμογής
όσον αφορά στους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας, στους χάρτες κινδύνων πλημμύρας, στα Σχέδια
Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας και στη δημόσια συμμετοχή και διαβούλευση. Πιο συγκεκριμένα,
η ανάπτυξη Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμού στα πλαίσια της Οδηγίας Πλαίσιο
για τα Νερά και σχεδίων διαχείρισης στα πλαίσια της 2007/60/ΕΚ αποτελούν στοιχεία της
ολοκληρωμένης διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμού. Συνεπώς, οι δύο διαδικασίες πρέπει να
αξιοποιούν αμοιβαία τη δυνατότητα κοινών συνεργιών και κοινού οφέλους έχοντας υπόψη τους
περιβαλλοντικούς στόχους της 2000/60, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και εύλογη χρήση
των υδατικών πόρων, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι αρμόδιες αρχές και οι μονάδες διαχείρισης
μπορούν να είναι διαφορετικές στα πλαίσια των δύο Οδηγιών.
Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ υποχρεώνει τα Κράτη Μέλη να βασίζουν τις αξιολογήσεις, τους χάρτες και τα
σχέδια σε κατάλληλες ''βέλτιστες πρακτικές'' και ''βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες'', που δεν
συνεπάγονται υπερβολικό κόστος στον τομέα της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Τέλος, η
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας θεωρείται στην Οδηγία 2007/60 ότι είναι ένα κρίσιμο στοιχείο
για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, γι’ αυτό και απαιτεί από τα Κράτη Μέλη να λάβουν
υπόψη την αλλαγή του κλίματος στην προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας ανάλογα
με τις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Η νέα Οδηγία καλύπτει κάθε τύπο πλημμύρας, ανεξαρτήτως εάν
προήλθε από ποτάμια και λίμνες, εάν εκδηλώθηκε σε αστικές και παράκτιες περιοχές ή αν ήταν
αποτέλεσμα καταιγίδας ή παλιρροϊκών κυμάτων. Σκοπός της οδηγίας είναι η θέσπιση ενός πλαισίου
αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων που συνδέονται με τις πλημμύρες ιδίως στην ανθρώπινη
υγεία και ζωή, στο περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά, στην οικονομική δραστηριότητα και στις
υποδομές. Τα μέτρα για τη μείωση των κινδύνων θα πρέπει, σύμφωνα με την οδηγία, να συντονίζονται
σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού για να είναι αποτελεσματικά.
Κατά τα στάδια εκπόνησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ), της
κατάρτισης Χαρτών Επικινδυνότητας και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας προβλέπεται η
ενημέρωση του κοινού, ενώ κατά τη διαμόρφωση και την επανεξέταση των Σχεδίων Διαχείρισης των
Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) σε συντονισμό με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ ζητείται η εξασφάλιση της
ενεργής συμμετοχής του κοινού (άρθρα 9 και 10 της Οδηγίας).
Στα λοιπά άρθρα της Οδηγίας γίνεται αναφορά στη θέσπιση τεχνικών υποδειγμάτων
(περιλαμβανομένων στατιστικών και χαρτογραφικών δεδομένων) για την επεξεργασία και τη
διαβίβαση των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 11), στον ορισμό της κανονιστικής
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επιτροπής του άρθρου 21 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ως επικουρικής της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕΚ) και για τα θέματα της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ (άρθρο 12), στα μεταβατικά μέτρα
σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων –υποχρεώσεων του ανωτέρω πίνακα (άρθρο 13), στις
επανεξετάσεις και επικαιροποιήσεις των δράσεων αυτών (άρθρα14&15), στην υποβολή έκθεσης από
την ΕΕΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας (άρθρο
16) και τέλος στη θέσπιση διατάξεων συμμόρφωσης με την παρούσα Οδηγία, τη θέση τους σε ισχύ και
τους αποδέκτες της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ (άρθρα17, 18 και 19).
Οι ανωτέρω δράσεις επικαιροποιούνται ανά εξαετία (άρθρο 14 Οδηγίας).
Σύμφωνα με τους ορισμούς της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, 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 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».
Βασικοί άξονες της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ είναι: α) η Προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων
πλημμύρας, β) η παραγωγή Χαρτών Επικινδυνότητας και Πλημμυρικού Κινδύνου για όλες τις
περιοχές που υπάρχει σημαντικός κίνδυνος πλημμύρας, γ) συντονισμός για κοινές λεκάνες απορροής
ποταμών και εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας με ευρεία συμμετοχική
διαδικασία.
Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στα κράτη μέλη γίνεται σε τρία στάδια: το
πρώτο στάδιο είναι η Προκαταρκτική αξιολόγηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας στις λεκάνες
απορροής ποταμών και στις αντίστοιχες παράκτιες ζώνες. Σύμφωνα με το Άρθρο 4 της Οδηγίας
2007/60/ΕΚ:
«Άρθρο 4
1. Για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού ή μονάδα διαχείρισης ή τμήμα διεθνούς περιοχής
λεκάνης απορροής ποταμού που βρίσκεται στην επικράτειά τους, τα κράτη μέλη διεξάγουν
προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου.
2. Η προκαταρκτική αυτή αξιολόγηση κινδύνου πλημμύρας, βασιζόμενη σε διαθέσιμες ή ευκόλως
υπολογιζόμενες πληροφορίες, όπως καταγραφές και μελέτες για μακροπρόθεσμες εξελίξεις, ιδίως
επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος στην περίπτωση πλημμυρών, διεξάγεται για να
αξιολογηθούν οι δυνητικοί κίνδυνοι. Στην αξιολόγηση περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:
α) χάρτες της περιοχής της λεκάνης απορροής του ποταμού στην κατάλληλη κλίμακα, οι οποίοι
περιλαμβάνουν τα όρια των λεκανών και των υπολεκανών απορροής ποταμών, και εφόσον υπάρχουν,
παράκτιων ζωνών, οι οποίοι περιγράφουν τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά και τη χρήση γης
β) περιγραφή των πλημμυρών οι οποίες σημειώθηκαν κατά το παρελθόν και είχαν σημαντικές
αρνητικές επιπτώσεις στις ανθρώπινες ζωές, στις οικονομικές δραστηριότητες και στο περιβάλλον,
όταν υπάρχει ακόμη πιθανότητα παρόμοιων μελλοντικών συμβάντων, συμπεριλαμβανομένων της
έκτασης της πλημμύρας, των οδών αποστράγγισης και της αξιολόγησης των αρνητικών επιπτώσεων
που προκάλεσαν
γ) περιγραφή των σημαντικών πλημμυρών οι οποίες σημειώθηκαν κατά το παρελθόν, εκ των οποίων
θα μπορούσαν, ενδεχομένως να προβλεφθούν οι σημαντικές αρνητικές συνέπειες παρόμοιων
φαινομένων στο μέλλον,
και, αναλόγως των ειδικών αναγκών των κρατών μελών, περιλαμβάνεται:
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δ) αξιολόγηση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών των μελλοντικών πλημμυρών στην ανθρώπινη
υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα, λαμβανομένων
υπόψη στο μέτρο του δυνατού ζητημάτων όπως η τοπογραφία, η θέση των υδατορεμάτων και τα
γενικά υδρολογικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους, συμπεριλαμβανομένων των
πλημμυρικών περιοχών ως φυσικών επιφανειών κατακράτησης, η αποτελεσματικότητα των
υφισταμένων τεχνητών υποδομών προστασίας από τις πλημμύρες, η θέση των κατοικημένων
περιοχών και των περιοχών οικονομικής δραστηριότητας καθώς και οι μακροπρόθεσμες εξελίξεις,
συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων της αλλαγής του κλίματος στη συχνότητα επέλευσης των
συμβάντων πλημμύρας.
Άρθρο 5
1. Βάσει της προκαταρκτικής αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας κατά το άρθρο 4, για κάθε περιοχή
λεκάνης απορροής ποταμού ή μονάδα διαχείρισης του άρθρου 3 παρ.2 στοιχείο β) ή τμήμα διεθνούς
περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού που βρίσκεται εντός του εδάφους τους, τα κράτη μέλη
προσδιορίζουν τις περιοχές για τις οποίες τα κράτη μέλη συμπεραίνουν ότι υπάρχουν δυνητικοί
σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή ότι είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα.
2. Ο προσδιορισμός, στο πλαίσιο της παραγράφου 1, περιοχών που ανήκουν σε διεθνή περιοχή λεκάνης
απορροής ποταμού ή σε μονάδα διαχείρισης του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) κοινή με άλλο
κράτος μέλος, αποτελούν αντικείμενο συντονισμού μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.»
Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την παραγωγή χαρτών πλημμυρικού κινδύνου (χάρτες
επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας). Στους χάρτες προσδιορίζονται ζώνες
υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας, συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπου η εμφάνιση
πλημμύρας μπορεί να θεωρηθεί ακραίο φαινόμενο. Οι χάρτες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες όπως
προβλεπόμενο βάθος υδάτων, οικονομικές δραστηριότητες που μπορεί να θιγούν, αριθμό κατοίκων
που θα διατρέξουν κίνδυνο και δυνητική περιβαλλοντική ζημία.
Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ:
«Άρθρο 6
1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού ή της μονάδας
διαχείρισης του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και
χάρτες κινδύνων πλημμύρας, στην πλέον κατάλληλη κλίμακα για τις περιοχές που
προσδιορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.
2. Για την καάρτιση των χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και των χαρτών κινδύνων πλημμύρας
που προβλέπονται στο άρθρο 5 από κοινού με άλλα κράτη μέλη, πραγματοποιείται εκ των
προτέρων ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μελών
3. Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσν να
πλημμυρήσουν σύμφωνα με τα ακόλουθα σενάρια:
α) πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας ή σενάρια ακραίων φαινομένων
β) πλημμύρες μέσης πιθανότητας (με πιθανή περίοδο επαναληπτικότητας ≥100 χρόνια)
γ) πλημμύρες υψηλής πιθανότητας, ανάλογα με την περίπτωση
4. Για κάθε σενάριο που εκτίθεται στην παράγραφο 3, παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:
α) η έκταση της πλημμύρας
β) το βάθος νερού ή η στάθμη νερού ανάλογα με την περίπτωση
γ) ανάλογα με την περίπτωση, η ταχύτητα ροής ή η σχετική ροή υδάτων
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5. Οι χάρτες κινδύνου πλημμύρας περιγράφουν τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται
με τις πλημμύρες υπό τις συνθήκες των σεναρίων της παραγράφου 3 και εκφράζονται ως εξής:
α) ενδεικτικός αριθμός κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν
β) τύπος οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή που ενδέχεται να πληγεί
γ) 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, οι
οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση πλημμύρας και
προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες ορίζονται στο παράρτημα IV, σημείο 1, σημεία i), iii) και v)
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και ενδέχεται να πληγούν
δ) 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
6. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν ότι, για τις παράκτιες περιοχές στις οποίες υπάρχει
επαρκές επίπεδο προστασίας η κατάστρωση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας περιορίζεται
στο σενάριο της παρ. 3 στοιχείο α)
7. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν ότι, για τις περιοχές με πλημμύρες οφειλόμενες με
υπόγεια ύδατα, η κατάστρωση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας περιορίζεται στο σενάριο της
παραγράφου 3 στοιχείο α)
8. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η κατάρτιση των χαρτών επικινδυνότητας και των χαρτών
κινδύνων πλημμύρας να έχει ολοκληρωθεί έως τις 22/12/2013»
Κατά το τρίτο στάδιο, τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσουν σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας.
Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν μέτρα μείωσης της πιθανότητας πλημμύρας και των συνεπειών της,
και εστιάζονται στην πρόληψη μη αειφόρων πρακτικών ως προς τις χρήσεις γης, αποτρέποντας, για
παράδειγμα, την οικοδόμηση σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες. Τα σχέδια πρέπει επίσης να
προβλέπουν τρόπους θωράκισης τέτοιων περιοχών από το ενδεχόμενο πλημμύρας και μείωσης των
δυνητικών επιπτώσεων. Άλλη σημαντική πτυχή των Σχεδίων Διαχείρισης της επικινδυνότητας είναι η
ανάγκη προετοιμασίας του πληθυσμού για το ενδεχόμενο πλημμύρας. Οι εκτιμήσεις επικινδυνότητας
για πλημμυρικά φαινόμενα επανεξετάζονται και αναπροσαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψιν τις
επιπτώσεις των κλιματικών μεταβολών στην ένταση και συχνότητα των πλημμυρικών φαινομένων
μακροπρόθεσμα.
Σύμφωνα με τα Άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ:
« Άρθρο 7
1. Τα κράτη μέλη, με βάση τους χάρτες του άρθρου 6, καταρτίζουν συντονισμένα σχέδια διαχείρισης
των κινδύνων πλημμύρας σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού ή της μονάδας
διαχείρισης του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), για τις περιοχές που προσδιορίζονται στο
άρθρο 5 παράγραφος 1 και τις περιοχές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 13
παράγραφος 1 στοιχείο β), σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντοςάρθρου.
2. Τα κράτη μέλη θέτουν κατάλληλους στόχους για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας για τις
περιοχές που προσδιορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και τις περιοχές που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 13 παράγραφος 1 στοιχείο β), εστιάζοντας στη μείωση των
δυνητικών αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν για την ανθρώπινη υγεία, το
περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα, και, εάν κρίνεται
σκόπιμο, σε μη διαρθρωτικές πρωτοβουλίες ή/και στη μείωση των πιθανοτήτων πλημμύρας.
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3. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας περιλαμβάνουν μέτρα για την επίτευξη των
στόχων που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 και περιλαμβάνουν τα στοιχεία που
παρατίθενται στο μέρος Α του παραρτήματος.
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.
4. Υπό το πρίσμα της αρχής της αλληλεγγύης, οι κίνδυνοι πλημμύρας που θεσπίζει ένα κράτος μέλος
δεν περιλαμβάνουν μέτρα τα οποία, λόγω της έκτασης και του αντικτύπου τους, αυξάνουν
σημαντικά τους κινδύνους πλημμύρας, ανάντη ή κατάντη, σε άλλες χώρες στην ίδια λεκάνη ή
υπολεκάνη απορροής ποταμού, εκτός εάν έχει γίνει συντονισμός των μέτρων αυτών και έχει
βρεθεί συμφωνημένη λύση μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών στο πλαίσιο του άρθρου
8.
5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας να
ολοκληρωθούν και να δημοσιευθούν έως τις 22 Δεκεμβρίου 2015.
Άρθρο 8
1. Τα κράτη μέλη, για τις περιοχές λεκάνης απορροής ποταμών ή τη μονάδα διαχείρισης του άρθρου
3 παράγραφος 2 στοιχείο β)που βρίσκονται εξ ολοκλήρου στο έδαφός τους, εξασφαλίζουν την
εκπόνηση ενός μόνο σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας ή μιας δέσμης σχεδίων
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας που συντονίζεται στο επίπεδο της περιοχής λεκάνης
απορροής του ποταμού.
2. Τα κράτη μέλη, στην περίπτωση διεθνών περιοχών λεκανών απορροής ποταμού ή της μονάδας
διαχείρισης του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), που βρίσκονται εξολοκλήρου εντός της
Κοινότητας, μεριμνούν για τον συντονισμό, ώστε να καταρτίζεται ένα μόνο διεθνές σχέδιο
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας ή μία δέσμη σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας
που συντονίζεται στο επίπεδο της διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού. Εάν τα εν λόγω
σχέδια δεν καταρτισθούν, τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδια διαχείρισης των κινδύνων
πλημμύρας που καλύπτουν τουλάχιστον τα μέρη της διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής
ποταμού που ανήκουν στην επικράτειά τους, συντονιζόμενα κατά τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό
στο επίπεδο της διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού.
3. Εάν η διεθνής περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού ή η μονάδα διαχείρισης του άρθρου 3
παράγραφος 2 στοιχείο β) υπερβαίνουν τα όρια της Κοινότητας, τα κράτη μέλη προσπαθούν να
εκπονούν ένα μόνον διεθνές σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας ή μία δέσμη σχεδίων
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας συντονιζόμενη στο επίπεδο της διεθνούς περιοχής λεκάνης
απορροής ποταμού· εάν αυτό δεν είναι εφικτό, εφαρμόζεται η παράγραφος 2 για τα τμήματα της
διεθνούς λεκάνης απορροής ποταμού που βρίσκονται στο έδαφός τους.
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4. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας των παραγράφων 2 και 3 συμπληρώνονται,
εφόσον το κρίνουν σκόπιμο χώρες με κοινή υπολεκάνη, με λεπτομερέστερα σχέδια διαχείρισης
των κινδύνων πλημμύρας τα οποία συντονίζονται στο επίπεδο των διεθνών υπολεκανών.
5. Όταν κράτος μέλος εντοπίζει ζήτημα το οποίο έχει επιπτώσεις στη διαχείριση των κινδύνων
πλημμύρας των υδάτων του, και το οποίο δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί από το συγκεκριμένο
κράτος μέλος, μπορεί να αναφέρει το ζήτημα στην Επιτροπή και σε οποιοδήποτε άλλο
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και μπορεί να διατυπώσει συστάσεις για την επίλυσή του.
Η Επιτροπή ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε έκθεση ή συστάσεις κρατών μελών εντός έξι μηνών»
Με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 ενισχύεται επίσης το δικαίωμα των
πολιτών να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και να έχουν λόγο στη διαδικασία
σχεδιασμού, αφού προβλέπεται η σύνταξη Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) με τα
έργα, τα μέτρα και τις ενέργειες που απαιτούνται, τα οποία υπόκεινται σε δημόσια διαβούλευση,
επικαιροποιούνται και διαμορφώνονται τελικά με βάση τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής.

2.2

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

H αντιστοίχιση των δράσεων ‐ υποχρεώσεων με άρθρα της Οδηγίας έχει ως εξής:
Πίνακας 2.1: Aντιστοίχηση δράσεων με τα άρθρα της Οδηγίας
Δράσεις ‐ Υποχρεώσεις των Κρατών – Μελών
Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ)
Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας
Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ)

Άρθρο
4,5
6
7,8 & Παράρτημα

Επανεξέταση και εφόσον απαιτείται επικαιροποίηση Προκαταρκτικής
Αξιολόγησης των Κινδύνων Πλημμύρας

14

Επανεξέταση και εφόσον απαιτείται επικαιροποίηση Χαρτών
Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

14

Επανεξέταση και εφόσον απαιτείται επικαιροποίηση Σχεδίων
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

14

Σε σχέση με τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες
δράσεις έως τώρα:








Ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στην ΕΕ η Έκθεση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων
Πλημμύρας (23‐03‐2012) και με βάση τα συμπεράσματα αυτής εκπονούνται οι συμβάσεις των
Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.
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).
Βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής π.
Έβρου ‐ Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ». Έχει ολοκληρωθεί το Σχέδιο Διαχείρισης και η ΣΜΠΕ
και βρίσκεται στην διαδικασία περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων
Τέλος, για την εφαρμογή της Οδηγίας εντάχθηκαν στο ΕΠΠΕΡΑΑ και βρίσκονται σε εξέλιξη από την
Ειδική Γραμματεία Υδάτων πέντε (5) μελέτες σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος, οι οποίες
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καλύπτουν το σύνολο της χώρας και 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 είναι οι ακόλουθες:
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
Η παρούσα μελέτη, σύμφωνα με την παραπάνω αρίθμηση, είναι με α/α 3 και αφορά τα Υδατικά
Διαμερίσματα Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου και Κρήτης.
Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή της Οδηγίας είναι, σύμφωνα με την ΚΥΑ 31822/1542/Ε103/2010
και τη Διοικητική Αναδιάρθρωση του προγράμματος Καλλικράτη (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ
87Α'/07.06.2010), η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Η ΕΓΥ διαμορφώνει και επεξεργάζεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 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
και τις υποβάλλει στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων.
Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οφείλουν να διενεργούν την ΠΑΚΠ και σε
συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 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
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.
Στην παρούσα φάση, η ΠΑΚΠ, οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας, οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας
και τα ΣΔΚΠ για όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα της Χώρας καταρτίζονται ύστερα από αίτημα των
Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από την ΕΓΥ, σύμφωνα με το άρθρο 3(2.2) της
ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010.

2.3

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Τα κυριότερα εθνικά νομοθετικά κείμενα που αφορούν ή σχετίζονται με την προστασία από
πλημμύρες στην ελληνική επικράτεια είναι τα παρακάτω:
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Νόμος 1739/87 για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων που προέβλεπε τη χάραξη και εφαρμογή
μια πολιτικής για τα νερά, χωρίζοντας τη χώρα σε 14 Υδατικά Διαμερίασματα και λαμβάνοντας
υπόψη όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
ΦΕΚ Β’ 1572/28.09.2010 και ΦΕΚ Β’ 1383/02.09.2011 με τα οποία έγινε ο προσδιορισμός και η
καταγραφή των Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) και των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) της
χώρας
Νόμος 3199/9‐12‐2003 (ΦΕΚ Α’ 280/09.12.2003) για την «προστασία και διαχείριση των υδάτων
– εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2000» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το Προεδρικο Διαταγμα υπ’ αριθμ. 51/2007 (ΦΕΚ Α΄54/08.03.2007) «Καθορισμος μετρων και
διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της
πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
2000, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Άρθρου 15, παράγρ. 1 του Νόμου 3199/2003.
Διοικητική Αναδιάρθρωση του προγράμματος Καλλικράτη (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87Α'/07.06.2010)
ΚΥΑ 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ Β 1108/21.07.2010) με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία
2007/60/ΕΚ στο Εθνικό δίκαιο

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. Σύμφωνα με το Παράρτημα Α' της ανωτέρω Εγκυκλίου, το θεσμικό πλαίσιο για
τη διαχείριση των πλημμυρών κωδικοποιείται ως ακολούθως:
1. Ν. 776/1978 (ΦΕΚ 68/Α΄/1978) "Βοηθηματα αστεγων οικογενειων Ν. Αττικης εκ θεομηνιων
1977‐1978".
2. Ν. 1068/1980 (ΦΕΚ 190/Α΄/1980) "Περι συστασεως ενιαιου φορεως Υδρεύσεως –
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης".
3. Ν. 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α΄/1981) "Περι κυρωσεως της απο 26.3.1981 Πραξεως Νομοθετικου
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών
1981" και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων".
4. Ν. 2445/1996 (ΦΕΚ 274/Α΄/1996) "Κυρωση Συμβασης Παραχωρησης της Μελετης,
Κατασκευής, Αυτοχρηματοδότησης, και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας –
Σταυρού – Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, ρύθμιση
συναφών θεμάτων και άλλων διατάξεων".
5. Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/1997) για την Διοικηση, Οργανωση και στελεχωση της
Περιφέρειας.
6. Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α΄/1997) "Καταργηση φορολογικων απαλλαγων και αλλες διαταξεις".
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7. Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α΄/1998) "Αναπτυξη του Εθνικου Συστηματος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις".
8. Ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α΄/1998) "Βελτιωση των διαδικασιων για την αναθεση της
κατασκευής δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις".
9. Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/A΄/1999) "Κυρωση Κωδικα Οδικης Κυκλοφοριας".
10. Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41/Α΄/2000) "Αναδιαρθρωση Υπηρεσιων Υπουργειου Δημοσιας Ταξης,
Σύσταση Αρχηγείου ΕΛΑΣ και άλλες διατάξεις".
11. Ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α΄/2001) "Τροποποιηση…, ρυθμισεις ΕΥΑΘ Α.Ε. και αλλες διαταξεις".
12. Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α΄/2002) "Εναρμονιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και
96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες
διατάξεις".
13. Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/A΄/2002) "Περι αναβαθμισης της Πολιτικης Προστασιας και λοιπες
διατάξεις".
14. Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α΄/2003) "Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις".
15. Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 /Α΄/2003) "Άδεια δομησης, πολεοδομικες και αλλες διαταξεις
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων".
16. Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α΄/2005) "Οργανωση και λειτουργια των υπηρεσιων δημοσιας
υγείας και λοιπές διατάξεις".
17. N. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α΄/2006) "Τροποποιησεις στη νομοθεσια για το Εθνικο
Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις".
18. Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258/Α΄/2006) "Αναδιοργανωση Πυροσβεστικου Σωματος, αναβαθμιση
της αποστολής του και άλλες διατάξεις".
19. N. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) "Ρυθμισεις θεματων Ανεξαρτητων Αρχων, Γενικου
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
20. Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2007 "Τροποποιησεις διαταξεων του Κωδικα Κυκλοφοριας (κωδ.
Ν. 2696/1999 ‐ ΦΕΚ 57/Α΄/1999)
21. Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/2007) "Ειδικες ρυθμισεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης".
22. Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α΄/1973) "Περι ληψεως μετρων κοινωνικης προστασιας των
οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων".
23. Ν.Δ. 17/1974 (ΦΕΚ 236/Α΄/1974) "Περι πολιτικης σχεδιασεως εκτακτου αναγκης"
24. Π.Δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α΄/1988) "Οργανισμος Γενικης Γραμματειας Δημοσιων Έργων".
25. Π.Δ. 210/1992 (ΦΕΚ 99/Α΄/1992) "Κωδικοποιηση διαταξεων Προεδρικων Διαταγμάτων του
κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος".
26. Π.Δ. 93/1993 (ΦΕΚ 39/Α΄/1993) "Διατηρουμενες αρμοδιοτητες Υπουργου Υγειας Προνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων".
27. Π.Δ.161/1997 (ΦΕΚ 142/Α΄/1997) "Οργανισμος, Κανονισμος της Εθνικης Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας (ΕΜΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας".
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28. Π.Δ. 340/2002 (ΦΕΚ 283/Α΄/2002) "Συσταση Ειδικης Υπηρεσιας Δημοσιων Έργων (ΕΥΔΕ) για
τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Οδικών Αξόνων με Παραχώρηση (ΕΥΔΕ/ΟΑΠ).
29. Π.Δ. 22/2006 (ΦΕΚ 18/Α΄/2006) "Οργανισμος του Εθνικου Κεντρου Κοινωνικης Αλληλεγγυης
(Ε.Κ.Κ.Α.)".
30. Π.Δ. 30/2007 (ΦΕΚ 28/Α΄/2007) "Τροποποιηση των Διαταξεων που αφορουν την Ειδικη
Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας
λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης".
31. Π.Δ. 228/2007 (ΦΕΚ 260/Α΄/2007) "Τροποποιηση του Π.Δ/τος 208/2000 (ΦΕΚ
Α΄/187/2000): Συσταση Ειδικης Υπηρεσιας Δημοσιων Έργων για τη μελετη και κατασκευη του
Έργου Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΕΥΔΕ/Β.Ο.Α.Κ.)" .
32. Π.Δ. 4/2008 (ΦΕΚ 16/Α΄/2008) "Συσταση Ειδικων Υπηρεσιων Δημοσιων Έργων Μελετων –
Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης".
33. Π.Δ. 35/2008 (ΦΕΚ 60/Α΄/2008) "Τροποποιηση του Προεδρικου Διαταγματος 166/1996
(Α΄/125) "Συσταση Γενικης Γραμματειας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων στο
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ.
69/1988 και 91/1991".
34. Κ.Υ.Α. Δ14α/02/69/ΦΝ380/10‐11‐1994 (ΦΕΚ 846/Β΄/1994) "Ίδρυση Εταιριας εργων
υποδομής με την επωνυμία Εγνατία οδός Ανώνυμη Εταιρία".
35. Υ.Α. 2025/19‐01‐1998 (ΦΕΚ 12/Β΄/1998) "Έγκριση του Υπουργου Εσωτερικων του απο
30.12.1997 Γενικού Σχεδίου πολιτικής προστασίας, με την συνθηματική λέξη "ΞΕΝΟΚΡAΤΗΣ"".
36. Κ.Υ.Α. 2673Π2/οικ.2673/29‐8‐2001 (ΦΕΚ 1185/Β΄/2001) "Τροποποιηση και συμπλήρωση
Προγραμματικών Αποφάσεων περί παροχής Κοινωνικής Προστασίας".
37. 1299/7‐4‐2003 (ΦΕΚ 423/Β΄/2003) εγκριση Υπουργου Εσωτερικων του Γενικου Σχεδιου
Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης".
38. Υ.Α. 3384/28‐06‐2006 (ΦΕΚ 776/Β΄/2006) "Συμπλήρωση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής
Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ” με το Ειδικό Σχέδιο “Διαχείρισης
Ανθρωπίνων Απωλειών”".
39. Υ.Α. Δ17α/06/52/ΦΝ443/20‐03‐2007 (ΦΕΚ 398/Β΄/2007) "Καθορισμος των οδων του Ν.
Αττικής και των ολοκληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων, που η συντήρησή τους
ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠΕΧΩΔΕ".
40. Από 18‐4‐2008 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με αρ. Πρωτ. 9702/2007
41. Κ.Υ.Α. 281245/2008 (ΦΕΚ 628/Β΄/2008) "Κανονισμος Κρατικων Οικονομικων Ενισχυσεων".
42. 4422/E.O./06‐09‐2007 (ΦΕΚ 1787/Β΄/2007) Αποφαση του Γενικου Γραμματεα Περιφερειας
Αττικής "Καθορισμός των οδών του Ν. Αττικής που η συντήρηση τους ανήκει στην αρμοδιότητα
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και των Νομαρχιών Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής
Αττικής και Δυτικής Αττικής".
43. Υπ' αρ. 33/3147/12‐10‐1998 εγκύκλιος της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
44. Υπ' αρ. 938/ΑΖ11/15‐04‐1998 εγκύκλιο του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αφορά την
αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις.
45. Υπ' αρ. Δ7γ/1607/Φ.Ε33/14‐9‐2005 έγγραφο της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7)
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
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46. Υπ' αρ. 12815/08‐09‐2006 έγγραφο της Δ/νσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και
Μηχανικού Εξοπλισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
47. Υπ' αρ. 5301/4/16‐λδ/20‐06‐2006 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α.
48. Υπ' αρ. 4096/12‐07‐2006 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
49. Υπ' αρ. 1764/12‐03‐2009 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που
αφορά εγχειρίδιο Πολιτικής Ασκήσεων με τίτλο "Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αποτίμηση
Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας
“ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”".
50. Υπ' αρ. 109259/28‐08‐2007 Εγκύκλιο του Υ.Υ.Κ.Α "Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας
Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών"
51. Π.Δ. 99/2009 (ΦΕΚ 125/Α΄/2009) "Ρυθμιση θεμάτων οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας"
52. Π.Δ. 184/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/2009) "Συσταση Υπουργειου Προστασιας του Πολιτη και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του"
53. Την Κ.Υ.Α. Η.Π.31822/1542/Ε103/20‐07‐2010 (ΦΕΚ 1108/Β΄/2010) "Αξιολογηση 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"".
54. Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ‐
Προγραμμα Καλλικρατη" (ΦΕΚ 87, τευχ Α΄)
55. Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α΄/2011) "Αναδιοργανωση του συστηματος αδειοδοτησης για τη
διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εσωτερικών"
56. Υ.Α. 44403/2011 (ΦΕΚ 2492/Β΄/2011) "Έγκριση τροποποιησης του Οργανισμου Εσωτερικης
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής"
57. Υπ' αρ. Π2α/Γ.Π.οικ.94064/19‐08‐2011 έγγραφο της Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης &
Αλληλεγγύης του ΥΥΚΑ "Σχετικά με προγράμματα κοινωνικής προστασίας"
58. Υπ' αρ. Δ.ΥΓ2/49487/5‐8‐2011 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής
Περιβάλλοντος του ΥΥΚΑ "Εγκύκλιος σχετικά με λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας
Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών"
59. Υπ' αρ. Δ7γ/1220/Φ.Εγκ. 33/29‐08‐2011 έγγραφο της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων
(Δ7) της ΓΓΔΕ "Αστυνόμευση ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων"
60. Υπ' αρ. 4524/A42/26‐08‐2011 έγγραφο της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων
(ΥΑΣ) της ΓΓΔΕ "Διαδικασία αποκατάστασης ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από
καταστροφές μετά την εφαρμογή του Προγράμματος ¨Καλλικράτης¨"
61. Υπ' αρ. Δ7γ/1220/Φ.Εγκ.33/29‐08‐2011 έγγραφο της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων
(Δ7) της ΓΓΔΕ
62. Υπ' αρ. Δ7γ/1202/Φ.Εγκ.33/1998/30‐8‐2013 έγγραφο της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών
Έργων (Δ7) της ΓΓΔΕ,
63. Υπ' αρ. 8284/3‐4‐2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.
64. Ν. 4258/2014 "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα −
ρυθμισεις Πολεοδομικης νομοθεσιας και αλλες διαταξεις" (ΦΕΚ 94/Α΄/2014).
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65. Υπ' αρ. 34021/16‐9‐2014 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ.
66. Υ.Α. 29310 οικ. Φ.109.1/27‐6‐2014 "Οργάνωση, Διάρθρωση
Συντονιστικου Κεντρου Επιχειρησεων (Ε.Σ.Κ.Ε.)" (ΦΕΚ 1869/Β΄/2014)

Λειτουργία

Ενιαίου

67. Υπ' αρ. 6372/9‐10‐2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Σύμφωνα με το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, το έγγραφο υπ. αριθ. 6658/21.10.2014 προσδιορίζει με
σαφήνεια τους ρόλους και τις αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας
σε έργα και δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων.
Πίνακας 2.2: Ρόλοι και αρμοδιότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας για
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σύμφωνα με το έγγραφο υπ. αριθ. 6658/21.10.2014
α/α

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

Εμπλεκόμενοι φορείς

1

Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων

ΥΠΕΝ, ΥΠΥΜΕΔΙ, Περιφέρεια Πελοποννήσου,
Περιφέρεια
Δυτικής
Ελλάδας,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Περιφερειακές
Ενότητες (ΠΕ), Δασικές Υπηρεσίες, Δήμοι

2

Αποτροπή εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων και
δυσχερειών στο οδικό δίκτυο

Περιφέρεια
Πελοποννήσου,
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, Ολυμπία Οδός

3

Αντιμετώπιση κινδύνων
πλημμυρικών φαινομένων

εκδήλωση

Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας
(ΣΟΠΠ) των ΠΕ, ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ,
Συντονιστικά Τοπικά Όργανα Πολιτικής
Προστασίας (ΣΤΟΠΠ) των Δήμων

4

Ενημέρωση
Κοινού για
τη
λήψη
μέτρων
αυτοπροστασίας από τον κίνδυνο των πλημμυρών

ΓΓΠΠ,
Αποκεντρωμένη
Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,
Περιφέρεια
Πελοποννήσου,
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, ΠΕ, Δήμοι

5

Αξιολόγηση και Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας

ΕΓΥ, Δ/νσεις Υδάτων

6

Πρόγνωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων –
Αυξημένη ετοιμότητα

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ),
Κέντρο Επιχειρήσεων ΓΓΠΠ (ΚΕΕΠ/ΕΣΚΕ),
Περιφέρεια
Πελοποννήσου,
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, Δήμοι

7

Ενημέρωση Κοινού και
ενδεχόμενους κινδύνους

για

ΓΓΠΠ, ΕΛ.ΑΣ. Περιφέρεια Πελοποννήσου,
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικό
Συντονιστικό
Όργανο
Περιφερειακής
Προστασίας (ΚΣΟΠΠ), Υπουργείο Υγείας

8

Αρχική ειδοποίηση – Πρώτη εκτίμηση επιπτώσεων από
την εκδήλωση πλημμυρών

ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, Δήμοι, Περιφέρεια
Πελοποννήσου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ΚΕΕΠ/ΕΣΚΕ,

9

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και διαχείριση
συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων

ΕΛ.ΑΣ.,
Π.Σ.,
ΕΚΑΒ,
Εθνικό
Κέντρο
Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), Δήμοι, ΠΕ,
Περιφέρεια
Πελοποννήσου,
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας,, Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

10

Επιχειρήσεις έρευνας‐διάσωσης

Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ και, επικουρικά για τη
διευκόλυνση των επιχειρήσεων, Δήμοι,

από

την

παροχή

οδηγιών

Π12.Τ1 ‐ 40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

α/α

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

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

Εμπλεκόμενοι φορείς
Περιφέρεια
Πελοποννήσου,
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,
ΔΕΥΑ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ

11

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και διαχείριση
συνεπειών λόγω επαγόμενων φαινομένων(*)

ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΟΚΩ, Δήμοι, Περιφέρεια
Πελοποννήσου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

12

Κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης /
Συντονισμός φορέων

ΓΓΠΠ, ΚΕΕΠ/ΕΣΚΕ,
Περιφέρεια Πελοποννήσου,
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

13

Οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών

Δήμοι,
Περιφέρεια
Πελοποννήσου,
Περιφέρεια
Δυτικής
Ελλάδας,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ΓΓΠΠ

14

Συμμετοχή εθελοντικών οργανώσεων

ΣΟΠΠ, ΣΤΟΠΠ, ΓΓΠΠ

15

Διεθνής συνδρομή

ΓΓΠΠ

16

Κοινωνικές παροχές και ενισχύσεις στους πληγέντες

Δήμοι,
Εθνικό
Κέντρο
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), ΥΠΥΜΕΔΙ, ΥΠΑΝ, ΕΛΓΑ,
ΓΓΠΠ

17

Τήρηση στοιχείων ειδικού φακέλου καταστροφής

ΓΓΠΠ, με συμμετοχή όλων των επιμέρους
αρμόδιων φορέων

(*)

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.

Σχέση της οδηγίας 2007/60 με το Εθνικό Χωροταξικό και τα Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια. Η
Οδηγία 2007/60/ΕΚ αναγνωρίζει ότι ορισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η επέκταση των
οικισμών και περιουσιακών στοιχείων στις πλημμυρικές περιοχές, συμβάλλουν στην αύξηση
πιθανότητας επέλευσης φαινομένων πλημμύρας και των αρνητικών τους επιπτώσεων. Στο πλαίσιο
αυτό, η Οδηγία 2007/60/ΕΚ επιβάλλει στα κράτη μέλη να εξετάζουν στις αναπτυξιακές τους πολιτικές
που αφορούν στα ύδατα και τις χρήσεις γης, τις πιθανές επιπτώσεις που μπορούν να έχουν οι πολιτικές
αυτές στους κινδύνους και στη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. Περαιτέρω, τα κράτη μέλη θα
πρέπει να επανεκτιμήσουν τις δραστηριότητες που έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των κινδύνων
πλημμύρας ενώ τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων που εκπονούνται θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να
λαμβάνουν υπόψη το χωροταξικό σχεδιασμό, τις χρήσεις γης και τις λιμενικές υποδομές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, το οποίο είναι λεπτομερειακό σε
ορισμένα σημεία του που αφορούν ακόμη και στη χωροθέτηση έργων, μνημονεύει γενικά την
υποχρέωση πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και την
αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών, χωρίς να διευκρινίζει περαιτέρω.
Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσης 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).
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ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η επιτυχής εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60, δεν περιορίζεται μόνο στην τήρηση των επιμέρους άρθρων
της. Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ επιβάλλει ταυτόχρονα την τήρηση απαιτήσεων που έχουν θεσπιστεί με
άλλα κοινοτικά νομοθετικά κείμενα, στα οποία παραπέμπει ρητά ή καθορίζονται μέσα από τις πολιτικές
και δράσεις της.
Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναφερθεί η σύνδεση της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και
τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας με:
1. Την πολιτική της ΕΕ για τις κλιματικές αλλαγές. Είναι σημαντικό ότι τελικά με την Οδηγία 2007/60
δεν επιδιώκεται η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση ενός τυχαίου φυσικού φαινομένου, αλλά
επιδιώκεται η αντιμετώπιση αυτού, στο μέτρο που κατά κύριο λόγο συνδέεται με τις ανθρώπινες
δραστηριότητες και κυρίως με την αλλαγή του κλίματος, που ρητά πλέον αναγνωρίζεται ως λόγος
λήψης πρόσθετων μέτρων που μπορούν να περιορίσουν τις οικονομικές δραστηριότητες ή να αλλάξουν
τις χρήσεις γης τουλάχιστον σε περιοχές που απειλούνται από κινδύνους πλημμύρας. Προσθέτως
ακόμη και τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται
λαμβανομένων υπόψη των πιθανών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στην εμφάνιση
πλημμυρών.
2. Την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα: Στοιχεία που περιγράφουν τη στενή συνεργασία της
2007/60 με την 2000/60 αναφέρονται και στην επόμενη παράγραφο της παρούσης.
3. Την οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εκτίμηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων
Η Oδηγία 2007/60/EK συνδέεται επίσης με:
4. Την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων,
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον
5. Την οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων
σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες αφού σύμφωνα με το παράρτημα της οδηγίας θα πρέπει στα
σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας να αναφέρεται και περίληψη μέτρων για τις πλημμύρες
που λαμβάνονται στο πλαίσιο των τριών ως άνω οδηγιών.
6. Την οδηγία 96/61 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. Καθώς
σύμφωνα με την οδηγία στους χάρτες κινδύνου πλημμύρας θα πρέπει μεταξύ άλλων να αναφέρονται
και οι εγκαταστάσεις οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση πλημμύρας
7. Τις οδηγίες που εκδόθηκαν σε συμμόρφωση με την Σύμβαση του Άαρχους για την πρόσβαση σε
περιβαλλοντικές πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, όπως η Οδηγία 2003/4 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού
σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και η Οδηγία 2003/35 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη
συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το
περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη, των Οδηγιών 85/337 και 96/61 του Συμβουλίου. Η οδηγία 2007/60 για την αξιολόγηση
και διαχείριση των πλημμυρών υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εκτιμούν τους κινδύνους πλημμύρας και
να ενημερώνουν σχετικά τον πληθυσμό των περιοχών που κινδυνεύουν δυνητικά ενώ θα πρέπει να
εμπλέκουν τους πολίτες στη διεργασία σχεδιασμού, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διαφάνεια της
διοικητικής δράσης. Ειδικότερα τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να θέτουν στη διάθεση του
πληθυσμού τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις επικινδυνότητας, τους χάρτες και τα σχέδια διαχείρισης. Οι
προπαρασκευαστικές εργασίες για την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης της επικινδυνότητας πρέπει να
διεξάγονται σε συντονισμό με τις προσπάθειες συμμετοχής του ευρύτερου
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πληθυσμού στα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής, τα οποία προβλέπονται στην οδηγία‐
πλαίσιο για τα ύδατα. Τέλος, και αναφορικά με τη σχέση της Οδηγίας 2007/60 με άλλες αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου στο πεδίο της Πολιτικής Προστασίας, μπορεί να
αναφερθεί η σύνδεση της Οδηγίας με (Κουφάκη, 2007):
α. Την απόφαση 2001/792 του Συμβουλίου περί κοινοτικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση της
ενισχυμένης συνεργασίας στις επεμβάσεις βοήθειας της πολιτικής προστασίας. Υπενθυμίζεται ότι η εν
λόγω απόφαση αφορά στην υποστήριξη και την ενίσχυση των κρατών μελών σε περίπτωση έκτακτων
καταστάσεων μείζονος κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων των πλημμυρών. Η πολιτική προστασία
μπορεί να προσφέρει ενδεδειγμένες απαντήσεις στους θιγόμενους πληθυσμούς και να βελτιώσει την
ετοιμότητα και ανθεκτικότητα, ωστόσο, δεν αντιμετωπίζει τα βασικά αίτια των πλημμυρών. Κατά
συνέπεια, είναι κατά βάση συμπληρωματική στην οδηγία 2007/60.
β. Τον Κανονισμό 2012/2002 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2002 για την ίδρυση του Ταμείου
Αλληλεγγύης της ΕΕ στο πλαίσιο του οποίου είναι δυνατή η ταχεία παροχή χρηματοοικονομικής
αρωγής σε περίπτωση μείζονος καταστροφής, ώστε να εξασφαλίζεται βοήθεια σε ανθρώπους, φυσικές
ζώνες, περιοχές και χώρες που έχουν πληγεί για να επιστρέψουν σε κατά το δυνατόν ομαλές συνθήκες.
Ωστόσο, το Ταμείο μπορεί να παρέμβει εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις αντιμετώπισης
κατεπειγόντων περιστατικών και όχι για τα στάδια που προηγούνται έκτακτων περιστάσεων. Ωστόσο
διευκρινίζεται ότι η πολιτική προστασία μπορεί να προσφέρει ενδεδειγμένες απαντήσεις στους
θιγόμενους πληθυσμούς και να βελτιώσει την ετοιμότητα και ανθεκτικότητα, όπως επίσης και το
Ταμείο Αλληλεγγύης, ωστόσο, δεν αντιμετωπίζουν προφανώς τα βασικά αίτια των πλημμυρών. Κατά
συνέπεια, είναι μόνο συμπληρωματικά νομοθετικά μέτρα στην Οδηγία 2007/60/ΕΚ.

2.5

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ

Η Οδηγία 2000/60 (Water Framework Directive – WFD) θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα
προστασίας όλων των υδάτων. Είναι το σημαντικότερο κείμενο της νομοθεσίας για το περιβάλλον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Η Οδηγία θεσπίζει το πλαίσιο της
κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, επιβάλλει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων
σχεδίων διαχείρισης για κάθε λεκάνη απορροής ποταμού, με στόχο την επίτευξη καλής οικολογικής και
χημικής κατάστασης και φιλοδοξεί, μεταξύ των άλλων, να συμβάλλει στον μετριασμό των επιπτώσεων
των πλημμυρών. Το κυρίως καινοτόμο στοιχείο της Οδηγίας είναι ότι θεσπίζει την ολοκληρωμένη
διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού. Χρησιμοποιείται δηλαδή η
Λεκάνη Απορροής Ποταμού για όλες τις ενέργειες σχεδιασμού και διαχειριστικής δράσης που έχουν να
κάνουν με το νερό. Όμως, η μείωση των κινδύνων πλημμύρας δεν είναι ένας από τους κύριους στόχους
της Οδηγίας, ούτε λαμβάνονται υπόψη μελλοντικές αλλαγές στους κινδύνους αυτούς λόγω της αλλαγής
του κλίματος. Γι’ αυτό το λόγο, η Οδηγία Πλαίσιο δεν είναι ένα ικανοποιητικό εργαλείο για μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαχείρισης του κινδύνου πλημμυρών στις χώρες της Ε.Ε. Παρ’ όλα
αυτά, και επειδή η Οδηγία 2000/60 αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την αειφόρο διαχείριση
των νερών σε επίπεδο ΕΕ, θα αναφερθούν εν συντομία τα κυριότερα σημεία της




Ο προσδιορισμός της λεκάνης απορροής ποταμού ή συνόλου λεκανών απορροής με τη μορφή μιας
υδρολογικής περιφέρειας (με συνυπολογισμό των υπόγειων και των παράκτιων νερών) και οι
διοικητικές διευθετήσεις για τη συγκρότηση αρμόδιας τοπικής αρχής και συντονισμού δράσεων για
τη λεκάνη.
Ο χαρακτηρισμός και η συνολική περιγραφή της κατάστασης της υδρολογικής περιφέρειας και η
ανάλυση των πιέσεων και των επιπτώσεων αυτών στην κατάσταση των συστημάτων
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής ανάλυσης των
χρήσεων νερού.
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Η εγκατάσταση και λειτουργία αντιπροσωπευτικών δικτύων παρακολούθησης της ποσοτικής και
ποιοτικής κατάστασης υδάτων.
Η κατάστρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων (Προγράμματα Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής
Ποταμού), που θα περιλαμβάνουν τα απαραίτητα διαχειριστικά μέτρα για την επίτευξη των
στόχων της Οδηγίας.

Κάποια ακόμα σημεία‐κλειδιά της Οδηγίας είναι τα παρακάτω: Το νερό είναι μη εμπορικό προϊόν,
αποτελεί κληρονομιά και πρέπει να προστατεύεται. Βασικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας
καθώς και της ποσότητας των υδατικών πόρων. Η διατηρήσιμη διαχείριση υδατικών πόρων γίνεται
στο πλαίσιο της ενιαίας λεκάνης απορροής ενός ποταμού. Εκτιμώνται οι ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι
και επιβάλλεται μακροχρόνιος σχεδιασμός έργων προστασίας τους. Ενσωματώνονται στην προστασία
και διατήρηση των υδατικών πόρων και άλλοι τομείς της κοινοτικής πολιτικής όπως πχ. η ενεργειακή
πολιτική, η πολιτική μεταφορών, η γεωργική πολιτική. Απαιτείται η αναστροφή κάθε έμμονης ανοδικής
τάσης συγκέντρωσης των ρύπων. Η κατάσταση παρακολουθείται σε συγκρίσιμη βάση σε όλη την
Κοινότητα. Καθιερώνεται η αρχή ''ο ρυπαίνων πληρώνει''. Εξασφαλίζεται η συστηματική ενημέρωση
και η συμμετοχή του κοινού στις αποφάσεις. Δίνεται έμφαση στην αντιμετώπιση των πλημμυρών και
των ξηρασιών.
Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ είναι συγγενής με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ (η οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό
δίκαιο με το ΠΔ 51/2007‐ ΦΕΚ Α 54/8.03.2007) «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον
τομέα της πολιτικής των υδάτων». Τα χρονοδιαγράμματα για την κατάρτιση των Χαρτών
Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας καθώς επίσης για την κατάρτιση των ΣΔΚΠ είναι συμβατά
με τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ συμπεριλαμβανομένων και των
προβλέψεων για την επανεξέταση ανά εξαετία.
Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ εφαρμόζεται στις Περιοχές Λεκανών Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ) της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ που αποτελούν τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα (ΥΔ) της χώρας. Επιπλέον, ορίζει ότι τα
Κράτη‐ Μέλη πρέπει να ενσωματώσουν το Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας στα Σχέδια
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών, που προβλέπονται στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
Επιπρόσθετα υπάρχει συνέργεια μεταξύ της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και της Οδηγίας Πλαίσιο
2000/60/ΕΚ στα παρακάτω επιμέρους αντικείμενα:








Στο πρόγραμμα μέτρων (πχ σε καθαρισμούς ρεμάτων και τους περιβαλλοντικούς τους
περιορισμούς, σε αποκατάσταση υδρομορφολογικών αλλοιώσεων σε ΙΤΥΣ της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ κλπ)
Στην απεικόνιση των προστατευόμενων περιοχών και πλήθος σημαντικών ρυπαντικών εστιών
όπως βιομηχανίες, ΧΥΤΑ, ΕΕΛ κλπ στους Χάρτες Κινδύνου
Στην ανάρτηση δεδομένων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος WISE (Water Information System
for Europe), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν καθορισθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Περιβάλλοντος
Στην καταγραφή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας
Στην ενεργό συμμεροχή του κοινού στην διαβούλευση κατά την σύνταξη των Σχεδίων Διαχείρισης

Π12.Τ1 ‐ 44

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου
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3

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

3.1

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα και για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας καταρτίζονται
τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Άρθρο 6) με βάση τους Χάρτες Επικινδυνότητας και
Κινδύνων Πλημμύρας. Καταρτίζεται ένα (1) μόνο ΣΔΚΠ ανά ΥΔ ή μια δέσμη σχεδίων διαχείρισης που
αναφέρονται σε επιμέρους λεκάνες απορροής, τα οποία συντονίζονται σε επίπεδο ΥΔ.

Σχήμα 3.1: Διαχωρισμός των Υδατικών Διαμερισμάτων της Ελλάδας. Υδατικά Διαμερίσματα και
Λεκάνες απορροής της Πελοποννήσου και Κρήτης. Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (ΦΕΚ Β’
1383/02.09.2011 και ΦΕΚ Β’ 1572/28.09.2010)
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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. Στην περίπτωση των ΥΔ Πελοποννήσου και Κρήτης δεν υφίσταται συνέργεια
με διεθνή λεκάνη απορροής.
Τα ΣΔΚΠ περιλαμβάνουν:
α) τους βασικούς στόχους για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας με έμφαση ι) στη μείωση των
δυνητικών αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την
πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα, και ιι) 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 και τις προτεραιότητες 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 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).

3.2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Τα Κεφάλαια που απαρτίζουν το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας είναι τα κάτωθι;
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
Αναφέρεται στο αντικείμενο της σύμβασης, στα στοιχεία και μελέτες που ελήφθησαν υπόψη, στις
ομάδες επίβλεψης και μελέτης.
Κεφάλαιο 2: Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ και τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
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Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται μια αναφορά στο περιεχόμενο της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και την εφαρμογή
της στην Ελλάδα, στο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία από πλημμύρες στην
Ελληνική επικράτεια, στους Αρμόδιους φορείς, στις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες και στην διασύνδεση
της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
Κεφάλαιο 3: Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Στο Κεφάλαιο 3 γίνετια μια συνοπτική αναφορά στο τι είναι Σχέδιο Διαχείρισης, παρατίθεται αναφορά
στα Κεφάλαια του Σχεδίου Διαχείρισης με μια πολύ συνοπτική περιγραφή των περιεχομένων τους,
δίνονται συνοπτικά στοιχεία για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στις
δράσεις – ενέργειες της εθνικής στρατηγικής στην κλιματική αλλαγή
Κεφάλαιο 4: Σύντομη Παρουσίαση Υδατικού Διαμερίσματος
Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται μια συοπτική περιγραφή των φυσικών και ανθρωπογενών
χαρακτηριστικών του Υδατικού Διαμερίσματος ενώ παρατίθενται και οι προστατευόμενες και
οικολογικά ευαίσθητες περιοχές
Κεφάλαιο 5: Προκαταρκτική αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας
Το Κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην Προκαταρκτική αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας που
πραγματοποιήθηκε από την ΕΓΥ, στην οποία καταγράφηκαν οι ιστορικές πλημμύρες και έγινε η
επιλογή των σημαντικότερων συμβάντων. Στη συνέχεια ορίστηκαν οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού
Κινδύνου Πλημμύρας του ΥΔ. Επίσης, γίνεται αναφορά στα αίτια και στους μηχανισμούς των
πλημμυρών και στις πλημμύρες από ανύψωση της Μέσης Στάθμης Θάλασσας.
Κεφάλαιο 6: Χαρακτηριστικά Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμυρας (ΖΔΥΚΠ)
Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα φυσικά, ανθροπωγενή χαρακτηριστικά των ΖΔΥΚΠ ενώ
παρατίθενται και οι προστατευόμενες περιοχές
Κεφάλαιο 7: Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας
Στο Κεφάλαιο αυτό παρατίθεται η μεθοδολογία κατάρτισης χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας,
γίνεται αναφορά στα εξεταζόμενα σενάρια, στις πλημμυρικές παροχές, στη διόδευση πλημμυρών, στις
πλημμύρες από ανύψωση στάθμης λιμνών και στις πλημμύρες από ανύψωση Μέσης Στάθμης
Θάλασσας. Αναφορά επίσης γίνεται και στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής.
Κεφάλαιο 8: Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα κατάρτισης χαρτών κινδύνου.
Παρουσιάζονται οι δυνητικά θιγόμενες χρήσεις, οι οικονομικές δραστηριότητες και οι υποδομές εντός
των κατακλυζόμενων εκτάσεων ενώ γίνεται και η αξιολόγηση τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση.
Κεφάλαιο 9: Στόχοι Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι στόχοι διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και παρατίθενται τα
κύρια θέματα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας στο ΥΔ
Κεφάλαιο 10: Πρόγραμμα μέτρων διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο περιλαμβάνεται το πρόγραμμα μέτρων που προτείνεται να εφαρμοστεί
ενώ, αρχικά περιγράφονται οι δράσεις που εφαρμόζονται σήμερα και συμβάλλουν στην διαχείριση
κινδύνων πλημμύρας
Κεφάλαιο 11: Ενημέρωση του κοινού και δημόσια διαβούλευση
Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι απαιτήσεις της Οδηγίας για τη διαδικασία της δημόσιας
διαβούλευσης, οι φορείς διαβούλευσης και ο προγραμματισμός των ενεργειών
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Κεφάλαιο 12: Επόμενα Βήματα
Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά την κατάρτιση του Σχεδίου
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ενώ περιγράφονται τα επόμενα βήματα από την εφαρμογή του
Σχεδίου Διαχείρισης
Κεφάλαιο 13: Βιβλιογραφία
Στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο αναφέρεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση του
τεύχους του Προσχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Χάρτες με τα προτεινόμενα μέτρα στις ΖΔΥΚΠ
Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος συνοδεύεται από αναλυτικά
Κείμενα Τεκμηρίωσης όπως Παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα:
Πίνακας 3.1: Κείμενα τεκμηρίωσης Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
α/α

Παραδοτέο

Τίτλος

1

Παραδοτέο 1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

2

Παραδοτέο 2

ΟΜΒΡΙΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

3

Παραδοτέο 3

4

Παραδοτέο 4

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΖΔΥΚΠ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

5

Παραδοτέο 5

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

6

Παραδοτέο 6

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ – ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

7

Παραδοτέο 7

8

Παραδοτέο 8

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ
ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

9

Παραδοτέο 9

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ – ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

10

Παραδοτέο 10 ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ‐ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ

11

Παραδοτέο 11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ

12

Παραδοτέο 14 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

13

Παραδοτέο 15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

14

Παραδοτέο 16 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)

15

Παραδοτέο 17 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΚΑΙΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Επισημαίνεται ότι πολλά από τα κείμενα τεκμηρίωσης συνοδεύονται και από Παραρτήματα.
Το παρόν Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση,
προκειμένου να οριστικοποιηθεί και εγκριθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα και την διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας υποβάλλονται στη διαδικασία της Στρατηγικής
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/ 28.08.2006
για την «εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ» (ΦΕΚ 1225/Β/2006).
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 διαδικασία της ΣΠΕ περιλαμβάνει τα ακόλουθα 4 βασικά στάδια:


τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, μέσω μιας επιστημονικής μελέτης εκτίμησης των
επιπτώσεων στο περιβάλλον από το προτεινόμενο Σχέδιο,



τη διαβούλευση με τους πολίτες και τα όμορα κράτη – μέλη,



τη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής διερεύνησης και διαβούλευσης στην προς
έγκριση μορφή του Σχεδίου,



τη παρακολούθηση των μελλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου.

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που συντάσσεται στο πλαίσιο της ΣΠΕ,
περιγράφει και αξιολογεί σε στρατηγικό επίπεδο τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εφαρμογή
των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα, αναλύοντας τη
σκοπιμότητα των Σχεδίων και αξιολογώντας εναλλακτικά σενάρια.

3.4

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ ως προς τα «οξύτατα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, προβλήματα που
προκαλεί η μεταβολή του κλίματος, θέτει ως στόχους τη συνεχή μέριμνα για την εξοικονόμηση
ενέργειας, την προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας φιλικότερων προς το περιβάλλον, και την
αντιμετώπιση των συνεπειών που αυτή συνεπάγεται, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και διάβρωση,
ξηρασία, υφαλμύρωση, απερήμωση και άλλα φυσικά φαινόμενα χωρίς να αναφέρονται όμως
συγκεκριμένοι άξονες δράσης για την αντιμετώπισή τους. Περαιτέρω, καμία αναφορά δεν γίνεται στο
κείμενο στην άμεση σχέση μεταξύ των οικονομικών δραστηριοτήτων και της επέλευσης ακραίων
καταστροφικών φαινομένων.
Μια απλή και ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος ανίχνευσης των συστηματικών μεταβολών μιας
υδροκλιματικής μεταβλητής είναι ο έλεγχος τάσεων. Στην προσέγγιση αυτή αρχικά προσαρμόζεται μια
γραμμή τάσης στις ετήσιες τιμές της μεταβλητής, και στη συνέχεια εξετάζεται αν η κλίση της είναι
στατιστικά σημαντική. Αν ναι, τότε υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι η τιμή της υπόψη μεταβλητής αυξάνει
διαχρονικά, εφόσον η κλίση είναι θετική, ή αντίθετα μειώνεται διαχρονικά, εφόσον η κλίση προκύψει
αρνητική. Βεβαίως, η εγκυρότητα των συμπερασμάτων εξαρτάται έντονα από το μήκος του δείγματος
που εξετάζεται. Επειδή οι θετικές και αρνητικές τιμές τάσεων στα σημειακά δείγματα που εξετάστηκαν
είναι περίπου ισομοιρασμένες, δεν προκύπτει συμπέρασμα συστηματικής διαφοροποίησης της
εξεταζόμενης διεργασίας στην περιοχή, και συνεπώς η υπόθεση της κλιματικής αλλαγής και της

Π12.Τ1 ‐ 49

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

επίδρασής της στη συχνότητα εμφάνισης και τις επιπτώσεις των πλημμυρών δεν μπορεί να
τεκμηριωθεί. Έτσι, στον παρόντα πρώτο κύκλο εφαρµογής της Οδηγίας δεν εξετάστηκαν σενάρια
διόδευσης πληµµυρών σε συνθήκες κλιµατικής αλλαγής. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης και στο
Παραδοτέο Π2 – Όμβριες Καμπύλες έγινε σχετική διερεύνηση χρησιμοποιώντας τις χρονοσειρές των
μέγιστων ημερήσιων υψών βροχής των βροχομέτρων της περιοχής μελέτης. Συνεπώς, η αβεβαιότητα
στον υδρολογικό σχεδιασμό αντιμετωπίζεται με ικανοποιητική ασφάλεια με τη θεώρηση των ορίων
εμπιστοσύνης των όμβριων καμπυλών, που βασίζονται σε στατιστικά συνεπείς μαθηματικές υποθέσεις
και στη γενική στατιστική εικόνα των ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή μελέτης.
Σε ότι αφορά την εθνική στρατηγική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, έχουν υλοποιηθεί τα
παρακάτω προγράμματα – στρατηγικές – σχέδια που περιλαμβάνουν ένα σύνολο δράσεων και
ενεργειών:


Εθνικό Πρόγραμμα για την Κλιματική Αλλαγή

Σύμφωνα με την απόφαση 2002/358/ΕΚ για την έγκριση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του
Πρωτοκόλλου του Κιότο, η Ελλάδα δεσμεύεται να περιορίσει την αύξηση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου κατά τη περίοδο 2008‐2012 στο 25% σε σχέση με τις εκπομπές του έτους βάσης. Το 2ο
Εθνικό Πρόγραμμα για την Κλιματική Αλλαγή συντάχθηκε και υιοθετήθηκε το 2002 (ΠΥΣ 5/27‐2‐2003)
και είχε ως στόχο τον προσδιορισμό μίας δέσμης πρόσθετων πολιτικών και μέτρων περιορισμού των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προκειμένου η Ελλάδα να εκπληρώσει τις εθνικές υποχρεώσεις
που απορρέουν από την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο και συγκεκριμένα τον περιορισμό της
αύξησης των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο 25% σε σχέση με τις εκπομπές βάσης.
Το 2ο Εθνικό Πρόγραμμα στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου του Κιότο για τη χώρα με την
υλοποίηση κατά βάση εγχώριων πολιτικών και μέτρων περιορισμού των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, χωρίς ταυτόχρονα να αποκλείεται και η χρήση των ευέλικτων μηχανισμών του
Πρωτοκόλλου εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Η υλοποίηση των εν λόγω πολιτικών και μέτρων προχωρά
αρκετά ικανοποιητικά και επικαιροποιημένες ποσοτικές εκτιμήσεις σχετικά με την εξέλιξη εφαρμογής
τους δίνονται τόσο στην 4η Εθνική Έκθεση για την Κλιματική Αλλαγή όσο και στην Έκθεση Προόδου
της χώρας μέχρι το 2005 ως προς τους στόχους του Κιότο, που έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία της
Σύμβασης για τη κλιματική αλλαγή.


Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ)

Τον Δεκέμβριο του 2014, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (νυν
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / ΥΠΕΝ), το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών και η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας που αφορούσε εκτός των
άλλων και στην σύνθεση του κειμένου της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στη Κλιματική
Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ). Βασικοί στόχοι της ΕΣΠΚΑ είναι:






Η βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσω της απόκτησης πληρέστερων πληροφοριών
και επιστημονικών δεδομένων σχετικών με την προσαρμογή,
Η προώθηση της ανάπτυξης και εφαρμογής περιφερειακών/τοπικών σχεδίων δράσης σε
συμφωνία με την παρούσα στρατηγική,
Η προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς με έμφαση στους πιο
ευάλωτους,
Η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων και πολιτικών
προσαρμογής, και
Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
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Η συνεργασία αυτή αφορούσε εκτός των άλλων και στην σύνθεση του κειμένου της Εθνικής
Στρατηγικής για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή. Έτσι η Επιτροπή Μελέτης των Επιπτώσεων
της Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΜΕΚΑ), με την στήριξη της ΤτΕ και την κατ΄αρχην
συνεισφορά της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ, συνέταξαν
σχέδιο ΕΣΠΚΑ, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (από 24/11/2015 έως 08/12/2015), τα
αποτελέσματα της οποίας αξιολογήθηκαν από άτυπη ομάδα στην οποία μετείχαν μέλη της ΕΜΕΚΑ, της
ΤτΕ καθώς και στελέχη της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.
Στο πλαίσιο αυτό, τον Απρίλιο του 2016, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας συνέταξε την
Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, η οποία θέτει τους γενικούς στόχους,
τις κατευθυντήριες αρχές και τα μέσα υλοποίησης μιας σύγχρονής αποτελεσματικής και αναπτυξιακής
στρατηγικής προσαρμογής στο πλαίσιο που ορίζεται από την σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την
Κλιματική Αλλαγή, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τη διεθνή εμπειρία και φιλοδοξεί να αποτελέσει το
μοχλό κινητοποίησης των δυνατοτήτων της ελληνικής πολιτείας, οικονομίας και ευρύτερα της
κοινωνίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα χρόνια που έρχονται.
Οι προτεινόμενες δράσεις και μέτρα από την ΕΣΠΚΑ αφορούν στο μετριασμό των επιπτώσεων που
είναι ήδη εμφανείς, μέσω μεθοδικού και ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τη διατήρηση των υπόγειων
και επιφανειακών υδάτων σε καλή κατάσταση, με παράλληλη κάλυψη των ανθρωπογενών αλλά και
περιβαλλοντικών αναγκών σε νερό.


Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της Ερημοποίησης

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης κυρώθηκε από τη Βουλή
των Ελλήνων το 1997, κατέστη Νόμος του Κράτους (Ν. 2468/97) και οδήγησε στη σύσταση της
Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης (ΕΚΕΘΕ). Η ΕΚΕΘΕ είχε τη ευθύνη της
σύνταξης και κατάρτισης του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης, το
οποίο η ελληνική κυβέρνηση αποδέχθηκε με την ΚΥΑ 99605/3719 (ΦΕΚ 974/Τ.Β/ 27‐07‐2001). Το εν
λόγω Σχέδιο Δράσης παρουσιάζει αναλυτικά τους παράγοντες και τις διαδικασίες που προκαλούν την
ερημοποίηση στην Ελλάδα, και προτείνει ένα συνεκτικό πλαίσιο μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης
του φαινομένου. Συνοπτικά, οι βασικοί άξονες του Σχεδίου Δράσης για την ερημοποίηση είναι:






Η προστασία των δασών από πυρκαγιές και καταστροφικές εκχερσώσεις, καθώς και η έγκαιρη
αποκατάσταση της καταστρεφόμενης από τις πυρκαγιές δασικής βλάστησης.
Η προστασία των υδατικών πόρων από την υπερκατανάλωση και τη ρύπανση.
Η προστασία των αγροτικών γαιών και βοσκοτόπων από την εντατική εκμετάλλευση λαμβάνοντας
υπόψη τα όρια της βιοϊκανότητας τους και με πρόνοια για άσκηση της γεωργίας μόνο σε εδάφη με
μικρές κλίσεις
Η ενίσχυση της έρευνας, ανταλλαγής πληροφοριών και εκπαίδευσης και οργάνωση μηχανισμών
παρακολούθησης με την επιλογή κατάλληλων δεικτών
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4

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

4.1

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά τα φυσικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά του
Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου. Τα στοιχεία έχουν ληφθεί κατά κύριο λόγο από το
Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος
Δυτικής Πελοποννήσου που εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60 ΕΚ.

4.1.1

Μορφολογια και κλιμα

Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΔ 01) αποτελεί ένα από τα δεκατέσσερα υδατικά
διαμερίσματα, στα οποία διαιρέθηκε ο ελληνικός χώρος με το Νόμο 1739/1987 (ΦΕΚ 201/Α/20‐11‐
1987). Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΔ 01) είναι στα βόρεια ορεινό, με τους
ορεινούς όγκους Ερύμανθου και Αροανίων να δεσπόζουν. Στα ανατολικά οι όγκοι του Αρτεμισίου, του
Μαίναλου και του Ταΰγετου αποτελούν το ορεινό τμήμα του υδατικού διαμερίσματος. Νότια το
τοπογραφικό ανάγλυφο ποικίλει από πεδινό στα παράλια και στις κοιλάδες των ποταμών (0m‐100m),
έως ορεινό στα νοτιοανατολικά τμήματα με υψόμετρο που κυμαίνεται από 600m έως 2 400m. Οι
λοφώδεις και ημιορεινές περιοχές του υδατικού διαμερίσματος της Δυτικής Πελοποννήσου που
βρίσκονται στην περίμετρο έχουν υψόμετρο που κυμαίνεται από 100m έως 600m. Στα δυτικά το
ανάγλυφο είναι πεδινό με υψόμετρο μέχρι 100m και περιλαμβάνει τον κάμπο του Αλφειού ποταμού,
την παραλιακή ζώνη Πύργου – Πύλου και τον κάμπο της Μεσσηνίας.

Σχήμα 4.1: Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΔ 01)
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Το μέσο υψόμετρο είναι 545.2 m. Η μέση κλίση είναι 32.90%. Το 41.20% της έκτασης του υδατικού
διαμερίσματος χαρακτηρίζεται ως ορεινό (υψόμετρο πάνω από 600m), το 33.3% ως ημιορεινό
(υψόμετρο μεταξύ 200m και 600m) ενώ το 25.5% ως πεδινό (υψόμετρο μικρότερο από 200m). Στους
παρακάτω πίνακες δίνονται τα στατιστικά χαρακτηριστικά των υψομέτρων και των κλίσεων του ΥΔ
Δυτικής Πελοποννήσου.

Σχήμα 4.2: Τοπογραφικό ανάγλυφο του ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου
Πίνακας 4.1: Υψόμετρα εδάφους ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΔ01).
Υψόμετρα

Χαρακτηρισμός αναγλύφου
Πεδινό

Ποσοστό έκτασης με το
ανάγλυφο (%)
25.5

Ποσοστό έκτασης
εντός ΖΔΥΚΠ (%)
7.6

0‐200
200‐600

Ημιορεινό

33.3

1.2

>600

Ορεινό

41.2

0.0

Σύνολο

100

8,8

Πίνακας 4.2: Κλίσεις εδάφους ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΔ01)
Κλίσεις
0‐5%
5‐10%
10‐30%
>30%

Χαρακτηρισμός
αναγλύφου
Επίπεδο
Κυματώδες
Λοφώδες
Επικλινές
Σύνολο

Ποσοστό έκτασης με
κλίση (%)
12.4
8.7
31.3
47.6
100

Ποσοστό έκτασης με κλίση
εντός ΖΔΥΚΠ (%)
6.1
1.3
1.2
0.2
8.8

Σημαντικές ορεινές περιοχές του ΥΔ01, αποτελούν η οροσειρά του Ταΰγετου μαζί με το χαμηλότερο
βουνό του Ταινάρου (ή Σαγγιάς) καθώς και το όρος Λύκαιο, τα όρη της Κυπαρισσίας και το όρος
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Λυκόδημο. Ο Προφήτης Ηλίας αποτελεί την υψηλότερη κορυφή του Ταΰγετου (2 404m), η οποία
βρίσκεται εκτός του ανατολικού ορίου της λεκάνης. Το βουνό Ταίναρο ή Σαγγιάς, με ύψος 1 214m,
αποτελεί συνέχεια του Ταϋγέτου προς τα νότια. Το όρος Λύκαιο (1 421m) βρίσκεται στα
βορειοανατολικά σύνορα της Μεσσηνίας με την Αρκαδία, σε μικρή απόσταση από την Ανδρίτσαινα
Ηλείας. Στα δυτικά της υπό μελέτη περιοχής αναπτύσσονται από βορρά προς νότο τα όρη της
Κυπαρισσίας (όρος Αιγάλεω, 1 225m). Το όρος Λυκόδημο (960m) εντοπίζεται στη δυτική Μεσσηνιακή
χερσόνησο, στην προέκταση των ορών της Κυπαρισσίας.
Όσον αφορά το κλίμα της ευρύτερης περιοχής μελέτης, σημαντικοί συντελεστές που επιδρούν είναι: η
θερμοκρασία, οι βροχοπτώσεις, η ατμοσφαιρική πίεση, οι άνεμοι και η υγρασία. Γενικά, το κλίμα της
Πελοποννήσου καθορίζεται από τα μικροκλίματα που δημιουργούνται στις ορεινές (Πάρνωνας,
Ταΰγετος. κ.α.) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της. Συνήθως το κλίμα που επικρατεί είναι το θαλάσσιο
μεσογειακό στις παραθαλάσσιες και πεδινές περιοχές, ενώ προς το εσωτερικό εξελίσσεται σε χερσαίο
και σε ορεινό στα ορεινά.
Ειδικότερα, το κλίμα των ορεινών περιοχών είναι υγρό κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με την σχετική
υγρασία να κυμαίνεται μεταξύ 65‐80%, και σχετικά ξηρό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με την
σχετική υγρασία να μην ξεπερνά το 44‐50%. Το μέσο ετήσιο ύψος των ατμοσφαιρικών
κατακρημνισμάτων φτάνει τα 900mm, με μία χαρακτηριστική αύξηση κατά την περίοδο μεταξύ
Νοεμβρίου ‐ Φεβρουαρίου (υπερβαίνει τα 100mm ανά μήνα). Τον Δεκέμβρη, πολλές φορές, το ύψος
των βροχοπτώσεων ξεπερνά τα 175mm. Το καλοκαίρι, το κλίμα είναι ξηρό, με το ύψος των
βροχοπτώσεων να μην ξεπερνά τα 20‐40mm μηνιαίως. Οι ετήσιες μέρες βροχόπτωσης είναι 72,
κατανεμημένες κυρίως κατά τη διάρκεια του χειμώνα ενώ κατά τη διάρκεια του το καλοκαιριού βρέχει
μία ή δύο το πολύ μέρες. Η θερμοκρασία στην ζώνη αυτή είναι σχετικά χαμηλή. Το καλοκαίρι κυμαίνεται
μεταξύ 15‐30οC ενώ το χειμώνα μεταξύ 2‐10οC. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα πολλές φορές πέφτει
κάτω από το μηδέν.
Στο Σχήμα 4.3 παρατίθεται ο χάρτης βιοκλιματικών ορόφων του ΥΠΑΑΤ, όπως αυτός έχει προκύψει
από την επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων για το σύνολο της Πελοποννήσου. Για το
χαρακτηρισμό του κλίματος μιας περιοχής χρησιμοποιούνται οι παράγοντες θερμοκρασία και
βροχόπτωση. Η κλιματολογική κατάταξη γίνεται σε:



Τρεις βιοκλιματικούς ορόφους, ήτοι «Υγρό», «Ύφυγρο» και «Ημίξηρο»
Τέσσερις υποορόφους, με βάση τη μέση τιμή των ελαχίστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα
του έτους (mοC), ήτοι «χειμώνα δριμύ» (m<0οC), «χειμώνα ψυχρό» (0οC<m<3οC), «χειμώνα ήπιο»
(3οC<m<7οC) και «χειμώνα θερμό» (m>7οC).

Όπως φαίνεται στο χάρτη βιοκλιματικών ορόφων για την περιοχή της Πελοποννήσου, κλιματικά
διακρίνονται οι παρακάτω περιοχές:







Στις ορεινές περιοχές, όπου ο βιοκλιματικός όροφος είναι υγρός με υποόροφο δριμύ χειμώνα
Στις περιοχές μεταξύ των ορεινών περιοχών της Αρκαδίας και της Αχαΐας, όπου ο βιοκλιματικός
όροφος είναι υγρός με υποόροφο χειμώνα ψυχρό.
Στην ημιορεινή περιοχή όπου ο βιοκλιματικός όροφος είναι ύφυγρος με υποόροφο δριμύ χειμώνα
Στις δυτικές παράλιες περιοχές, ο βιοκλιματικός όροφος είναι ύφυγρος με υποόροφο χειμώνα ήπιο,
ενώ στις ανατολικές περιοχές ο βιοκλιματικός όροφος είναι ημίξηρος με υποόροφο χειμώνα ήπιο ή
ψυχρό.
Τέλος στην νοτιοανατολική περιοχή της Πελοποννήσου (στις παράλιες περιοχές) διακρίνεται ο
ημιξηρός βιοκλιματικός όροφος με υποόροφο θερμό χειμώνα.
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Σχήμα 4.3: Χάρτης βιοκλιματικών ορόφων για την περιοχή της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης «Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (2013)», στο παρακάτω Σχήμα 4.4 παρουσιάζεται η διανομή της
βροχόπτωσης στην Πελοπόννησο. Τα στοιχεία προέκυψαν από την ανάλυση των διαθέσιμων
υδρομετεωρολογικών δεδομένων σταθμών της περιοχής που διατηρούν η ΕΜΥ, η ΔΕΗ, το ΥΠΕΝ
(πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) και άλλοι φορείς.

Σχήμα 4.4: Κατανομή της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης και της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας στην
Πελοπόννησο. (πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου)
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Στην άμεση περιοχή μελέτης, του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου, το κλίμα που
επικρατεί είναι το θαλάσσιο μεσογειακό στις παραθαλάσσιες και πεδινές περιοχές, ενώ προς το
εσωτερικό εξελίσσεται σε χερσαίο και σε ορεινό στα ορεινά. Στη Δυτική Πελοπόννησο η ετήσια
βροχόπτωση κυμαίνεται μεταξύ 800 mm στα πεδινά και 1600 mm στα ορεινά, με μέση ετήσια τιμή για
το διαμέρισμα 1100 mm και μέσο αριθμό ημερών βροχής 80‐120 το χρόνο. Η μέση ετήσια θερμοκρασία
του διαμερίσματος είναι 19°C και το ετήσιο θερμομετρικό εύρος είναι συνήθως μικρότερο από 16°C.
Στην περιοχή της Αρκαδίας λόγω του έντονου ανάγλυφου και της απόστασης από τη θάλασσα το
χειμώνα η θερμοκρασία είναι αρκετές ημέρες κάτω από 0°C. Οι άνεμοι που επικρατούν είναι
βορειοανατολικοί και σπανιότερα νοτιοδυτικοί. Χαρακτηριστικά είναι επίσης τα φαινόμενα ομίχλης και
παγετού στα πεδινά, κυρίως στη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα.
Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η μέση μηνιαία βροχόπτωση και θερμοκρασία σε σταθμούς της
λεκάνης απορροής του ποταμού Αλφειού. Διακρίνονται τα σημαντικά κατακρημνίσματα, τα οποία
φτάνουν περίπου τα 1058 mm το χρόνο. Οι βροχές είναι μικρότερες προς τα ανατολικά και
σημαντικότερες στης περιοχές μεγαλύτερου υψομέτρου, λόγω της σαφούς συσχέτισης που
παρατηρείται μεταξύ της βροχόπτωσης και του υψομέτρου.
Σημαντικές βροχοπτώσεις παρατηρούνται στις ορεινές περιοχές του Ταϋγέτου και της οροσειράς
Κυπαρισσίας με το ύψος βροχής κυμαίνεται μεταξύ 1.000mm και 1.200mm, ενώ στις κορυφές του
Ταϋγέτου μπορεί να φτάσει μέχρι και 1.600mm. Οι βροχές είναι μικρότερες προς τις δυτικές παράλιες
και πεδινές περιοχές και σημαντικότερες στης περιοχές μεγαλύτερου υψομέτρου, λόγω της σαφούς
συσχέτισης που παρατηρείται μεταξύ της βροχόπτωσης και του υψομέτρου. Υψηλές θερμοκρασίες
παρατηρούνται σε όλες τις πεδινές περιοχές κατά τη θερινή περίοδο, ενώ παγετός και ομίχλη
εμφανίζονται συχνά κατά τη χειμερινή περίοδο στις ορεινές περιοχές. Το πλείστο των βροχοπτώσεων
παρουσιάζεται κατά τους μήνες Οκτώβριο έως και Μάρτιο, με πιο υγρό μήνα το Δεκέμβριο και πιο ξηρό
τον Ιούλιο. Αντίστοιχα, η μέση υπερετήσια δυναμική εξατμισοδιαπνοή έχει εκτιμηθεί σε 630mm
περίπου ανά έτος.

Σχήμα 4.5: Μέση μηνιαία βροχόπτωση και μέση μηνιαία θερμοκρασία σε σταθμούς της λεκάνης
απορροής ποταμού Αλφειού
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Γεωλογια – Υδρογεωλογια

Η περιοχή του ΥΔ 01 δομείται τόσο από τους αλπικούς σχηματισμούς των γεωτεκτονικών ζωνών
Τρίπολης, Πίνδου και της σειράς Φυλλιτών – Χαλαζιτών στα ορεινά και ανατολικά και δυτικά όσο και
από τις σύγχρονες τεταρτογενείς και νεογενείς αποθέσεις που έχουν πληρώσει τα τεκτονικά βυθίσματα
στα δυτικά και στη λεκάνη της Μεγαλόπολης στα ανατολικά.
Οι σημαντικότεροι γεωλογικοί σχηματισμοί που συναντώνται είναι:








Ιόνιος Ζώνη. Εμφανίζεται στην οροσειρά του Ταϋγέτου μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο και
αποτελείται κυρίως από ασβεστόλιθους Ηωκαινικής – Τριαδικής ηλικίας και μικρές εμφανίσεις
στρωμάτων του φλύσχη.
Ζώνη Τρίπολης. Περιλαμβάνει παχυστρωματώδεις ασβεστολίθους και μικρότερες εμφανίσεις
στρωμάτων του φλύσχη.
Ζώνη Πίνδου. Συναντάται κυρίως στα βόρεια των λεκανών απορροής των ποταμών Αλφειού,
Πάμισου, Νέδοντος και Νέδα, στους ορεινούς όγκους και περιλαμβάνει λεπτοπλακώδεις
ασβεστολίθους, κερατολίθους και στρώματα του φλύσχη. Παρουσιάζονται τα στρώματα εντόνως
πολυπτυχωμένα και διαρρηγμένα.
Σειρά Φυλλιτών – Χαλαζιτών. Συναντάται στα νοτιοανατολικά όρια του ΥΔ με πολύ μικρή εμφάνιση
εντός αυτής και περιλαμβάνει εναλλαγές φυλλιτών – χαλαζιτών με παρεμβολές μαρμάρων.
Μεταλπικοί σχηματισμοί του νεογενούς και τεταρτογενούς. Οι σχηματισμοί αυτοί έχουν πληρώσει
τα τεκτονικά βυθίσματα της Δυτικής Πελοποννήσου, της Καλαμάτας, της Μεγαλόπολης και τις
παράκτιες ζώνες των δυτικών ορίων στο Ιόνιο Πέλαγος. Αποτελούνται από εναλλαγές αδρομερών
υλικών (κροκάλες, κροκαλοπαγή, άμμοι) με πλέον λεπτομερή υλικά (άργιλοι, μάργες, ιλύες).

Όλοι οι ανωτέρω σχηματισμοί και ιδιαίτερα οι αλπικοί, έχουν υποστεί την επίδραση επανειλημμένων
τεκτονικών γεγονότων που είχαν ως αποτέλεσμα τόσο την πτύχωση και διάρρηξη των σχηματισμών
όσο και τις ευρύτερες μετακινήσεις ζωνών με χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ την επώθηση της ζώνης
της Πίνδου επί της ζώνης Τρίπολης και της ζώνης της Τρίπολης επί της Ιονίου ζώνης. Η έντονη
τεκτονική καταπόνηση των ανθρακικών σχηματισμών σε συνδυασμό με τις εναλλαγές διαπερατών και
αδιαπέρατων ζωνών λόγω των λεπιώσεων έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση των επιμέρους
υδρογεωλογικών συστημάτων και λεκανών. Πολλές φορές τα κύρια ποτάμια και ρέματα της περιοχής
κινούνται κατά μήκος των τεκτονικών αυτών διαρρήξεων.

4.1.3

Επιφανειακα Ύδατα

Σύμφωνα με την απόφαση 706/16‐7‐2010 (ΦΕΚ 1383Β/2‐9‐2010 & ΦΕΚ 1572Β/28‐9‐2010), της
Εθνικής Επιτροπής Υδάτων στο Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Πελοποννήσου περιλαμβάνονται οι
ακόλουθες δύο (2) Λεκάνες Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ):


Η Λεκάνη Απορροής του ποταμού Αλφειού (GR29), συνολικής έκτασης 3 810 km2 που
καταλαμβάνει το δυτικό τμήμα της Πελοποννήσου. Το μεγαλύτερο τμήμα της εκτείνεται στις
Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας και Ηλείας. Επίσης, στο βόρειο μέρος της λεκάνης υπάρχει ένα
τμήμα που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. Η εν λόγω λεκάνη απορροής οριοθετείται
βόρεια από τους ορεινούς όγκους Ερύμανθου και Αροανείων, ανατολικά από τα όρη του
Αρτεμισίου, νότια από τα όρη Λύκαιο και Τετράζιο και δυτικά από τον Κυπαρισσιακό Κόλπο. Ο
κύριος ποταμός της ΛΑΠ είναι ο Αλφειός, του οποίου η υδρολογική λεκάνη έχει έκταση περίπου
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3 500 km2. Ο Αλφειός είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος (119.5 km φυσική ροή και 7.5 km εκτροπή) με
κυριότερους παραπόταμούς του, τον Λάδωνα και τον Ερύμανθο.
Η Λεκάνη Απορροής των ποταμών Πάμισου – Νέδοντος – Νέδα (GR32), συνολικής έκτασης
3 425 km2 και καταλαμβάνει το νοτιοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου. Το μεγαλύτερο τμήμα της
εκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Στο βόρειο μέρος της λεκάνης υπάρχει ένα
τμήμα που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας. Στα βορειοανατολικά, η λεκάνη καλύπτει
γεωγραφικά ένα μέρος της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας ενώ το νοτιοανατολικό τμήμα της
λεκάνης καταλαμβάνει μέρος της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Τα γεωγραφικά όρια της
περιοχής είναι στα βόρεια τα όρη Λύκαιο και Τετράζιο, στα ανατολικά ο Ταΰγετος, στα νότια ο
Μεσσηνιακός Κόλπος και στα δυτικά το Ιόνιο Πέλαγος. Ο κύριος ποταμός της ΛΑΠ είναι ο Πάμισος,
του οποίου η υδρολογική λεκάνη έχει έκταση περίπου 568 km2 και μήκος κύριας κοίτης περίπου 44
km. Καθώς διατρέχει τη Μεσσηνία από βορρά προς νότο, δέχεται νερά από μικρούς παραποτάμους,
κυριότεροι εκ των οποίων είναι τα ρέματα Αγίου Φλώρου που πηγάζει από την ομώνυμη πηγή,
Τζαμής, Μεγάλο Ποτάμι και Μάλθη.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ (Άρθρο 2, παρ. 1) ο χαρακτηρισμός και καθορισμός των
επιφανειακών υδάτων στοχεύει αρχικά στην αναγνώριση των επιφανειακών υδατικών συστημάτων
και την κατάταξή τους σε 4 κατηγορίες:







Ποτάμια υδατικά συστήματα: Συστήματα εσωτερικών υδάτων τα οποία ρέουν, κατά το πλείστον
στην επιφάνεια του εδάφους αλλά το οποίο μπορεί για ένα μέρος της διαδρομής του να ρέει
υπογείως. Σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60, στα καθοριζόμενα ως ποτάμια
υδατικά συστήματα περιλαμβάνονται όλες οι φυσικές μισγάγκειες που παρουσιάζουν σε γενικές
γραμμές απορροή, με μεγαλύτερη ή μικρότερη διακύμανση, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Λίμνες: Συστήματα στάσιμων εσωτερικών υδάτων.
Μεταβατικά ύδατα: Συστήματα επιφανειακών υδάτων πλησίον του στομίου εκβολών ποταμών
και ακτογραμμών τα οποία είναι εν μέρει αλμυρά λόγω της γειτνίασής τους με παράκτια ύδατα
αλλά τα οποία μπορεί να επηρεάζονται ουσιαστικά από ρεύματα γλυκού νερού.
Παράκτια: Τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκονται στην πλευρά της ξηράς μίας γραμμής της οποίας
βρίσκεται σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου προς τη θάλασσα από το πλησιέστερο σημείο της
γραμμής βάσης από την οποία μετράται το εύρος των χωρικών υδάτων και τα οποία κατά
περίπτωση εκτείνονται μέχρι του απώτερου ορίου των μεταβατικών υδάτων.

Εκτός των παραπάνω κατηγοριών, τα Συστήματα Επιφανειακών Υδάτων διακρίνονται ως προς το
βαθμό επέμβασης των ανθρώπων σε αυτά, σε:
1. Φυσικά υδατικά συστήματα
2. Τεχνητό υδατικό σύστημα (ΤΥΣ): «ένα σύστημα επιφανειακών υδάτων που δημιουργείται με
δραστηριότητα του ανθρώπου» (Ορισμός σύμφωνα με Άρθρο 2, παρ. 8 Οδηγίας).
3. Ιδιαιτέρως τροποποιημένο υδατικό σύστημα (ΙΤΥΣ): «ένα σύστημα επιφανειακών υδάτων του
οποίου ο χαρακτήρας έχει μεταβληθεί ουσιαστικά λόγω φυσικών αλλοιώσεων από τις
δραστηριότητες του ανθρώπου και το οποίο ορίζεται από το κράτος μέλος» (Ορισμός σύμφωνα με
Άρθρο 2, παρ. 9 Οδηγίας).
Η σημαντικότητα ενός στοιχείου επιφανειακών υδάτων αφορά κυρίως στο μέγεθός του. Η Οδηγία
ισχύει για το σύνολο των επιφανειακών υδάτων, χωρίς να προσδιορίζεται κάποιο ελάχιστο μέγεθος για
αυτά. Ωστόσο, τα επιφανειακά ύδατα περιλαμβάνουν έναν μεγάλο αριθμό πολύ μικρών στοιχείων και
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το διοικητικό φορτίο για την διαχείρισή τους, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους της Οδηγίας,
μπορεί να αποδειχθεί τεράστιο έτσι ώστε να μη καταστεί δυνατή η διαχείρισή του.
Η Οδηγία δεν περιλαμβάνει ένα όριο για πολύ μικρά “υδατικά συστήματα”. Εντούτοις, η Οδηγία
(Παράρτημα ΙΙ) καθορίζει δύο συστήματα για τη διάκριση των υδατικών συστημάτων σε τύπους
(διαδικασία τυπολογίας), το Σύστημα Α και το Σύστημα Β. Μόνο η τυπολογία με βάση το Σύστημα Α
διευκρινίζει τιμές για τους παράγοντες μεγέθους για τους ποταμούς και τις λίμνες. Το μικρότερο εύρος
μεγέθους για έναν τύπο ποταμών του Συστήματος Α είναι 10 ‐ 100 km2 περιοχή λεκάνης απορροής. Το
μικρότερο εύρος μεγέθους για έναν τύπο λιμνών του Συστήματος Α είναι 0.5 ‐ 1 km2 επιφανειακή
έκταση. Κανένα όριο ή εύρος μεγέθους δεν δίνεται για τα μικρά μεταβατικά και παράκτια ύδατα. Και
στα δύο συστήματα Α & Β χρησιμοποιούνται οι ίδιοι υποχρεωτικοί παράγοντες. Η διαφορά μεταξύ τους
είναι ότι το Σύστημα Α καθορίζει πώς θα χαρακτηριστούν χωρικά τα υδατικά συστήματα σε
συγκεκριμένες κλάσεις υψομέτρου, μεγέθους και βάθους, ενώ το Σύστημα Β επιτρέπει τη χρήση
πρόσθετων παραγόντων καθώς και ευέλικτο εύρος κλάσεων των παραγόντων.
 Ποτάμια υδατικά συστήματα
Οι κύριοι ποταμοί του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΔ 01) είναι ο Αλφειός και ο
Πάμισος. Πέρα από αυτούς, υπάρχουν κι άλλοι μικρότεροι ποταμοί ή ρέματα, που στο πλαίσιο της
παρούσας μελέτης θεωρούνται αρκετά σημαντικοί ώστε να συγκροτήσουν ποτάμια υδατικά
συστήματα. Στο Σχήμα 4.6 απεικονίζονται οι κυριότεροι ποταμοί και ρέματα του Υδατικού
Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΔ 01) καθώς και οι σημαντικότεροι από τους παραποτάμους
τους. Ο Πίνακας 4.3 περιέχει στοιχεία που αφορούν τα ποτάμια του ΥΔ 01. Παρουσιάζονται στοιχεία
όπως το μήκος της κύριας κοίτης κάθε ποταμού και η έκταση των λεκανών απορροής τους.
Πίνακας 4.3: Ονόματα, μήκη και έκταση λεκάνης απορροής κυριοτέρων ποτάμιων υδατικών
συστημάτων στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου (Οδηγία 2000/60 ΕΚ)
ΜΗΚΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ
ΕΚΤΑΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
(km)
ΠΟΤΑΜΟΥ (km2)
Λεκάνη Απορροής Αλφειού (ΛΑΠ 29)
ΑΛΦΕΙΟΣ Π.
127.03
3.497.09
ΛΑΔΩΝ Π.
65.78
1.137.19
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ Π.
51.85
359.48
Λεκάνη Απορροής Πάμισου – Νέδοντος – Νέδα (ΛΑΠ 32)
ΠΑΜΙΣΟΣ Π.
43.47
567.60
ΝΕΔΑ Π.
31.44
278.55
ΑΡΗΣ Π.
15.40
203.05
ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ Ρ.
24.67
183.31
ΒΕΛΙΚΑ Ρ.
32.04
149.37
ΝΕΔΩΝ Π.
22.43
146.11
ΜΥΛΟΙ Ρ.
19.44
134.83
ΣΕΛΑΣ Ρ.
23.95
95.87
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΙΙΚΟ Ρ.
15.39
64.92
24.43
ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟ Ρ.
62.90
ΓΙΑΝΝΟΥΖΑΓΑΣ Ρ.
13.76
48.31
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ Ρ.
8.29
48.09
ΜΙΝΑΓΙΩΤΙΚΟ Ρ.
13.19
43.42
ΟΝΟΜΑ
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Σχήμα 4.6: Κυριότεροι ποταμοί Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (οδηγία 2000/60 ΕΚ)



Λιμναία υδατικά συστήματα

Αντίστοιχα στον παρακάτω πίνακα ( Πίνακας 4.4) παρουσιάζονται στοιχεία για τις κυριότερες λίμνες
του ΥΔ01. Ουσιαστικά πρόκειται για δύο τεχνητές λίμνες στον ποταμό Λάδωνα και στο Φιλιατρινό
Ρέμα. Η τεχνητή λίμνη του Λάδωνα χωροθετείται εντός του Δήμου Γορτυνίας της Περιφερειακής
Ενότητας Αρκαδίας, στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Τροπαίων, Κοντοβαζαίνης και Κλείτορος.
Δημιουργήθηκε το 1955, σε μία χαράδρα στη θέση Πήδημα, με την κατασκευή φράγματος επί του
ποταμού Λάδωνα από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). Η επιφάνεια της λίμνης είναι
περίπου 3 km2 ενώ η έκταση της λεκάνης απορροής της είναι περίπου 767 km2.
Η τεχνητή λίμνη Φιλιατρινού αποτελεί ουσιαστικά τον ταμιευτήρα που θα δημιουργηθεί μετά την
κατασκευή του φράγματος στη λεκάνη Φιλιατρινού στη Μεσσηνία. Η θέση του υπό κατασκευή
φράγματος εντοπίζεται σε στένωση του ρέματος Φιλιατρινού, περίπου 5 km ανατολικά‐
νοτιοανατολικά από την πόλη των Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας. Η έκταση της λίμνης θα ανέρχεται,
μετά το πέρας κατασκευής των έργων και την πλήρωσή της με νερό, σε 0,5km2 περίπου και η έκταση
της λεκάνης απορροής της σε περίπου 27 km2.
Πίνακας 4.4: Κυριότερα λιμναία ύδατα του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (Οδηγία
2000/60 ΕΚ).
Λεκάνη Απορροής Αλφειού (ΛΑΠ 29)
ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΛΑΔΩΝΑ
3.03
Λεκάνη Απορροής Πάμισου – Νέδοντος – Νέδα (ΛΑΠ 32)
ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ
0.5
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Μεταβατικά υδατικά συστήματα

Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60ΕΚ/ΕΚ ως μεταβατικά νερά ορίζονται εκείνα που βρίσκονται σε
εκβολές ποταμών και βρίσκονται εσωτερικά της γραμμής αναφοράς που είναι ακτογραμμή.
Υφίστανται έντονη επίδραση από τα παράκτια συστήματα λόγω εισβολής θαλάσσιου νερού με
αποτέλεσμα να είναι υφάλμυρα. Με βάση τα οριζόμενα της Οδηγίας 2000/60 τα σημαντικότερα
μεταβατικά ύδατα του ΥΔ01 παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.
Πίνακας 4.5: Κυριότερα μεταβατικά ύδατα του ΥΔ 01, ανά Λεκάνη Απορροής Ποταμού (οδηγία 2000/60
ΕΚ).
Λεκάνη Απορροής Αλφειού (ΛΑΠ 29)
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΪΑΦΑ
ΕΚΒΟΛΗ ΑΛΦΕΙΟΥ Π.
Λεκάνη Απορροής Πάμισου – Νέδοντος – Νέδα (ΛΑΠ 32)
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑΛΟΒΑΣ
ΕΚΒΟΛΗ ΝΕΔΑΣ Π.
ΕΚΒΟΛΗ ΠΑΜΙΣΟΥ Π.

1.51
0.1
1.43
0.41
0.31

Από τα σημαντικότερα μεταβατικά ύδατα που έχουν καταγραφεί είναι η λιμνοθάλασσα Καϊάφα,
έκτασης περίπου 1.5km2, η οποία βρίσκεται στα παράλια του Δήμου Ζαχάρως και η λιμνοθάλασσα της
Γιάλοβας. Η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του κόλπου του
Ναυαρίνου, στο Δήμο Πύλου‐Νέστορος. Η Γιάλοβα είναι ένας υφάλμυρος υγρότοπος, έκτασης περίπου
1,4 km2, που δέχεται την εισροή του θαλασσινού νερού και των γλυκών νερών των ρεμάτων
Τυφλομύτη και Ξερολάγκαδο.


Παράκτια υδατικά συστήματα

Η παράκτια ζώνη του ΥΔ της Δυτικής Πελοποννήσου χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη γεωμορφολογία
που αποτελεί δυναμικό συνδυαστικό αποτέλεσμα των γεωλογικών διεργασιών (σεισμοί, ρήγματα,
καθίζηση‐υπερύψωση του εδάφους), της τροφοδοσίας των ακτών με φερτά υλικά από τις υδρολογικές
λεκάνες και των υδροδυναμικών συνθηκών (κυματισμός, παράκτια ρεύματα).
Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται στοιχεία για τα παράκτια ύδατα του Υδατικού Διαμερίσματος 01. Τα
στοιχεία αυτά αφορούν στην έκταση που καταλαμβάνουν τα παράκτια ύδατα καθώς και στο μήκος της
ακτογραμμής, στην οποία αντιστοιχούν. Η σειρά, με την οποία αναγράφονται στον πίνακα, αντιστοιχεί
στη σειρά με την οποία συναντώνται κατά μήκος των παραλίων, ξεκινώντας από το βορειότερο σημείο
του ΥΔ και καταλήγοντας στο νοτιότερο.
Πίνακας 4.6: Παράκτια ύδατα στο Υδατικό Διαμέρισμα 01, ανά Λεκάνη Απορροής Ποταμού (οδηγία
2000/60 ΕΚ).
ΟΝΟΜΑ

ΕΚΤΑΣΗ (km2)
ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (km)
Λεκάνη Απορροής Πάμισου – Νέδοντος – Νέδα (ΛΑΠ 32)

ΑΚΡ. ΚΑΤΑΚΟΛΟ

14.77

11.16

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

137.31

70.95

Λεκάνη Απορροής Πάμισου – Νέδοντος – Νέδα (ΛΑΠ 32)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
130.48
ΑΚΤΕΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ
ΌΡΜΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ (ΠΥΛΟΥ)
18.02
ΔΥΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΜΕΘΩΝΗΣ

78.42
21.12

1.29

5.64

ΣΤΕΝΟ ΜΕΘΩΝΗΣ

8.56

13.13

ΌΡΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ

152.65

69.78
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51.30

23.98

ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

344.51

72.23

ΤΑΙΝΑΡΟ ‐ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ

172.57

131.79

ΝΗΣΙΔΑ ΤΑΙΝΑΡΟΥ

11.08

0.17

Στο Σχήμα 4.7 παρουσιάζονται τα παράκτια ύδατα του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής
Πελοποννήσου (ΥΔ 01), ανά λεκάνη απορροής ποταμού.

Σχήμα 4.7: Παράκτια ύδατα Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (Οδηγία 2000/60 ΕΚ).

4.2

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.2.1

Διοικητικη Διαιρεση και Πληθυσμος

Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΔ 01) εκτείνεται γεωγραφικά στη δυτική και
νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Η συνολική έκταση του Διαμερίσματος είναι 7.235km2. Από διοικητικής
άποψης, σε αυτή την έκταση περιλαμβάνονται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, οι Περιφερειακές Ενότητες
Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και ένα μικρό τμήμα της Κορινθίας.
Αυτός ο καθορισμός γίνεται με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Πιο
συγκεκριμένα, από τον κατάλογο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας σε
Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Νόμος 3852/2010, ΦΕΚ
87/Α/7‐6‐2010), έγινε διαχωρισμός των κοινοτήτων που εντάσσονται στην περιοχή μελέτης. Επίσης,
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οι Κοινότητες αυτές συσχετίζονται με τα αντίστοιχα δημοτικά διαμερίσματα του προγράμματος
«Καποδίστριας».
Συνολικά στο ΥΔ 01 περιλαμβάνονται (ολόκληρες ή τμήματά τους) 76 Δημοτικές Ενότητες (τέως
Καποδιστριακοί ΟΤΑ, και οι οποίες ανήκουν σε 20 Καλλικρατικούς ΟΤΑ. Η διοικητική αυτή αντιστοιχία
παρουσιάζεται σχηματικά στον ακόλουθο πίνακα ( Πίνακας 4.7).
Πίνακας 4.7: Διοικητική διάρθρωση σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας του Υδατικού Διαμερίσματος ΥΔ
01.
α/α

Δημοτικές Ενότητες (ΟΤΑ 1997)

ΟΤΑ 2011 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΙ ΔΗΜΟΙ)

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
1

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

2

ΤΕΓΕΑΣ

3

ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ

4

ΦΑΛΑΝΘΟΥ

5

ΛΕΒΙΔΙΟΥ

6

ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ

7

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

8

ΗΡΑΙΑΣ

9

ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ

10

ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

11

ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ

12

ΤΡΟΠΑΙΩΝ

13

ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ

14

ΒΥΤΙΝΑΣ

15

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

16

ΓΟΡΤΥΝΟΣ

17

ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

18

ΤΡΙΤΑΙΑΣ

19

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

20

ΑΡΟΑΝΙΑΣ

21

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

22

ΠΑΙΩΝ

23

ΑΚΡΑΤΑΣ

24

ΖΑΧΑΡΩΣ

25

ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ

26

ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ

27

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ

28

ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ

29

ΠΥΡΓΟΥ

30

ΩΛΕΝΗΣ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ‐ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΥΡΓΟΥ
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31

Δημοτικές Ενότητες (ΟΤΑ 1997)
ΒΩΛΑΚΟΣ

ΟΤΑ 2011 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΙ ΔΗΜΟΙ)

32

ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ

ΗΛΙΔΑΣ

33

ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

34

ΛΑΣΙΩΝΟΣ

35

ΦΟΛΟΗΣ

36

ΛΑΜΠΕΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
37

ΦΕΝΕΟΥ

38

ΠΕΛΛΑΝΑΣ

39

ΜΥΣΤΡΑ

40

ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ

41

ΦΑΡΙΔΟΣ

42

ΓΥΘΕΙΟΥ

43

ΟΙΤΥΛΟΥ

44

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

45

ΣΜΥΝΟΥΣ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
46

ΑΡΙΟΣ

47

ΑΡΦΑΡΩΝ

48

ΘΟΥΡΙΑΣ

49

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

50

ΑΙΠΕΙΑΣ

51

ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

52

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ

53

ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ

54

ΙΘΩΜΗΣ

55

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

56

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

57

ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ

58

ΚΟΡΩΝΗΣ

59

ΜΕΘΩΝΗΣ

60

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

61

ΠΥΛΟΥ

62

ΝΕΣΤΟΡΟΣ

63

ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ

64

ΑΕΤΟΥ

65

ΑΥΛΩΝΟΣ

66

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

67

ΚΥΠΑΡΡΙΣΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Δ. ΠΥΛΟΥ ‐ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Δ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
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Δημοτικές Ενότητες (ΟΤΑ 1997)
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

69

ΤΡΙΠΥΛΑΣ

70

ΑΝΔΑΝΙΑΣ

71

ΔΩΡΙΟΥ

72

ΕΙΡΑΣ

73

ΜΕΛΙΓΑΛΑ

74

ΟΙΧΑΛΙΑΣ

75

ΑΒΙΑΣ

76

ΛΕΥΚΤΡΟΥ

ΟΤΑ 2011 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΙ ΔΗΜΟΙ)

Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το έτος 2011, ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός
του ΥΔ 01 ανέρχεται σε 396,682 κατοίκους. Στον παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 4.8) παρουσιάζεται
αναλυτικά ο πληθυσμός του ΥΔ 01, ανά Δημοτική Ενότητα.
Πίνακας 4.8: Μόνιμος πληθυσμός ανά Δημοτική Ενότητα του ΥΔ01 (Απογραφή ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011).
α/α

Δημοτικές Ενότητες

Μόνιμος Πληθυσμός
(Απογραφή ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011)

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
1

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

33785

2

ΤΕΓΕΑΣ

3,544

3

ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ

1,265

4

ΦΑΛΑΝΘΟΥ

402

5

ΛΕΒΙΔΙΟΥ

3,094

6

ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ

917

7

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

763

8

ΗΡΑΙΑΣ

1,552

9

ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ

636

10

ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

578

11

ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ

1,171

12

ΤΡΟΠΑΙΩΝ

2,887

13

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

1,406

14

ΒΥΤΙΝΑΣ

1,116

15

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

7,890

16

ΓΟΡΤΥΝΟΣ

720

17

ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

2,077

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
18

ΤΡΙΤΑΙΑΣ

3,086

19

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

6,011

20

ΑΡΟΑΝΙΑΣ

1,619

21

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

2,360

22

ΠΑΙΩΝ

1,055

23

ΑΚΡΑΤΑΣ

4,747

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
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24

ΖΑΧΑΡΩΣ

Μόνιμος Πληθυσμός
(Απογραφή ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011)
7,582

25

ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ

1,371

26

ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ

10,303

27

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ

1,798

28

ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ

2,008

29

ΠΥΡΓΟΥ

35,572

30

ΩΛΕΝΗΣ

5,815

31

ΒΩΛΑΚΟΣ

2,935

32

ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ

28,520

33

ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

8,128

34

ΛΑΣΙΩΝΟΣ

1,312

35

ΦΟΛΟΗΣ

2,969

36

ΛΑΜΠΕΙΑΣ

1,000

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
37
38

ΦΕΝΕΟΥ
Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΠΕΛΛΑΝΑΣ

1,342
2,422

39

ΜΥΣΤΡΑ

4,265

40

ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ

19,854

41

ΦΑΡΙΔΟΣ

3,846

42

ΓΥΘΕΙΟΥ

7,106

43

ΟΙΤΥΛΟΥ

3,515

44

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

1,192

45

ΣΜΥΝΟΥΣ

1,192

46

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΡΙΟΣ

2,071

47

ΑΡΦΑΡΩΝ

2,648

48

ΘΟΥΡΙΑΣ

2,721

49

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

62,409

50

ΑΙΠΕΙΑΣ

1,884

51

ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

2,397

52

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ

2,459

53

ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ

1,051

54

ΙΘΩΜΗΣ

1,879

55

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

9,889

56

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

3,217

57

ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ

706

58

ΚΟΡΩΝΗΣ

4,366

59

ΜΕΘΩΝΗΣ

2,598

60

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

1,316
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61

ΠΥΛΟΥ

Μόνιμος Πληθυσμός
(Απογραφή ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011)
5,287

62

ΝΕΣΤΟΡΟΣ

5,042

63

ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ

2,468

64

ΑΕΤΟΥ

1,915

65

ΑΥΛΩΝΟΣ

1,922

66

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

7,940

67

ΚΥΠΑΡΡΙΣΙΑΣ

7,728

68

ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

7,514

69

ΤΡΙΠΥΛΑΣ

354

70

ΑΝΔΑΝΙΑΣ

2,100

71

ΔΩΡΙΟΥ

2,983

72

ΕΙΡΑΣ

433

73

ΜΕΛΙΓΑΛΑ

3,385

74

ΟΙΧΑΛΙΑΣ

2,327

75

ΑΒΙΑΣ

2,246

76

ΛΕΥΚΤΡΟΥ

4,699

Το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού συγκεντρώνεται στα μεγάλα αστικά κέντρα (Τρίπολη, Καλαμάτα
κλπ.) και ενώ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1991‐2001 παρατηρήθηκε πληθυσμιακή αύξηση στις
περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της Περιφέρειας Πελοποννήσου την επόμενη δεκαετία
(2001‐2011) παρατηρείται τάση πληθυσμιακής μείωσης στις περισσότερες Π.Ε. Στον παρακάτω
πίνακα (Πίνακας 4.9) παρουσιάζεται ο μόνιμος πληθυσμός από στοιχεία των απογραφών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
των ετών 1991, 2001 και 2011. Την τελευταία δεκαετία η μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση
παρατηρείται στην Π.Ε. Ηλείας.
Πίνακας 4.9: Μεταβολή μόνιμου πληθυσμού, σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων του ΥΔ01, από
στοιχεία απογραφών της ΕΛ.ΣΤΑΤ για τα έτη 1991, 2001 και 2011.
Περιφερειακή
Ενότητα (τέως
Νομός).

Μόνιμος πληθυσμός απογραφών
ΕΛ. ΣΤΑΤ 1991, 2001 ΚΑΙ 2011

Μεταβολή%
Μόνιμου
2011‐01

Μεταβολή%
Μόνιμου 2001‐
91

‐3.97

‐0.02

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2011
159,954

2001
166,566

1991
166,601

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

89,138

92,811

90,522

‐3.96

2.53

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

145,082

144,527

132,139

0.38

9.37

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

159,300

183,521

174,287

‐13.2

5.3

Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ

309,694

318,928

296,775

‐2.9

7.46

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

86,685

91,326

95,941

‐5.08

‐4.81

Όσον αφορά την τουριστική δραστηριότητα για το ΥΔ 01, αυτή συγκεντρώνεται ως επί το
πλείστον στις παράλιες περιοχές και σε μικρότερο βαθμό στις περιοχές χειμερινού τουρισμού
(Καλάβρυτα, Χιονοδρομικό Μαινάλου κλπ.).

Π12.Τ1 ‐ 67

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

4.2.2

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Χρησεις Γης

Στην περιοχή του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου, σε μια συνολική έκταση 7,235 km2,
διακρίνονται οι παρακάτω βασικές κατηγορίες χρήσεων γης:





Δάση και δασικές εκτάσεις, σε ποσοστό 44%
Γεωργική γη, σε ποσοστό 34%
Βοσκότοποι, σε ποσοστό 18%
Αστικές και άλλες χρήσεις, σε ποσοστό 4%

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι αντίστοιχες χρήσεις γης της ΛΑΠ Ποταμού Αλφειού (ΛΑΠ 29).
Στο ίδιο σχήμα παρουσιάζονται και τα ποσοστά των καλλιεργειών που απαντώνται στην λεκάνη
απορροής.
ΑΛΛΟ
3%

ΔΡΟΜΟΙ/ΝΕΡΑ
1%

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
25%

ΑΣΤΙΚΟ
1%

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
20%

ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ
4,4%

ΑΜΠΕΛΟΙ ‐
ΣΤΑΦΙΔΑΜΠΕΛΟΙ
7,6%

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ
40,0%
ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ
47,9%

ΔΑΣΟΣ
50%

Σχήμα 4.8: Κατανομή χρήσεων γης και καλλιεργειών στη ΛΑΠ Ποταμού Αλφειού (29), του ΥΔ 01.

Οι αντίστοιχες χρήσεις γης για την άλλη λεκάνη απορροής του ΥΔ01 (ΛΑΠ Ποταμών Πάμισου‐
Νέδοντος‐Νέδα, ΛΑΠ 32), παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα Ειδικότερα σε ότι αφορά τις εκτάσεις
καλλιεργειών, στην περιοχή της ΛΑΠ σήμερα υπάρχουν συνολικά περίπου 1, 114, 000 στρέμματα
καλλιεργούμενης γης. Σε αυτές τις εκτάσεις διακρίνουμε: 66,000 στρ. αμπέλων και σταφιδαμπέλων,
167,300 στρ. αροτραίων, 841,000 στρ. δενδρωδών και 40,000 στρ. κηπευτικών.
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Σχήμα 4.9: Χάρτης χρήσεων γης στη ΛΑΠ Πάμισου – Νέδοντος – Νέδα (32)

4.2.3

Οικονομικες Δραστηριοτητες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. την οκταετία 2000 – 2008 για την Πελοπόννησο, παρατηρείται
μείωση της συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), αύξηση
της συμμετοχής του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα με εξαίρεση τον κλάδο των κατασκευών
στον οποίο παρατηρείται μείωση. Η σχετική ανάλυση που ακολουθεί γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας
και Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς τα σχετικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα σε επίπεδο Δήμων. Πιο
συγκεκριμένα:




Η μείωση της συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα σε επίπεδο περιφερειών Δυτικής Ελλάδας (‐
14.4%) και Πελοποννήσου (‐5.7%) είναι μικρότερη από την αντίστοιχη σε επίπεδο χώρας (‐17.1%).
Η μείωση είναι μεγαλύτερη για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και οφείλεται στην πολύ μεγάλη
μείωση που παρουσιάζεται στον Ν. Αιτωλοακαρνανίας (‐39.2%). Αντίθετα πολύ μικρή είναι η
μείωση για τον νομό Ηλείας (‐3.6%), ενώ παρουσιάζει αύξηση ο ν. Αχαΐας (2.6%). Παρατηρείται ότι
η διαφοροποίηση κατά νομό είναι πολύ έντονη, φαινόμενο που παρατηρείται και στην περιφέρεια
Πελοποννήσου όπου οι νομού Αργολίδας (17.9%) και Λακωνίας (11.2%) παρουσιάζουν αύξηση,
ενώ αντίθετα οι νομοί Αρκαδίας (‐6.1%), Κορινθίας (‐27.7%) και Μεσσηνίας (‐18.7%)
παρουσιάζουν μείωση η οποία για τους δύο τελευταίους υπερβαίνει την αντίστοιχη μείωση σε
επίπεδο χώρας.
Η συμμετοχή στην ΑΠΑ του δευτερογενούς τομέα παρουσιάζει αύξηση τόσο σε επίπεδο νομών όσο
και Περιφερειών με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (124.4%) να έχει υψηλότερη αύξηση από την
αντίστοιχη σε επίπεδο χώρας (63.5%), ενώ η Περιφέρεια Πελοποννήσου εμφανίζει μικρότερη
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αύξηση (35.1%), η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην διαφοροποίηση που παρουσιάζει ο νομός
Κορινθίας του οποίου η ΑΠΑ του δευτερογενούς τομέα εμφανίζει μείωση κατά 4.3%.
Όσον αφορά στον κλάδο των κατασκευών παρατηρείται μείωση στους νομούς της περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, μείωση στον νομό Αρκαδίας (‐31.8%) και αύξηση στους υπόλοιπους τρεις νομούς
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Στους υπόλοιπους τρεις κλάδους του τριτογενούς τομέα η μεταβολή της ΑΠΑ έχει θετικό πρόσημο
σε όλους τους νομούς και τις Περιφέρειες του υδατικού διαμερίσματος Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2001, το 46% απασχολείται στον τριτογενή τομέα, το
28.7% στον πρωτογενή και το 17.8% στον δευτερογενή τομέα. Όσον αφορά στις διαφοροποιήσεις
κατά Δημοτική Ενότητα παρατηρείται υψηλό ποσοστό απασχολουμένων στον τριτογενή τομέα στις
Δ.Ε. Τρίπολης (67.3%), Δημητσάνας (51.9%) και Τριταίας (50,7%). Υψηλό ποσοστό απασχόλησης στον
δευτερογενή τομέα παρουσιάζει η Δ.Ε. Μεγαλόπολης (43.2%) λόγω των λατομείων και του
εργοστασίου της ΔΕΗ που υπάρχει εκεί. Πολύ χαμηλό ποσοστό απασχολουμένων στον πρωτογενή
τομέα παρουσιάζουν οι Δ.Ε. Τρίπολης (5.5%) και Μεγαλόπολης (8.7%) λόγω της υψηλής απασχόλησης
στον τριτογενή και δευτερογενή τομέα αντίστοιχα που είναι και οι πιο ανεπτυγμένοι σε αυτές τις δύο
Δ.Ε.

4.2.4

Σημαντικα εργα υποδομης

Κάποιες σημαντικές υποδομές που συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική προστασία του ΥΔ 01
και που είναι κατασκευασμένες ή υπό μελέτη είναι οι κάτωθι:









Φράγμα Λάδωνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
Μελέτη χαμηλού φράγματος λεκάνης Φιλιατρινού νομού Μεσσηνίας, ΥΠΑΑΤ
Μελέτη αναβάθμισης της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρα ‐ Πύργος ‐ Ολυμπία
(Υποτμήμα 5Α), ΕΡΓΟΣΕ
Μελέτη αναβάθμισης της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρα ‐ Πύργος ‐ Ολυμπία
(Υποτμήμα 5Β), ΕΡΓΟΣΕ
Μελέτη Κανονικοποίησης και Αναβάθμισης της σιδηροδρομικής Γραμμής Αλφειού – Κυπαρισσίας
– Καλαμάτας (Α’ φάση), ΕΡΓΟΣΕ
Οριστική μελέτη διευθετήσεως Π. Πάμισου ‐ Χ. Πύρνακα, Δ7 ΥΠΕΧΩΔΕ
Αντιπλημμυρική προστασία χειμάρρου Νέδοντα, Δ7 ΥΠΕΧΩΔΕ
Μελέτη Αντιπλημμυρικών Έργων και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Ν. Ηλέιας. Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος

4.3

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

4.3.1

Εθνικο συστημα προστατευομενων περιοχων

Σύμφωνα με την IUCN ως “προστατευόμενη περιοχή” ορίζεται: «Μια σαφώς οριοθετημένη
γεωγραφική περιοχή, η οποία αναγνωρίζεται, αφιερώνεται και διαχειρίζεται, μέσω νομικών ή άλλα
αποτελεσματικών μέσων, για την επίτευξη της μακροπρόθεσμης διατήρησης της φύσης με το σχετικό
οικοσύστημα, τις υπηρεσίες και τις πολιτιστικές της αξίες».

Π12.Τ1 ‐ 70

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος
περιλαμβάνει το Ν.1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως αυτός διαδοχικά
τροποποιήθηκε από τους Νόμους:









Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του N. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία
οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ –
Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
Πλέον της νομοθεσίας που παρουσιάστηκε ανωτέρω, σε εθνικό επίπεδο, για την προστασία και
διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος εφαρμόζεται η ακόλουθη νομοθεσία:
ΠΔ 67/19881 «Περί Προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και άγριας πανίδος και καθορισμού
διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επ’ αυτών»,
ΠΔ «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών
για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε
αυτόν». (ΦΕΚ ΤΑΑΠΘ 229/2012).

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 (αντικατάσταση του άρθρου 19, του Ν.1650/1986) του Ν.3937/2011
«Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων
Περιοχών περιλαμβάνει:

4.3.2

Περιοχες Απολυτης προστασιας της Φυσης

Στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΔ 01) δεν απαντώνται Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης.

4.3.3

Περιοχες Προστασιας της Φυσης

Στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΔ 01) απαντούν οι ακόλουθες:




Ζώνη Α1 «Περιοχή Προστασίας της Φύσης Υψηλές Κορυφές του όρους Χελμός», του Εθνικού
Πάρκου Χελμού‐ Βουραϊκού, τα όρια της οποίας καθορίζονται με βάση την ΚΥΑ 40390 (ΦΕΚ
446/Δ/2‐10‐09)
Ζώνη Α3 «Περιοχή Προστασίας της Φύσης Φαραγγιού Βουραϊκού ποταμού», του Εθνικού Πάρκου
Χελμού‐ Βουραϊκού, τα όρια της οποίας καθορίζονται με βάση την ΚΥΑ 40390 (ΦΕΚ 446/Δ/2‐10‐
09).

Μέχρι σήμερα έχουν κηρυχθεί 17 Εθνικά Πάρκα. Για 11 από αυτά έχουν καθοριστεί και περιφερειακές
ζώνες προστασίας. Σημειώνεται ότι οι ήδη κηρυγμένοι εθνικοί δρυμοί και οι υγρότοποι διεθνούς
σημασίας κατά τη Σύμβαση Ραμσάρ, χαρακτηρίζονται εθνικά πάρκα, με προεδρικό διάταγμα που
εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΔ 01) απαντάται τμήμα
του Εθνικού Πάρκου Χελμού‐Βουραϊκου που ιδρύθηκε με την ΚΥΑ 40390 (ΦΕΚ 446/Δ/2‐10‐09). Οι
κηρυγμένοι Εθνικοί Δρυμοί απαριθμούν τους 10. Οι Εθνικοί Δρυμοί Πρεσπών, Βίκου‐Αώου, Πίνδου,
Οίτης και Σουνίου περιλαμβάνουν πυρήνες και περιφερειακές ζώνες, ενώ οι υπόλοιποι περιλαμβάνουν
μόνο πυρήνες. Ορισμένοι από τους Εθνικούς Δρυμούς έχουν ήδη ενταχθεί σε Εθνικά Πάρκα. Στο ΥΔ
Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΔ 01) δεν απαντώνται Εθνικοί Δρυμοί. Η Ελλάδα έχει 10 υγροτόπους ως
Διεθνούς Σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ, οι οποίοι ήδη έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura
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2000 και αποτελούν τμήματα Εθνικών Πάρκων. Στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΔ 01) δεν
απαντώνται υγρότοποι της Σύμβασης Ραμσάρ.
Όσον αφορά στην Κατηγορία «Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών», η μέχρι σήμερα
κατάσταση έχει ως εξής:
Οι Ειδικές Ζώνες Διατήρησης ‐ ΕΖΔ (Special Areas of Conservation) και οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας ‐
ΖΕΠ αποτελούν περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου υπάρχουν 19
περιοχές του Δικτύου Natura 2000, εκ των οποίων 13 ΕΖΔ, 5 ΖΕΠ και 1 ΕΖΔ/ΖΕΠ.
Επίσης, μέχρι σήμερα κηρυχθεί 610 Καταφύγια Άγριας Ζωής. Στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου
υπάρχουν 20 ΚΑΖ.
Όσον αφορά στην Κατηγορία «Προστατευόμενα τοπία και Προστατευόμενοι φυσικοί
σχηματισμοί», η μέχρι σήμερα κατάσταση έχει ως εξής:
Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί και Τοπία: Έως σήμερα έχουν κηρυχθεί 2 περιοχές μέσω
ΖΟΕ και στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών έχουν καθοριστεί 10 θέσεις με Προστατευόμενους Φυσικούς
Σχηματισμούς και Τοπία ή στοιχεία τοπίων. Στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου δεν απαντώνται τέτοιες
περιοχές.
Αισθητικά δάση: Σε αυτά περιλαμβάνουν δασικά τοπία με ιδιαίτερο αισθητικό και οικολογικό
ενδιαφέρον, που έχουν σκοπό εκτός από την προστασία της φύσης να δώσουν την ευκαιρία στο κοινό
να γνωρίσει και να απολαύσει το φυσικό περιβάλλον με διάφορες δραστηριότητες αναψυχής. Έχουν
χαρακτηριστεί 19 περιοχές, με συνολική έκταση 32.506 εκτάρια. Στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου δεν
απαντώνται Αισθητικά Δάση.
Διατηρητέα μνημεία της φύσης: Σε αυτά περιλαμβάνονται μεμονωμένα δένδρα ή συστάδες δένδρων
με ιδιαίτερη βοτανική, οικολογική, αισθητική ή ιστορική και πολιτισμική αξία. Στην ίδια κατηγορία
ανήκουν επίσης εκτάσεις με σπουδαίο οικολογικό, παλαιοντολογικό, γεωμορφολογικό ή άλλο
ενδιαφέρον. Η θεσμοθέτησή τους υλοποιήθηκε βάσει του δασικού κώδικα. Έχουν κηρυχθεί 52
Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, με συνολική έκταση 16.840 εκτάρια. Η πλειονότητα των μνημείων
αυτών καταλαμβάνει ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι μόνο το Απολιθωμένο
Δάσος της Λέσβου το οποίο καταλαμβάνει το 89% της συνολικής έκτασης των Διατηρητέων Μνημείων
της Φύσης. Στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου απαντώνται 7 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης.
Σε σχέση με τα ήδη Κηρυγμένα Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους δεν έχει εκδοθεί η σχετική
απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ που θα ρυθμίζει τους όρους ένταξής τους στο Εθνικό Σύστημα
Προστατευόμενων Περιοχών.

4.3.4

Φυσικα παρκα, Εθνικα παρκα και Περιφερειακα παρκα

Ως φυσικά πάρκα (Natural parks) χαρακτηρίζονται χερσαίες, υδάτινες ή μεικτού χαρακτήρα
περιοχές, εφόσον παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας και ποικιλίας των
φυσικών και πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών, ιδίως βιολογικών, οικολογικών, γεωλογικών,
γεωμορφολογικών και αισθητικών και παράλληλα προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη
δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου. Τα φυσικά πάρκα
διακρίνονται σε εθνικά και περιφερειακά.
Όταν το φυσικό πάρκο ή μεγάλο τμήμα του καταλαμβάνει θαλάσσια ή δασική περιοχή ή όταν
περιλαμβάνει μεγάλης σημασίας γεωτόπους, μπορεί να ονομάζεται ειδικότερα θαλάσσιο πάρκο,
εθνικός ή περιφερειακός δρυμός ή γεωπάρκο, αντίστοιχα.
Οι εθνικοί δρυμοί που έχουν κηρυχθεί κατά το άρθρο 78 του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7 Α), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν.δ. 996/1971 (ΦΕΚ 192 Α) και οι υγρότοποι διεθνούς σημασίας
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κατα τη Συμβαση Ραμσαρ, η οποια κυρωθηκε με το αρθρο πρωτο του ν.δ. 191/1974 (ΦΕΚ 350 Α΄),
χαρακτηρίζονται εθνικά πάρκα με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατά τη διαδικασία του άρθρου 21.
Εθνικά πάρκα (National parks) Ως εθνικά πάρκα χαρακτηρίζονται περιοχές μεγάλης έκτασης που
είτε λόγω της θέσης τους, όπως διασυνοριακές, είτε λόγω της εξέχουσας οικολογικής ή άλλης φυσικής
σπουδαιότητάς τους θεωρούνται ως σημαντικές σε εθνικό επίπεδο.
Περιφερειακά πάρκα (Regional parks). Ως περιφερειακά πάρκα χαρακτηρίζονται περιοχές που είτε
λόγω της θέσης τους είτε λόγω της οικολογικής σπουδαιότητάς τους θεωρούνται σημαντικές σε
περιφερειακό επίπεδο.
Όπως προαναφέρθηκε στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου απαντώνται ένα Εθνικό Πάρκο, τμήμα του
οποίου βρίσκεται και εντός των ΛΑΠ των ΖΔΥΚΠ.
Το Εθνικό Πάρκο Χελμού‐Βουραϊκου ιδρύθηκε με την ΚΥΑ 40390 (ΦΕΚ 446/Δ/2‐10‐09). Σκοπός της
ΚΥΑ είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομίας
και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της περιοχής «ορεινός όγκος
Χελμού‐ φαράγγι Βουραϊκού ποταμού», που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική,
αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία. Ειδικότερα επιδιώκεται η
διατήρηση και διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που
απαντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή.
Το φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού έχει προταθεί, μέσω του ΕΠΠΕΡ‐ υποπρόγραμμα 3‐ να κηρυχθεί
ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, καθώς η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της
συγκέντρωσης σπάνιων ειδών πανίδας και χλωρίδας, αλλά και λόγω των ιδιαίτερων
γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών που την απαρτίζουν. Επιπλέον, η περιοχή Χελμού Βουραϊκού έχει
χαρακτηριστεί ως Γεωπάρκο. Τα Γεωπάρκα είναι ευρύτερες περιοχές που περιέχουν αξιόλογες θέσεις
γεωλογικών μνημείων και γεωτόπων (Φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού, σπήλαιο Λιμνών, Ύδατα
Στυγός, πηγές Αροάνιου και Λάδωνα ποταμού, λίμνες Τσιβλού, Δόξας καθώς επίσης και θέσεις
οικολογικού, αρχαιολογικού, ιστορικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος και αποτελούν εργαλεία για την
περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Η αξία του Εθνικού Πάρκου έγκειται κυρίως στη μοναδικότητα του φυσικού τοπίου, αλλά και στην
ύπαρξη υψηλού αριθμού στενότοπων ενδημικών, ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών
χλωρίδας. Εξαιρετικά σημαντική είναι η περιοχή σε εθνικό επίπεδο, και ως προς την Ορνιθοπανίδα,
ιδίως όσον αφορά στο φαράγγι του Βουραϊκού και στον ορεινό όγκο του Χελμού.
Σύμφωνα με το ΦΔ Χελμού‐ Βουραϊκού το κρισιμότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει τα τελευταία
χρόνια η προστατευόμενη περιοχή είναι η οικιστική ανάπτυξη, με το χτίσιμο εξοχικών κατοικιών και
ξενοδοχειακών μονάδων έξω από τα όρια των πόλεων και των χωριών, και ιδιαίτερα στην ορεινή ζώνη
και κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο. Σημαντικό πρόβλημα που συνδέεται άμεσα με αυτό είναι και η
διάνοιξη νέων δρόμων και η επέκταση του υφιστάμενου οδικού δικτύου (Λατσούδης και συν. 2008).
Στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή περιλαμβάνονται και η ρύπανση του
Βουραϊκού, καθώς και οι πυρκαγιές.
Η περιοχή του Εθνικού Πάρκου υπάγεται στην αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Χελμού‐
Βουραϊκού, ο οποίος ιδρύθηκε μαζί με άλλους 24 Φορείς με το Ν. 3044/2002 και συγκροτήθηκε σε
σώμα το 2003 με την ΚΥΑ 125207/393 (ΦΕΚ 140/Β/11‐02‐2003).

4.3.5

Περιοχες Δικτυου 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
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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 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 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).
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 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (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 ΤΚΣ 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 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (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".
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".
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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
κοινων υπουργικων αποφασεων (Β΄1289) και υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κοινων υπουργικων
αποφασεων (Β΄992), σε συμμορφωση με διαταξεις της οδηγιας 2006/105 του Συμβουλιου 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 Οδηγια 79/409/ΕΟΚ....» (Β΄ 1495), σε συμμορφωση 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
παραρτηματα Β΄ και Γ΄ του αρθρου 14 της ΚΥΑ 37338/1807/Ε.103/1.9.2010 αποτελουν μερος 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.
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 4.294.205ha και καλύπτει 27,2% της χέρσου και 6,1% των χωρικών υδάτων.
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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).
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.
Ο κατάλογος των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας στην Ελλάδα θεωρείται πλήρης, σε πολύ μεγάλο
ποσοστό, στη χέρσο. Παραμένει η ανάγκη για ορισμένες διευθετήσεις σε σχέση κυρίως με τα
συμπεράσματα του 3ου Βιογεωγραφικού Σεμιναρίου για τη Μεσογειακή Ζώνη. Ωστόσο, οι επιφυλάξεις
για το θαλάσσιο χώρο, όπως προσδιορίστηκαν στο Μεσογειακό Βιογεωγραφικό Σεμινάριο για το
θαλάσσιο χώρο, είναι σημαντικές.
Όσον αφορά στον κατάλογο των ΖΕΠ, μετά από την αποστολή σημαντικού αριθμού νέων ΖΕΠ σε
συνέχεια καταδίκης από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), το Κολλέγιο των
Επιτρόπων έκρινε ότι ο αριθμός των χερσαίων ΖΕΠ στην Ελλάδα είναι ικανοποιητικός. Ωστόσο,
παραμένουν εκκρεμότητες σε ότι αφορά στον αριθμό των θαλασσίων ΖΕΠ.
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.
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:
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.
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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:




καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας για τη διατήρηση των αντικειμένων
που προστατεύονται,
εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων και
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.
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/23‐02‐2012).
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.
Όσον αφορά τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου απαντώνται
συνολικά 19 περιοχές, οι οποίες καλύπτουν συνολική έκταση περί τα 308.556 εκτάρια (βλ. ακόλουθο
πίνακα). Ειδικότερα:




13 περιοχές είναι χαρακτηρισμένες ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης» (ΕΖΔ),
5 περιοχές είναι χαρακτηρισμένες ως «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» (ΖΕΠ) και
1 περιοχή είναι χαρακτηρισμένη τόσο ως ΕΖΔ όσο και ως ΖΕΠ.

Σύμφωνα με το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011), οι προαναφερόμενες ΕΖΔ και ΖΕΠ,
περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Περιοχές Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών», του Εθνικού
Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών.
Πίνακας 4.10: Περιοχές Δικτύου Natura 2000 ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΔ 01)
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
GR2320002
GR2320008
GR2320009
GR2320012
GR2320013
GR2330002
GR2330004
GR2330005
GR2330008
GR2520001
GR2540008
GR2550001
GR2550003
GR2550004
GR2550005
GR2550006
GR2550007
GR2550008
GR2550009
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΟΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΑ ΣΤΥΓΟΣ
ΟΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ
ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΝ
ΟΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ
ΟΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ (ΑΡΟΑΝΙΑ)‐ ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΦΟΛΟΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΘΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ,
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ, ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΟΛΠΟΥ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ,
ΑΚΡ.
ΚΑΤΑΚΩΛΟ‐ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΡΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟ
Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΤΙΑ ΜΑΝΗ
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΦΑΡΑΓΓΙ ΝΕΔΩΝΑ (ΠΕΤΑΛΟΝ‐ ΧΑΝΙ)
ΝΗΣΟΙ ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ & ΣΧΙΖΑ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΚΡΙΤΑΣ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΥΛΟΥ (ΔΙΒΑΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ,
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΙΝΕΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ)
ΟΡΟΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΝΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑΛΟΒΑΣ & ΝΗΣΟΣ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ
ΟΡΟΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ‐ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΡΥΠΗΣ

ΕΖΔ

ΖΕΠ



17493,03
19332,14
308,02
38983,48



32169,19



9741,96
314,83








Έκταση (ha)



3274,18



11042,19



22673,07


31659,31




1241,86
11292,05



3551,97





1342,86
53367,45
972,24
1010,23
48785,87




Από τις ανωτέρω αναφερόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, 15 περιοχές (11 ΕΖΔ, 3 ΖΕΠ και 1
ΕΖΔ/ΖΕΠ) βρίσκονται εντός των ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ.

4.3.6

Καταφυγια Άγριας Ζωης

Σύμφωνα με τον Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/27.08.1998), τα καταφύγια θηραμάτων, μετονομάστηκαν
σε «Καταφύγια Άγριας Ζωής». Με βάση το Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011) ως καταφύγια άγριας ζωής χαρακτηρίζονται φυσικές περιοχές
(χερσαίες, υγροτοπικές ή θαλάσσιες), που έχουν ιδιαίτερη σημασία ως σημαντικοί τόποι ανάπτυξης της
άγριας χλωρίδας ή ως βιότοποι αναπαραγωγής, διατροφής, διαχείμασης ειδών της άγριας πανίδας, ή
ως περιοχές αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης γόνου, ή, τέλος, ως σημαντικοί θαλάσσιοι
οικότοποι.
Στην παρ. 4.3, του άρθρου 5, του νόμου, καθορίζονται συγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί όσον αφορά
στα ΚΑΖ. Οι λειτουργίες που πρέπει να επιτελούν, τα κριτήρια επιλογής τους καθώς και οι σκοποί που
πρέπει να επιτυγχάνονται μέσω του νέου θεσμού, είναι περισσότερο σύνθετοι, πολύπλοκοι και
αποσκοπούν στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, στην προστασία των ειδών, καθώς στη
διατήρηση των σπάνιων και απειλούμενων ειδών της πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας, καθώς και
στην προστασία και την αύξηση του πληθυσμού των θηραμάτων. Κατά συνέπεια, ο στόχος ενός
καταφυγίου άγριας ζωής δεν επικεντρώνεται πλέον μόνο στα θηράματα, αλλά σε όλα τα είδη άγριας
πανίδας, αυτοφυούς χλωρίδας αλλά και του οικοσυστήματος γενικά.
Στον ακόλουθο Πίνακα, δίνονται τα 16 Καταφύγια Άγριας Ζωής των ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ.
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Πίνακας 4.11: Καταφύγια Άγριας Ζωής ΥΔ 01 εντός των ορίων των ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ
α/α

Κωδικός

Ονομασία

ΦΕΚ Κήρυξης

1
2
3

K452
K454
K455

435/Β/15‐7‐85
541/Β/90
599/Β/76

4
5

K459
K468

595/Β/86
209/29‐2‐80

552.74
2694.936

6
7
8
9
10
11

K470
K473
K477
K482
K483
K484

561/Β/86
527/24‐7‐86
276/4‐6‐87
768/25‐10‐88
527/24‐7‐86
696/25‐5‐76

1659.661
1187.033
2226.333
1014.814
992.338
1057.827

12

K487

674/7‐8‐91

1344.385

13
14

K419
K708

K726

625/19‐7‐78
911/Β/16‐07‐01
Τροποποίηση.
987/Β/31‐07‐02
Τροποποίηση
328/Β/28‐03‐01
Ίδρυση

498.029
1713.232

15
16

K765

Αρκουδόρεμα‐ Χαλίκι (Πιάνας‐ Χρυσοβιτσίου)
Κάτω Σαμικό‐Ξηροχώρι ‐ Σμέρνα‐ Γραίκα‐ Βρίνα
Ζαχοβούνι‐ Πρεσκαβίτα (Καλλιθέας ‐ Λιβαδακίου‐
Αμυγδαλεών)
Κιβούρια‐Ροδινά (Καλιδόνας ‐Ροδινών‐ Σχινών)
Τσεμπερού (Πάπαρη –Αγριακόνας –Ρουτσίου ‐
Αναβρητού)
Άνω Γλιάτα (Μάνδρας)
Ροντάικα‐ Άγ. Νικόλαος (Σέλλας‐Ροδιάς)
Καλλιγάς (Τρικόρφου ‐ Δραίνας)
Τούμπα (Πλατανόβρυσης)
Ευρετή‐ Δενδρούλη ‐Άγ. Νικόλαος (Μουζακίου)
Σκοτωμένος‐ Πετραλέξης (Γαργαλιάνων ‐ Βάλτας‐
Φιλιατρών)
Αμυγδαλίτσα
(Μανιακίου‐
Μεταμόρφωσης‐
Μεταξάδας)
Λαγκάδας‐ Φτέρες‐ Βαγένι‐ Καστράκι (Καστρίων)
Πρ. Ηλίας, Δάσος Παπαλέικο, Τρύπιο Λιθάρι,
Βαθύρεμα,
Φτέρες,
Μάντρες,
Ποταμόλακα,
Σπαρτόραχη, περιοχών Ασέας, Αραχαμιτών,
Κερασταρίου, Παλαιόχουνη
Λάδωνας Δημοτικού Διαμερίσματος Τροπαίων,
Βάχλιας, Δήμητρας, Κοντοβάζαινας, Βουτσίου των
Δήμων Τροπαίων και Κοντοβάζαινας
Αγ. Ιωάννης ‐ Αγ. Γεώργιος περιοχή Λαδά,
Καρβελίου, Αρτεμησίας Δήμου Καλαμάτας

Έκταση
(ha)
1722.967
1930.553
1351.427

1087/02/08/05
Ίδρυση

1265.361

2637.018

Σύμφωνα με το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011), τα προαναφερόμενα ΚΑΖ, περιλαμβάνονται
στην κατηγορία «Περιοχές Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών», του Εθνικού Συστήματος
Προστατευόμενων Περιοχών.

4.3.7

Αισθητικα και Προστατευτικα Δαση

Τα Αισθητικά Δάση έχουν θεσμοθετηθεί βάσει της δασικής νομοθεσίας και περιλαμβάνουν δασικά
τοπία με ιδιαίτερο αισθητικό και οικολογικό ενδιαφέρον, που έχουν σκοπό εκτός από την προστασία
της φύσης να δώσουν την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει και να απολαύσει το φυσικό περιβάλλον με
διάφορες δραστηριότητες αναψυχής. Ως Αισθητικά Δάση έχουν χαρακτηριστεί 19 περιοχές της χώρας
που καταλαμβάνουν συνολικά έκταση ίση με 32.506 ha.
Στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου δεν απαντώνται Αισθητικά Δάση.
Τα Προστατευτικά Δάση χαρακτηρίζονται ως τέτοια βάσει των άρθρων 69 και 70 του Ν.Δ. 86/1969
όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 4 του Ν. 3208/2003 όσα συμβάλλουν στην προστασία του
εδάφους, πηγών, ρευμάτων, οδών, μνημείων και αστικών περιοχών.
Στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου δεν απαντώνται Προστατευτικά Δάση.
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Διατηρητεα Μνημεια της Φυσης

Στα Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης περιλαμβάνονται μεμονωμένα δένδρα ή συστάδες δένδρων με
ιδιαίτερη βοτανική, οικολογική, αισθητική ή ιστορική και πολιτισμική αξία. Στην ίδια κατηγορία
ανήκουν επίσης εκτάσεις με σπουδαίο οικολογικό, παλαιοντολογικό, γεωμορφολογικό ή άλλο
ενδιαφέρον. Η θεσμοθέτησή τους υλοποιήθηκε βάσει του δασικού κώδικα. Έχουν κηρυχθεί 52
Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης στην χώρα με συνολική έκταση 16.840 ha. Η πλειονότητα των
μνημείων αυτών καταλαμβάνει ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα.
Στο ΥΔ Δυτ. Πελοποννήσου απαντώνται επτά (7) από τα συνολικά 52 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης
της Χώρας (βλ. ακόλουθο Πίνακα).
Σύμφωνα με το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011), τα προαναφερόμενα Διατηρητέα Μνημεία της
Φύσης, περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Προστατευόμενα Τοπία και Προστατευόμενοι Φυσικοί
Σχηματισμοί», του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών.
Πίνακας 4.12: Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης ΥΔ Δυτ. Πελοποννήσου
α/α
1

2

Ονομασία
Το κλήμα των
Καλαβρύτων
Ο Πλάτανος της
Δημητσάνας
Αρκαδίας
Ο Σφένδαμος του
Σιδηροκάστρου
Μεσσηνίας
Η Ελιά της
Καλαμάτας
Η Δρυς της
Δόριζας Αρκαδίας

3
4
5
6

Ο Πλάτανος του
Αγ. Φλώρου
Μεσσηνίας

7

Το Δάσος
αείφυλλων
πλατύφυλλων στο
νησί Σαπιέντζα

4.3.9

Περιγραφή
Εντυπωσιακό άγριο κλήμα που συμφύεται με ομάδα
από πουρνάρια. Αποτελεί αξιόλογο επιστημονικό και
αισθητικό μνημείο της φύσης και παράλληλα είναι
τουριστικός πόλος έλξης στην περιοχή.
Εντυπωσιακό γέρικο πλατάνι, μεγάλων διαστάσεων,
που συνδέεται με σημαντικά ιστορικά γεγονότα της
περιοχής.
Όμορφο γέρικο δέντρο σφενδάμου, κοντά σε μια
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος πηγή, μοναδικό στην
περιοχή για τη βοτανική και αισθητική του αξία.
Αιωνόβια ελιά, αντιπροσωπευτική της γνωστής
ποικιλίας Ελαιών Καλαμάτας.
Πουρνάρι εντυπωσιακού μεγέθους στην αυλή μιας
εκκλησίας, αξιόλογο υπόλειμμα από σημαντικό
δάσος δρυός, που κάηκε το 1826.
Ιστορικός γέρικος πλάτανος,
εντυπωσιακού
μεγέθους και σημαντικής αισθητικής αξίας που
συνδέεται με σοβαρά ιστορικά γεγονότα της
περιοχής κατά τον 17ο και 18ο αιώνα.
Έκταση με τυπική μεσογειακή δασική βλάστηση
σκληρόφυλλων, αείφυλλων πλατανόφυλλων με τη
μορφή δένδρου ύψους 8‐10 μ. στο ακατοίκητο νησί
Σαπιέντζα της Μεσσηνίας. Τα είδη που καλύπτουν το
νησί είναι κυρίως σχίνος , φιλλίκι, αγριελιά , κουμαριά
, πουρνάρι

ΦΕΚ
738/Β/1975

Νομός
Αχαΐας

121/Δ/1980

Αρκαδίας

121/Δ/1980

Μεσσηνίας

121/Δ/1980

Μεσσηνίας

121/Δ/1980

Αρκαδίας

589/Β/1985

Μεσσηνίας

656/Β/1986

Μεσσηνίας

Τοπια Ιδιαιτερου Φυσικου Καλλους

Όσον αφορά στα Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ), στα πλαίσια της παρούσας εξετάστηκαν
τα ακόλουθα:


τα ΤΙΦΚ, που προέκυψαν από το ερευνητικό πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ (1995) με θέμα
«Οριοθέτηση και Καθορισμός Μέτρων Προστασίας Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους» και
παραθέτονται στη «Βάση Δεδομένων για την Ελληνική Φύση – ΦΙΛΟΤΗΣ» του ΕΜΠ. Στην εν λόγω
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βάση δεδομένων, έχουν προστεθεί και νεώτερα ΤΙΦΚ τα οποία δεν είχαν εντοπισθεί από το
πρόγραμμα «Οριοθέτηση και Καθορισμός Μέτρων Προστασίας των ΤΙΦΚ» και
τα ΤΙΦΚ που προέκυψαν από τον Ν.1465/1950, ο οποίος συμπληρώνει τον Ν.5351/1932 «Περί
αρχαιοτήτων». Πρόκειται για εκτάσεις που περιλαμβάνουν σημαντικό τμήμα φυσικού
περιβάλλοντος με αξιόλογη αισθητική αξία, η οποία χρήζει προστασίας και διατήρησης των
φυσικών και πολιτιστικών πόρων και όπου επιβάλλονται διάφοροι περιορισμοί και απαγορεύσεις
στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος και ο περιορισμός της δόμησης,
η θέσπιση ειδικών μορφολογικών στοιχείων στα κτίρια και στις διάφορες κατασκευές κ.λπ. Η
αρμοδιότητα για τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) περιήλθε από το Υπουργείο
Πολιτισμού, στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΕΚΑ), βάσει του
ΠΔ 161/1984 (ΦΕΚ 54 Α’).

Στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου, απαντώνται 23 ΤΙΦΚ, σύμφωνα με τη «Βάση Δεδομένων για την
Ελληνική Φύση – ΦΙΛΟΤΗΣ» (βλ. ακόλουθο Πίνακα).
Πίνακας 4.13: Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου, σύμφωνα με τη «Βάση
Δεδομένων για την Ελληνική Φύση – ΦΙΛΟΤΗΣ» (Ερευνητικό Πρόγραμμα, ΥΠΕΧΩΔΕ ‐ 1995)
Κωδικός
Π.Ε. Αρκαδίας
AT1011084
AT1011072
Π.Ε. Αχαΐας
AT1011017
AT1011016
Π.Ε. Ηλείας
AT1011003
AT1011067
AT1010004
AT1011007
AT1011012
AT1011011
Π.Ε. Λακωνίας
AT1011082
AT1011076
AT1011077
AT1011068
Π.Ε. Μεσσηνίας
AT1011010
AT1010014
AT1010013
AT1011009
AT1011083
AT1011013
AT1011008
AT1011018
AT1011014

Ονομασία
Δημητσάνα, Στεμνίτσα και Φαράγγι Λουσίου
Καρύταινα
Πηγές Ποταμού Αροανίου
Πηγές Ποταμού Λάδωνα
Ακρωτήριο Αγ. Ανδρέα Κατάκωλου
Ανδρίτσαινα
Αρχαία Ολυμπία
Λίμνη και Δάσος Καϊάφα
Μονή Κρεμαστής
Παραπόταμοι Αλφειού
Αρεόπολη
Βάθεια
Κίττα
Μίνα Μάνης
Άνω Πόλη Κυπαρισσίας
Καρδαμύλη
Κορώνη
Μανιάκι ‐ Ταμπούρια Παπαφλέσσα
Μεθώνη
Όρος Προφήτης Ηλίας (Λιούστρα) Μεσσηνίας
Πύλος και Όρμος Ναυαρίνου
Φαράγγι Κοσκαράκας
Φαράγγι ποταμού Νέδα

Στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου, οι περιοχές που έχουν κηρυχθεί ως “Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους”
και οι οποίες προέκυψαν από τον Ν.1465/1950, ο οποίος συμπληρώνει τον Ν.5351/1932 «Περί
αρχαιοτήτων», είναι οι ακόλουθες (πηγή: ΥΠ. Πολιτισμού, http://listedmonuments.culture.gr.).:
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Π.Ε. Αρκαδίας


Ο Αρχαιολογικός Χώρος κοιλάδας ποταμού Λουσίου – (ΦΕΚ 132 ΑΑΠ/29‐3‐2009)

Π.Ε. Ηλείας





Ο Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Ολυμπίας – (ΦΕΚ 189/Β/20‐2‐2002)
Ο Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Καϊάφα – (ΦΕΚ 899/Β/5‐11‐1991)
Ο Αρχαιολογικός χώρος Άνω Φιγαλείας – (ΦΕΚ 414/Β/24‐6‐1982)
Η περιοχή της Αρχαίας Φειάς– (ΦΕΚ 236/Β/9‐4‐1996)

Π.Ε. Μεσσηνίας











Η περιοχή Καρδαμύλης – (ΦΕΚ 719/Β/13‐12‐1983)
Ο Οικισμός Κορώνης – (ΦΕΚ 527/Β/31‐5‐1979)
Ο Αρχαιολογικός χώρος όρμου Βοϊδοκοιλιάς και Κορυφασίου ("Παλαιοκάστρου") – (ΦΕΚ
534/Β/21‐8‐1992)
Το Ύψωμα "Κούκουρας" βόρεια του υψώματος του Προφήτη Ηλία – (ΦΕΚ 587/Β/4‐11‐1987)
Ο Κόλπος Βοϊδοκοιλιάς– (ΦΕΚ 691/Β/12‐11‐1981)
Ο Αρχαιολογικός χώρος στο Διβάρι – (ΦΕΚ 587/Β/4‐11‐1987)
Η περιοχή του Θολωτού Τάφου, κάτω από το εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία – (ΦΕΚ 691/Β/12‐11‐
1981)
Η περιοχή του Μυκηναϊκού Τάφου (Θρασυμήδους) – (ΦΕΚ 691/Β/12‐11‐1981)
Η περιοχή του Κάστρου Ναυαρίνου ή Πύλου ή "Νιόκαστρο"– (ΦΕΚ 1098/Β/20‐10‐1998)
Ο Οικισμός Πύλου – (ΦΕΚ 750/Β/7‐6‐1976)

Όπως έχει προαναφερθεί, σύμφωνα με τον Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011), για τα ήδη
κηρυγμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, ρυθμίζονται οι όροι
ένταξής τους στην κατηγορία «Προστατευόμενα τοπία και Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί»,
του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών. Έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική
απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ.

4.3.10 Άλλες Περιοχες Προστασιας
Στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου προστατεύονται με βάση την υφιστάμενη εθνική και διεθνή νομοθεσία
οι εξής περιοχές:
Γεωπάρκα: Ένα Γεωπάρκο είναι μια περιοχή με σαφώς καθορισμένα όρια που έχει μια αξιοσημείωτη
γεωλογική κληρονομιά σε συνδυασμό με μια στρατηγική για την βιώσιμη ανάπτυξη (δηλαδή στην
οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του
περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα). Οι κύριοι σκοποί ενός Γεωπάρκου είναι: α) Η διατήρηση της
Γεωλογικής Κληρονομιάς (Γεωδιατήρηση), β) Η εκπαίδευση για την βιώσιμη ανάπτυξη (μέσω συνεχούς
πρακτικής, που ενσωματώνεται σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σε ερμηνευτικές πινακίδες, φυλλάδια,
κέντρα περιβαλλοντικής ενημέρωσης ‐ εκπαίδευσης, παραγωγή γεωτουριστικών προϊόντων) και γ) Ο
Γεωτουρισμός, με έμφαση στον τομέα του πολιτιστικο‐περιβαλλοντικού τουρισμού.
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Στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου ως Γεωπάρκο έχει χαρακτηρισθεί το Εθνικό Πάρκο Χελμού Βουραϊκού.
Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού (ΦΔΧΒ) από τις 13 Σεπτεμβρίου 2009 είναι μέλος του
Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων (ΕGN European Geoparks Network) και του Δικτύου των
Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO (GGN Global Geoparks Network). Στόχος αυτής της δικτύωσης
είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών με τα άλλα 64 μέλη του EGN και GGN, η
προώθηση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προστασίας και
ανάδειξης του περιβάλλοντος[1].

1

Ιστοσελίδα Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού: http://www.fdchelmos.gr
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5

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

5.1

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ



Συλλογή δεδομένων ιστορικών πλημμυρών.

Κατά το στάδιο της (ΠΑΚΠ) πραγματοποιήθηκε αρχικά συλλογή δεδομένων σχετικά με τις ιστορικές
πλημμύρες (πλημμύρες που σημειώθηκαν κατά το παρελθόν) που είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην
ανθρώπινη υγεία ή ζωή, στις οικονομικές δραστηριότητες και στο περιβάλλον. Η παραπάνω συλλογή
είχε σκοπό να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με ιστορικά συμβάντα πλημμυρών, αναφορικά με
ένα μεγάλο εύρος χαρακτηριστικών. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν περιλαμβάνουν (όπου ήταν δυνατό)
πληροφορίες για τις θέσεις των πλημμυρών, το χρόνο εκδήλωσής τους, τη διάρκειά τους, τα υδάτινα
σώματα με τα οποία σχετίζονται, την έκταση της επιφάνειας κατάκλυσης, τα αίτιά τους, τους
διάφορους μηχανισμούς, τα χαρακτηριστικά τους, τον τύπο των καταστροφών που προκλήθηκαν
καθώς και το κόστος τους. Όλα τα παραπάνω δεδομένα είναι οργανωμένα σε σύστημα γεωγραφικών
πληροφοριών.
Τα δεδομένα των ιστορικών πλημμυρών συλλέχθησαν από τους ακόλουθους φορείς:
α) Κεντρικούς Φορείς (Υπουργεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κλπ) είτε με σχετική αλληλογραφία είτε με
επί τόπου επισκέψεις για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με καταγραφές ιστορικών πλημμυρών και
β) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες με σχετική αλληλογραφία για τη συλλογή δεδομένων
πλημμύρας από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων
αρμοδιότητας τους.
Σε κεντρικό ‐ επιτελικό επίπεδο αξιοποιήθηκαν τα ακόλουθα:






Αρχεία Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη κήρυξης περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πλημμυρών
(στοιχεία της περιόδου 2007‐2012). Η πληροφορία περιλαμβάνει ημερομηνία συμβάντος, περιοχή
χωρίς συγκεκριμένο προσδιορισμό, γενικές παρατηρήσεις για το αίτιο του συμβάντος (π.χ.
πλημμύρες από έντονη βροχόπτωση)
Αρχεία αποζημιώσεων λόγω καταστροφής οικιακών συσκευών και σπιτιών από πλημμύρες που
έχουν δοθεί σε κατοίκους οικισμών από την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.) του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ), (στοιχεία της περιόδου 1994 ‐ 2010).
Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τη γεωγραφική θέση σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος‐ΔΔ (όνομα
τέως Νομού και Δήμου) ,την ημερομηνία του συμβάντος, την Κ.Υ.Α. οριοθέτησης των περιοχών και
τις πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες
Αρχεία αποζημιώσεων λόγω καταστροφών αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής από
πλημμύρες που έχουν δοθεί σε γεωργούς και κτηνοτρόφους από τον Οργανισμό Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) (στοιχεία της περιόδου 1986 ‐ 2009). Τα στοιχεία περιλαμβάνουν
τη γεωγραφική θέση σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος (Νομός και Δήμος), την ημερομηνία του
συμβάντος και το ύψος αποζημίωσης, την έκταση που κατακλύσθηκε σε στρέμματα και τον αριθμό
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των δένδρων στην περίπτωση καταστροφών στο φυτικό κεφάλαιο και το ύψος αποζημίωσης στην
περίπτωση καταστροφών στο ζωικό κεφάλαιο
Αρχεία Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καταγραφής συμβάντων πλημμυρισμού (ηλεκτρονικά αρχεία
πυροσβεστικής με στοιχεία από το 2000 έως το 2011). Τα στοιχεία περιλαμβάνουν την αρμόδια
Πυροσβεστική Υπηρεσία, την ημερομηνία του συμβάντος, την πόλη, τη συγκεκριμένη διεύθυνση
του συμβάντος, περιγραφή της περιοχής που επλήγη (π.χ. βιοτεχνικές εγκαταστάσεις), την πιθανή
αιτία της πλημμύρας (π.χ. ύδατα από βροχόπτωση, φυσικά αίτια). Η πληροφορία αυτή είναι υψηλής
γεωγραφικής διακριτότητας και χρησιμοποιείται μόνο για λόγους διασταύρωσης με στοιχεία από
άλλες πηγές σχετικής πληροφόρησης, αιτιολογώντας τον χαρακτηρισμό ενός πλημμυρικού
συμβάντος ως σημαντικού, ενώ δεν αξιοποιήθηκε περαιτέρω στο τρέχον στάδιο.
Μελέτες και έρευνες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ ‐ Δ/νση
Εγγειοβελτιωτικών έργων Δ7), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.),
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των Περιφερειών, των πρώην Νομαρχιών, των Δήμων και άλλων
αρμόδιων φορέων (Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης, κλπ). Οι μελέτες αυτές
συγκεντρώθηκαν είτε με επί τόπου επισκέψεις στις Υπηρεσίες είτε απεστάλησαν στην ΕΓΥ σε
απάντηση σχετικού ερωτήματος προς τους φορείς.
Δημοσιεύματα σε εφημερίδες και στον ηλεκτρονικό τύπο. Αναζητήθηκαν ιστορικά συμβάντα
πλημμυρών με αποδελτίωση της ψηφιακής βιβλιοθήκης των εφημερίδων από το αρχείο της
Εθνικής Βιβλιοθήκης, (http://www.nlg.gr). Αναζητήθηκαν επίσης μέσω διαδικτύου συμβάντα στον
περιοδικό τύπο. Η σχετική πληροφορία περιλαμβάνει κυρίως ποιοτικά δεδομένα.
Επιστημονικές μελέτες Πανεπιστημιακών Φορέων και σχετικές δημοσιεύσεις.
Επισημάνεις των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Δήμων και Περιφερειών) που απεστάλθηκαν στην ΕΓΥ μέσω αλληλογραφίας.


Καταχώρηση δεδομένων ιστορικών πλημμυρών.

Για την καταχώρηση των δεδομένων δημιουργήθηκε ένα υπόδειγμα λογιστικού φύλλου (αρχείο
εισαγωγης) το οποιο περιλαμβανει κατ΄ ελαχιστο τα απαιτουμενα πεδια για την υποβολη στο WISE
(Water Information System for EUROPE), σύμφωνα με τα σχετικά καθοδηγητικά έγγραφα (Document
No.1: Floods Directive reporting: User manual v3.0 και Document No.2: Floods Directive reporting: User
Guide to the reporting schema v3.0 )των πληροφοριών της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης.
Το υπόδειγμα του αρχείου εισαγωγής διανεμήθηκε σε καταχωρητές μαζί με κείμενο οδηγιών. Το
υπόδειγμα περιέχει τρία φύλλα. Στο πρώτο (Φύλλο «Notes») παρουσιάζονται οι τύποι των πεδίων, στο
δεύτερο (φύλλο «Location») γίνεται η εισαγωγή των δεδομένων θέσης ή τοποθεσίας και στο τρίτο
(φύλλο «Event») γίνεται η εισαγωγή των δεδομένων των πλημμυρικών γεγονότων. Κάθε πλημμυρικό
γεγονός συνδέεται υποχρεωτικά με μία θέση ή τοποθεσία.
Διευκρινίζεται ότι ως συμβάν πλημμύρας ορίζεται κάθε επεισόδιο πλημύρας σύμφωνα με τον ορισμό
που δίνεται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.
Διευκρινίζεται ότι ένα συμβάν που αφορά σε πάνω από μία θέση καταχωρείται τόσες φορές όσες και
οι θέσεις που επηρεάστηκαν. Έτσι π.χ. για ένα γεγονός που πλήττει πέντε κοινότητες καταχωρήθηκαν
πέντε θέσεις (και πέντε συμβάντα).
Οι θέσεις των ιστορικών συμβάντων (σημεία) καταχωρήθηκαν σε σύστημα Γεωγραφικών
Πληροφοριών, που καταστρώθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού κατευθυντήριου
κειμένου της Οδηγίας (Document No.3: Floods Directive reporting: User Guide to reporting spatial data
v3.0,), εφαρμόζοντας την ακόλουθη μεθοδολογία :
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Όπου υπήρχε αναφορά σε συγκεκριμένο οικισμό το συμβάν τοποθετήθηκε στη θέση του οικισμού
με βάση τις συντεταγμένες των οικισμών από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
Όταν δεν υπήρχε αναφορά σε συγκεκριμένη κοινότητα, αλλά ο γεωγραφικός προσδιορισμός
ήταν διαφορετικός (π.χ. αναφορά σε ποταμό ή χείμαρρο), η θέση προσδιορίστηκε με βάση τις
λοιπές περιγραφικές πληροφορίες. Έτσι, π.χ. σε ορισμένες περιπτώσεις ως τοποθεσία συμβάντος
δίνεται το κέντρο βάρους του Δημοτικού Διαμερίσματος, της Περιφερειακής Ενότητας κλπ. O
προσδιορισμός της τοποθεσίας δηλαδή δεν είναι ορισμένος πάντα με ακρίβεια.
Κάθε θέση προσδιορίζεται από έναν μοναδικό κωδικό (FloodLocationCode) που είναι ο ίδιος με
αυτόν που έχει αποθηκευτεί στο φύλλο καταχώρησης.

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται τα στοιχεία των ιστορικών πλημμυρών για το Υδατικό
Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου.

Σχήμα 5.1: Θέσεις Ιστορικών πλημμυρικών συμβάντων στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου
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Σχήμα 5.2: Κατηγορίες ανά Αριθμό πλημμυρικών γεγονότων στις θέσεις ιστορικών πλημμυρικών
συμβάντων στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου

Σχήμα 5.3: Κατηγορίες ανά Έκταση Πλημμύρας στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου
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Σχήμα 5.4: Κατηγορίες ανά Ύψος Αποζημίωσης στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου

Σχήμα 5.5: Κατηγορίες ανά Τύπο Καταστροφής στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου



Σημαντικές ιστορικές πλημμύρες.

Κατά το στάδιο της προκαταρκτικής αξιολόγησης ορισμένες πλημμύρες από το σύνολο των
χαρακτηρίστηκαν "σημαντικές", λαμβάνοντας υπ όψιν το γεγονός ότι είχαν ιδιαίτερα μεγάλες
συνέπειες σε επίπεδο είτε ανθρώπινων θυμάτων, είτε ύψους οικονομικών αποζημιώσεων, είτε
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μεγέθους κατακλυζόμενης έκτασης. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι κατηγορίες κατάταξης των
ιστορικών πλημμυρικών συμβάντων με βάση τα ανωτέρω.
Πίνακας 5.1:Ορια κατάταξης ιστορικών πλημμυρικών συμβάντων

Σημαντικότητα
Πλημμύρας

Αποζημίωση
(€)

Έκταση
(στρέμματα)

Χαμηλή

<50 000

<2 000

Μεσαία

50 000 ‐ 200 000

2 000 ‐ 5 000

Υψηλή

200 000 ‐ 500 000

5 000 ‐ 10 000

>500 000

>10 000

Πολύ υψηλή

Ανθρώπινα
θύματα

≥1

Όσα συμβάντα ανήκουν στις κατηγορίες "υψηλή" ή "πολύ υψηλή" χαρακτηρίζονται ως "σημαντικά"
ιστορικά γεγονότα.

Σχήμα 5.6: Σημαντικές ιστορικές πλημμύρες στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου

5.2

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (ΖΔΥΚΠ)

Για τον προσδιορισμό των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, στο άρθρο 5 παρ. 1 της
Οδηγίας 2007/60 ΕΚ ορίζεται ότι:
«Βάσει της προκαταρκτικής αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας κατά το άρθρο 4, για κάθε περιοχή
λεκάνης απορροής ποταμού ή μονάδα διαχείρισης του άρθρου 3 παρ.2 β ή τμήμα διεθνούς περιοχής
λεκάνης απορροής ποταμού που βρίσκεται εντός του εδάφους τους, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις
περιοχές για τις οποίες συμπεραίνουν ότι υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή ότι είναι
πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα»
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Για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (APSFR) ορίστηκαν
συνδυάζοντας τα αποτελέσματα από τον προσδιορισμό των περιοχών όπου είναι πιθανόν να σημειωθεί
πλημμύρα και των περιοχών με δυνητικά σημαντικές συνέπειες από μελλοντικές πλημμύρες,
λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις αναφορές των περιφερειακών φορέων και τις σημαντικές ιστορικές
πλημμύρες.
Ως περιοχές όπου είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα ορίστηκαν αυτές που ικανοποιούν έναν
τουλάχιστον από τους δύο παρακάτω περιορισμούς:



Βρίσκονται σε θέσεις προσχωματικών αποθέσεων
Βρίσκονται σε έδαφος με κλίση μικρότερη από 2%

Για την επιλογή των προσχωματικών περιοχών χρησιμοποιήθηκαν οι υδρολιθολογικοί χάρτες από τα
Σχέδια Διαχείρισης του πρώην ΥΠ.ΑΝ. (νυν ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι) [«Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων
Διαχείρισης Υδατικών Πόρων σε 13 Υδατικά Διαμερίσματα της Χώρας», ΥΠ.ΑΝ. 2008].
Για την επιλογή των περιοχών με κλίσεις μικρότερες από 2% χρησιμοποιήθηκαν τα ψηφιακά μοντέλα
υψομέτρων (Digital Elevation Models, DEM) της Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής
Πληροφορίας (ΕΤΥΜΠ) που διαθέτει η ΕΓΥ.
Για να οριστούν οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες (στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την
πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα) των μελλοντικών πλημμυρών,
ακολουθήθηκαν τα οριζόμενα στο εδάφιο 4.2.ε της ΚΥΑ Η.Π 31822/1542/Ε103/2010 και στο εδάφιο
4.2.δ της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Θεωρήθηκε ότι οι περιοχές όπου είναι πιθανό να υπάρξουν αρνητικές
συνέπειες από μελλοντικές πλημμύρες είναι αυτές που περιέχουν:








Πόλεις και οικισμούς
Βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες
Γεωργικές εκτάσεις με σημαντική οικονομική αξία
Παραγωγικές μονάδες που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση
Προστατευόμενες περιοχές
Μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς
Υποδομές (οδικό, σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμάνια, αεροδρόμια, νοσοκομεία, μεγάλα φράγματα)

Αποτυπώθηκαν οι θέσεις των παραπάνω δραστηριοτήτων και σε όλα τα σημειακά δεδομένα
δημιουργήθηκε μία ζώνη (buffer) απόστασης 1 km ώστε να οριστεί μία ευρύτερη περιοχή για κάθε
σημείο. Το ίδιο έγινε και με τα πολυγωνικά επίπεδα των πόλεων και των λιμνών. Με την ένωση όλων
των περιοχών δημιουργήθηκε ένα υπερσύνολο των θέσεων με δυνητικές αρνητικές συνέπειες σε
μελλοντικές πλημμύρες.
Σύμφωνα με την ανωτέρω μεθοδολογία, στο Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Πελοποννήσου
ορίστηκαν 4 περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ΖΔΥΚΠ. Στο σχήμα και τον πίνακα που ακολουθούν
εμφανίζονται οι ΖΔΥΚΠ του ΥΔ01 ανά Λεκάνη Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ).
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Σχήμα 5.7: Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου
Πίνακας 5.2: Ζώνες
ΔυτικήςΠελοποννήσου

Δυνητικά

Υψηλού

Κινδύνου

Πλημμύρας

Υδατικού

Διαμερίσματος

α/α

Ονομασία

Κωδικός

Έκταση
(km2)

ΛΑΠ

Ποσοστό
ΛΑΠ

1

Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας‐
Μεσσήνης (π. Πάµισος, Άρης, Βέλικας)

GR01RAK0001

170.39

GR32

5.0%

2

Πεδινή περιοχή Μελιγαλά

GR01RAK0002

78.26

GR32

2.3%

3

Οροπέδιο Μεγαλόπολης

GR01RAK0003

90.21

GR29

2.4%

GR01RAK0004

298.33

GR29
GR32

6.0%

Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού
4

και παράκτια ζώνη χειμάρρων από το
ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα
Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού
Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών
χειμάρρων)

1.0%

Στις περιοχές αυτές επικεντρώθηκε ο καθορισμός των υδάτινων σωμάτων και των λεκανών απορροής
καθώς και η ανάλυση των χαρακτηριστικών τους και των μηχανισμών πλημμύρας.
Στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με 39 ιστορικά
συμβάντα πλημμύρας. Από αυτά τα 18 βρίσκονται σε περιοχές που σύμφωνα με την προκαταρκτική
αξιολόγηση χαρακτηρίζονται ΖΔΥΚΠ ενώ τα υπόλοιπα 21 σε περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται ως
ΖΔΥΚΠ. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα καταγεγραμμένα στοιχεία από την προκαταρκτική
αξιολόγηση ανάλογα με τη σημαντικότητα του επεισοδίου.
Πίνακας 5.3:Ιστορικές πλημμύρες στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (GR01)
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Σημαντικότητα Πλημμύρας

Εντός ΖΔΥΚΠ

Εκτός ΖΔΥΚΠ

Χαμηλή

8

10

Μεσαία

1

4

Υψηλή

0

0

Πολύ υψηλή

3

0

Άγνωστη

6

7

Σύνολο

18

21

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 18 ιστορικές πλημμύρες εντός ΖΔΥΚΠ ανάλογα με τη
σημαντικότητα τους και τη γεωγραφική περιοχή που εμφανίζονται.
Πίνακας 5.4 : Ιστορικές πλημμύρες εντός ΖΔΥΚΠ στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου

Σημαντικότητα
Πλημμύρας

Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Χαμηλή

2

1

5

Μεσαία

0

1

0

Υψηλή

0

0

0

Πολύ υψηλή

0

1

2

Άγνωστη

2

2

2

Σύνολο

4

5

9

5.3

ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

5.3.1

Αιτια και μηχανισμοι εμφανισης πλημμυρων στην ΖΔΥΚΠ « Πεδινη περιοχη
ρεματων Καλαματας‐Μεσσηνης (π. Παμισος, Άρης, ρ. Βελικας)» ‐
GR01RAK0001



Ιστορικές και σημαντικές πλημμύρες. Περιγραφή –Επιπτώσεις

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ιστορικές πλημμύρες μέχρι το έτος 2010 εντός της
ΖΔΥΚΠ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΑΚΠ. Στον πίνακα περιλαμβάνονται ο κωδικός του γεγονότος, οι
συντεταγμένες που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της ΠΑΚΠ για τη χωροθέτηση του γεγονότος, η
ημερομηνία του γεγονότος, και ο οικισμός που εμφανίστηκε το γεγονός ή στον οποίο ανήκει διοικητικά
η περιοχή που εμφανίστηκε το γεγονός.
Πίνακας 5.5 : Ιστορικές πλημμύρες στην ΖΔΥΚΠ «Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας‐Μεσσήνης»
(GR01RAK0001)
ΚΩΔΙΚΟΣ

Χ

Υ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

LYM0001

331949.43

4100809.21

04.11.1924

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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ΚΩΔΙΚΟΣ

Χ

Υ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

LYM0001

331949.43

4100809.21

19.11.1979

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

LYM0001

331949.43

4100809.21

07.11.1991

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

LYM0034

316690.13

4100381.03

18.11.1983

ΡΥΑΚΑΣ (Παραλία Βελίκας)

LYM1537

327745.13

4104013.79

21.10.2006

ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ

LYM1538

328661.16

4101683.30

21.10.2006

ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ

LYM1539

330529.94

4103066.95

21.10.2006

ΛΑΙΙΚΑ

Στο γεγονός του 1924 σημειώθηκε υπερχείλιση του ποταμού Νέδοντα και πλημμύρισε η πόλη της
Καλαμάτας. Πλημμύρισαν καταστήματα και υπόγεια, πνίγηκαν άνθρωποι και καταστράφηκαν
περιουσίες.
Στα γεγονότα του 1979 και του 1991 αλλά και μεταγενέστερα, το 2006, το 2011, το 2013 αλλά και το
2015 πλημμύρισαν και πάλι πολλές περιοχές του αστικού ιστού της πόλης της Καλαμάτας και της
Μεσσήνης με ζημιές σε οδικό δίκτυο και σε οικίες και καταστήματα. Στις 21.10.2006 καταγράφηκαν
στους βροχομετρικούς σταθμούς Καλαμάτας και Ανάληψης (πλησιέστερους στην περιοχή) 24α ύψη
βροχής 86,5 και 85 mm αντίστοιχα τα οποία είναι τα ετήσια μέγιστα του υδρολογικού έτους 2006‐2007
και από τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί κατά τη χρονική περίοδο λειτουργίας των σταθμών
αυτών.
Η κοίτη του Πάμισου είχε υπερχειλίσει το 2006 κατάντη του αρδευτικού φράγματος Άρι με αποτέλεσμα
να πλημμυρίσει το αεροδρόμιο Καλαμάτας και η Επαρχιακή οδός Ασπρόχωμα – Μεσσήνη, με κίνδυνο
απώλειας ανθρώπινων ζωών.
Η καταγραφείσα πλημμύρα στις 18.11.1983 αφορά σε υπερχείλιση του ρ. Τυφλό στην περιοχή της
Παραλίας Βελίκας στη δυτική πλευρά της ΖΔΥΚΠ και καταστροφές καλλιεργειών. Το φαινόμενο αυτό
επαναλαμβάνεται με συχνότητα ανά πενταετία περίπου.


Αίτια και μηχανισμοί πλημμύρας

Στο παρελθόν, σημαντικότερες αιτίες για εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων εντός των πόλεων
Μεσσήνης και Καλαμάτας απετέλεσαν οι υπερχειλίσεις των ποταμών Πάμισου, Άρι και Νέδοντα.
Ιδιαίτερα οι υπερχειλίσεις του Νέδοντα προκάλεσαν καταστροφές στην Καλαμάτα και για το λόγο αυτό
είχαν γίνει πολλές φορές παρεμβάσεις – διευθετήσεις της κοίτης του με τελική αυτή που έγινε στη
δεκαετία του ’60. (Φωτογραφία 5.1και Φωτογραφία 5.2).
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Φωτογραφία 5.1: Νέδων εκβολή.

Φωτογραφία 5.2 : Νέδων κοντά στο ΣΣ Καλαμάτας.

Επίσης, διευθετήσεις για τους ίδιους λόγους έγιναν και στην κοίτη του Πάμισου και του Άρι.
(Φωτογραφία 5.3 και Φωτογραφία 5.4).

Φωτογραφία 5.3: Οδική και σιδηροδρομική
γέφυρα Πάμισου επί διευθετημένης κοίτης.

Φωτογραφία 5.4: Διευθετημένη κοίτη π. Άρι.

Οι συχνές πλημμύρες σε σύντομο χρονικό διάστημα (flash floods)που εμφανίζονται στην πόλη της
Καλαμάτας, οφείλονται κυρίως σε έντονες καταιγίδες που αντιστοιχούν σε μεγάλες περιόδους
επαναφοράς (25, 50 ή και περισσότερων ετών). Η περιοχή είναι πεδινή με μικρές κλίσεις, ιδιαίτερα
αναπτυγμένη οικιστικά και σε συνδυασμό με ανεπάρκεια του δικτύου ομβρίων να παραλάβει παροχές
από βροχοπτώσεις μεγαλύτερων περιόδων επαναφοράς από αυτήν που συνήθως μελετώνται τα
δίκτυα αυτά, αναπτύσσονται συνθήκες αδυναμίας απορροής με αποτέλεσμα την εμφάνιση πλημμυρών
εντός της πόλης. Πλημμυρικά φαινόμενα έχουν εμφανιστεί και σε μικρότερες περιόδους επαναφοράς
λόγω πλημμελούς συντήρησης των δικτύων ομβρίων.
Εκτός από τα μεγάλα ρέματα της περιοχής, υπάρχουν και μικρότερες μισγάγκειες από τους γύρω
ορεινούς όγκους (κυρίως του Ταϋγέτου) που κατευθύνονται προς τους οικισμούς της πεδιάδας
Μεσσηνίας και μεταφέρουν φερτά υλικά από την ορεινή ζώνη της λεκάνης με αποτέλεσμα αυτά να
εναποτίθενται στην κοίτη τους στην πεδινή ζώνη με μικρή κλίση και να περιορίζουν τη διατομή της.
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Ο περιορισμός της κοίτης ή ακόμα και το μπάζωμα αυτής από ανθρώπινες παρεμβάσεις αλλά και η
μετατροπή της κοίτης σε οδικό δίκτυο εντός των οικισμών, είναι ένας ακόμα παράγοντας εκδήλωσης
πλημμυρικών φαινομένων στους οικισμούς της περιοχής (π.χ. ρέμα Λαγκάδας στο Ασπρόχωμα,
ρέματα Μικρής Μαντίνειας κλπ).
Στη δυτική πλευρά της ΖΔΥΚΠ, ακόμα και σε μέτριου ύψους βροχοπτώσεις στο κατάντη τμήμα των
ρεμάτων (Βελίκας, Τυφλό κλπ) η ροή υπερχειλίζει από την κοίτη και κατακλύζει τις περιοχές στο
πλημμυρικό πεδίο της κοίτης ή ακόμα και ευρύτερες περιοχές ανάλογα με την τοπογραφική
διαμόρφωση.
Τα ρέματα αυτά παρουσιάζουν μεγάλη κλίση στην ορεινή λεκάνη με έντονη διαβρωτική δράση και
μεταφορά φερτών υλικών στην πεδινή κοίτη τους όπου και αποτίθενται αφού η ταχύτητα ροής είναι
μικρή λόγω και της σημαντικά μειωμένης κλίσης. Η πεδινή κοίτη ιδιαίτερα κοντά στις εκβολές
εμφανίζει έντονη ανάπτυξη καλαμιώνων που συντελούν στη μείωση της διατομής της κοίτης αλλά και
της ταχύτητας ροής με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της απορροής προς τη θάλασσα, την υπερχείλιση
της κοίτης και την κατάκλυση παρόχθιων εκτάσεων.


Αίτια εμφάνισης πιθανών μελλοντικών πλημμυρών και αξιολόγηση αρνητικών
συνεπειών πιθανών μελλοντικών πλημμυρών

Από την εξέταση των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, προκύπτει ότι αίτια εμφάνισης
πλημμυρικών φαινομένων στο μέλλον μπορεί να είναι τα ακόλουθα:









Υπερχείλιση κοίτης χειμάρρων λόγω ανεπάρκειας διατομής της κοίτης τους που οφείλεται στις μη
ικανές διαστάσεις της κοίτης να παραλάβουν την πλημμυρική παροχή σε συνδυασμό με τη μεγάλη
στερεοπαροχή τους εξαιτίας της μεταφοράς φερτών υλικών από την ορεινή ζώνη στην πεδινή.
Μη συντήρηση υφιστάμενων έργων διευθέτησης κοίτης χειμάρρων (αναχώματα, επενδύσεις
κοίτης και πρανών, αναβαθμοί).
Μείωση διατομής κοίτης υδατορευμάτων από μπάζα και φερτά υλικά και έλλειψη εργασιών
συντήρησης (καθαρισμός κοίτης).
Ανεπάρκεια διευθετημένης κοίτης και υπερχείλιση κοίτης ή θραύση υφισταμένων αναχωμάτων σε
ποταμούς της περιοχής (Πάμισος, Άρις, Νέδων) σε βροχοπτώσεις μεγάλων περιόδων επαναφοράς.
Ανεπαρκή τεχνικά έργα γεφύρωσης υδατορευμάτων σε διασταυρώσεις με οδικά έργα.
Μη συντήρηση υφιστάμενων αποστραγγιστικών έργων των χαμηλών καλλιεργήσιμων εκτάσεων
της πεδιάδας Μεσσηνίας.
Πυρκαγιές που προκαλούν δραματική αλλαγή στην κάλυψη της λεκάνης απορροής και στο έδαφος.

Λόγω της ποικιλίας των χρήσεων γης (οικιστική με ύπαρξη μεγάλων αστικών κέντρων, καλλιέργειες,
αναψυχή, τουρισμός κλπ) που εμφανίζονται στην ευρύτατη αυτή περιοχή, οι συνέπειες σε περίπτωση
εμφάνισης σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων μπορεί να είναι πολύ σημαντικές σε ανθρώπινες ζωές
αλλά και στην οικονομία (οικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες, τουρισμό).

5.3.2


Αιτια και μηχανισμοι εμφανισης πλημμυρων στην ΖΔΥΚΠ. «Πεδινη περιοχη
Μελιγαλα» ‐ GR01RAK0002
Ιστορικές και σημαντικές πλημμύρες. Περιγραφή –Επιπτώσεις

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ιστορικές πλημμύρες μέχρι το έτος 2010 εντός της
ΖΔΥΚΠ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΑΚΠ. Στον πίνακα περιλαμβάνονται ο κωδικός του γεγονότος, οι
συντεταγμένες που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της ΠΑΚΠ για τη χωροθέτηση του γεγονότος, η
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ημερομηνία του γεγονότος, και ο οικισμός που εμφανίστηκε το γεγονός ή στον οποίο ανήκει διοικητικά
η περιοχή που εμφανίστηκε το γεγονός.
Πίνακας 5.6 : Ιστορικές πλημμύρες στην ΖΔΥΚΠ «Πεδινή περιοχή Μελιγαλά» (GR01RAK0002)

ΚΩΔΙΚΟΣ

Χ

Υ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

LYM1541

321159.41

4126152.80

20‐21.10.2006

ΑΝΔΑΝΙΑΣ

LYM1542

323693.00

4126630.20

20‐21.10.2006

ΦΙΛΙΑ

Τα ανωτέρω γεγονότα αναφέρονται σε πλημμυρικά φαινόμενα που εμφανίστηκαν σε οικισμούς και
ευρύτερες εκτάσεις της πεδινής περιοχής Μελιγαλά (Οιχαλία, Ανδανία, Φιλία) εξ αιτίας της
υπερχείλισης χειμάρρων που διέρχονται την περιοχή και κυρίως του χ, Τζαμή (Χάραδρος).
Στο βροχομετρικό σταθμό Σούλι του ΥΠΕΚΑ (πλησιέστερο στην περιοχή) καταγράφηκαν στις
20&21.10.2006 24h ύψος βροχής 50mm και 48h ύψος βροχής 137,7mm. Ειδικά το 48h ύψος βροχής το
οποίο καταγράφηκε, είναι το ετήσιο μέγιστο του υδρολογικού έτους 2006‐2007 και από τα υψηλότερα
που έχουν καταγραφεί κατά τη χρονική περίοδο λειτουργίας του σταθμού.
Στα γεγονότα αυτά καταγράφηκαν πλημμύρες σε οδικό δίκτυο οικισμών (Ζευγολατιό, Διαβολίτσι,
Οιχαλία, Ανδανία, Φιλία, Καλλιρόη, Πολίχνη κλπ), καθώς και στο επαρχιακό δίκτυο σύνδεσης των
οικισμών αυτών.
Επίσης καταγράφηκαν ζημιές σε αγροικίες, επιχειρήσεις και καλλιέργειες, ενώ πνίγηκαν και ζώα.
Εκτός από τα γεγονότα αυτά, έχουν καταγραφεί και παλαιότερα γεγονότα με κυριότερα τις πλημμύρες
το 1946 με δέκα νεκρούς στα χωριά Μάλτα και Ανδανία και τον Οκτώβριο και Νοέμβριο 1980 στην ίδια
περιοχή, αλλά και νεότερα γεγονότα, έως και πολύ πρόσφατα (2014).


Αίτια και μηχανισμοί πλημμύρας

Κύρια αιτία των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή αποτελεί η υπερχείλιση των χειμάρρων που
διέρχονται μέσα από την πεδινή καλλιεργήσιμη περιοχή της ΖΔΥΚΠ. Οι χείμαρροι αυτοί (Τζαμής,
Μποτόκος, Ξερίλας, Μεγάλο Ποτάμι), αποστραγγίζουν την ορεινή λεκάνη του χ. Μαυροζούμενα (Φωτο
5.5) που αποτελεί κλάδο του Πάμισου ποταμού και κατά μήκος τους έχουν κατασκευαστεί κατά
καιρούς έργα διευθέτησης στην πεδινή τους κοίτη (αναχώματα και αναβαθμοί για μείωση της κατά
μήκος κλίσης τους).
Στο χείμαρρο Τζαμή (Χάραδρο) από τον οποίο και προέρχονται τα κυριότερα προβλήματα, έχουν
κατασκευαστεί αναχώματα και πυκνοί αναβαθμοί για ελάττωση της κατά μήκος κλίσης σε μήκος 7,5
km στην πεδινή κοίτη.
Στο χείμαρρο Ξερίλα έχει κατασκευαστεί φράγμα ανάσχεσης πλημμύρας και συγκράτησης φερτών
περίπου 1 km νότια του χωριού Φίλια. (Φωτο 5.6)
Κατά τη διάρκεια έντονων καταιγίδων, μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών από τις ορεινές ζώνες των
χειμάρρων μεταφέρθηκαν στην πεδινή περιοχή της ΖΔΥΚΠ. Τα φερτά υλικά περιόρισαν τη διατομή της
κοίτης και σε συνδυασμό με την αυξημένη παροχή οδήγησαν σε υπερχειλίσεις ή και θραύσεις
αναχωμάτων και σε κατάκλυση των εκτός αναχωμάτων εκτάσεων.
Σε κάποιες περιπτώσεις σημειώθηκε υπερύψωση του νερού ανάντη οδικών ή και σιδηροδρομικών
τεχνικών έργων και υπερχείλιση της ροής λόγω ανεπάρκειας της διατομής αυτών των τεχνικών έργων.
Σημαντικός παράγοντας εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων είναι η μη συντήρηση των έργων
αντιπλημμυρικής προστασίας και μείωσης κλίσης, αφού σε πολλές περιπτώσεις σημειώθηκε πλήρωση
των αναβαθμών με φερτά υλικά τα οποία δεν απομακρύνθηκαν, ενώ και το φράγμα ανάσχεσης του
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χειμάρρου Ξερίλα έχει υποστεί ζημιές, οπότε τα έργα αυτά δεν εκπλήρωσαν τη λειτουργία για την οποία
είχαν κατασκευαστεί.

Φωτογραφία
5.5:
Χ.
Μαυροζούμενα,
Σιδηροδρομική γέφυρα ανάντη Μελιγαλά.



Φωτογραφία 5.6: Φράγμα Χ. Ξερίλα.

Αίτια εμφάνισης πιθανών μελλοντικών πλημμυρών και αξιολόγηση αρνητικών
συνεπειών πιθανών μελλοντικών πλημμυρών

Από την εξέταση των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, προκύπτει ότι αίτια εμφάνισης
πλημμυρικών φαινομένων στο μέλλον μπορεί να είναι τα ακόλουθα:


Υπερχείλιση κοίτης χειμάρρων λόγω ανεπάρκειας διατομής της κοίτης τους που οφείλεται στις
μη ικανές διαστάσεις της να παραλάβουν την πλημμυρική παροχή σε συνδυασμό με τη μεγάλη
στερεοπαροχή τους εξαιτίας της μεταφοράς φερτών υλικών από την ορεινή ζώνη στην πεδινή.



Μη συντήρηση υφιστάμενων έργων διευθέτησης κοίτης χειμάρρων (αναχώματα και
αναβαθμοί).



Μείωση διατομής κοίτης χειμάρρων από μπάζα και φερτά υλικά και έλλειψη εργασιών
συντήρησης (καθαρισμός κοίτης).



Θραύση υφισταμένων αναχωμάτων των χειμάρρων λόγω αύξησης της πίεσης σε αυτά εξαιτίας
ανύψωσης στάθμης υδάτων σε βροχοπτώσεις μεγάλων περιόδων επαναφοράς.



Ανεπαρκή τεχνικά έργα γεφύρωσης υδατορευμάτων σε διασταυρώσεις με οδικά έργα.



Πυρκαγιές που προκαλούν δραματική αλλαγή στην κάλυψη της λεκάνης απορροής και στο
έδαφος.

Λόγω της ποικιλίας των χρήσεων γης (κυρίως καλλιέργειες αλλά και οικιστική) που εμφανίζονται στην
περιοχή, οι συνέπειες σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων μπορεί να είναι
πολύ σημαντικές σε ανθρώπινες ζωές αλλά και στην οικονομία (οικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες).

5.3.3


Αιτια και μηχανισμοι εμφανισης πλημμυρων. στην ΖΔΥΚΠ «Οροπεδιο
Μεγαλοπολης» ‐ GR01RAK0003
Ιστορικές και σημαντικές πλημμύρες. Περιγραφή –Επιπτώσεις
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ιστορικές πλημμύρες μέχρι το έτος 2010 εντός της
ΖΔΥΚΠ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΑΚΠ. Στον πίνακα περιλαμβάνονται ο κωδικός του γεγονότος, οι
συντεταγμένες που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της ΠΑΚΠ για τη χωροθέτηση του γεγονότος, η
ημερομηνία του γεγονότος, και ο οικισμός που εμφανίστηκε το γεγονός ή στον οποίο ανήκει διοικητικά
η περιοχή που εμφανίστηκε το γεγονός.
Πίνακας 5.7 : Ιστορικές πλημμύρες στην ΖΔΥΚΠ «Οροπέδιο Μεγαλόπολης» (GR01RAK0003)

ΚΩΔΙΚΟΣ

Χ

Υ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

LYM1290

334805.78

4140805.25

17.11.2007

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

LYM1290

334805.78

4140805.25

17.11.2007

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

LYM1291

339939.16

4138604.43

01.01.2003

ΡΑΨΟΜΜΑΤΙ

LYM1292

338675.47

4123210.12

01.01.2003

ΚΑΜΑΡΑ

LYM1293

336508.53

4125710.44

01.01.2003

ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ

LYM1294

338749.28

4122163.88

01.01.2003

ΓΙΑΝΝΑΙΑ

LYM1587

326643.84

4150226.00

17.11.2007

ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ

LYM1588

335396.12

4131824.94

17.11.2007

ΛΕΟΝΤΑΡΙ

LYM1589

335151.06

4129263.69

17.11.2007

ΠΟΤΑΜΙΑ

LYM1590

333150.25

4124397.56

17.11.2007

ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑ

Στα ανωτέρω γεγονότα, έχουν σημειωθεί πλημμύρες από υπερχειλίσεις του Αλφειού και των
παραποτάμων του Ξερίλα και Ελισσώνα στην ευρύτερη περιοχή του οροπεδίου της Μεγαλόπολης.
Από τα δεδομένα του σταθμού Άνω Καρυές της ΔΕΗ (καταγραφές βροχομέτρου) βορειοδυτικά του
οροπεδίου, προκύπτει ότι στις 01‐02/01/2003 καταγράφηκαν 119,5mm για διάρκεια βροχής 48h και
75,3mm για διάρκεια βροχής 24h, στις 02/01/2003.
Από τα δεδομένα του σταθμού Νιοχώρι ‐ Λύκος της ΔΕΗ (καταγραφές βροχομέτρου) στα νοτιοδυτικά
του οροπεδίου, προκύπτει ότι στις 01‐02/01/2003 καταγράφηκαν 138,8mm για διάρκεια βροχής 48h
και 78,2mm για διάρκεια βροχής 24h.
Από τις υπερχειλίσεις του Αλφειού ή των παραποτάμων του έχουν αρκετές φορές πλημμυρίσει οικισμοί
του οροπεδίου, επαρχιακό οδικό δίκτυο και έχουν υποστεί ζημιές μικρά τεχνικά του τοπικού οδικού
δικτύου.
Επίσης, έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις σε χωριά της περιοχής (όπως στα χωριά Ποταμιά και Λεοντάρι
στο γεγονός του 2007).


Αίτια και μηχανισμοί πλημμύρας

Κύρια αιτία των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή αποτελεί η υπερχείλιση του Αλφειού και των
χειμάρρων – παραποτάμων του (Ξερίλα και Ελισσώνα) που διέρχονται στα όρια των εγκαταστάσεων
της ΔΕΗ στην περιοχή της Μεγαλόπολης.
Ο Αλφειός μετά τη συμβολή του Ξερίλα κινείται στο δυτικό όριο των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ και
διέρχεται πλησίον των οικισμών Τριπόταμος, Χωρέμης και Θωκνία. (Φωτογραφία 5.7 και Φωτογραφία
5.8).
Στο τμήμα αυτό ο Αλφειός έχει διευθετημένη ανεπένδυτη κοίτη. Στα έργα διευθέτησης
περιλαμβάνονται μετατόπιση κοίτης από την αρχική θέση της, μεταβολή γεωμετρικών
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χαρακτηριστικών, διαμόρφωση προστατευτικών αναχωμάτων, κάλυψη με πλακοσκεπή οχετό σε
τμήμα του, κατασκευή αναβαθμών και επένδυση κοίτης στις θέσεις συμβολών των χειμάρρων στον
Αλφειό.

Φωτογραφία 5.7: Είσοδος τεχνικού κάλυψης
Αλφειού στην περιοχή Τριποτάμου.

Φωτογραφία 5.8: Κοίτη Αλφειού από γέφυρα
Επαρχιακής Οδού Σύρτζι ‐ Μεγαλόπολη.

Ο Ελισσώνας αποστραγγίζει τη βορειοανατολική ορεινή λεκάνη του Αλφειού που απορρέει στο
οροπέδιο και συμβάλλει στον Αλφειό νότια των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ κοντά στον οικισμό
Τριπόταμου και ο χείμαρρος Ξερίλα αποστραγγίζει τη νότια ορεινή λεκάνη του Αλφειού που απορρέει
στο οροπέδιο και συμβάλει στον Αλφειό πλησίον του οικισμού Θωκνίας, αφού διέλθει βόρεια της
Μεγαλόπολης και των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ.
Οι χείμαρροι στη διαδρομή τους από την ορεινή λεκάνη τους προς το οροπέδιο, διέρχονται κοντά σε
αρκετούς οικισμούς, όπως Καμάρα, Καμποχώρι, Ποταμιά, Λεοντάρι (ο Ξερίλας) και Μαίναλο, Μακρύσι,
Μεγαλόπολη (ο Ελισσώνας). Οι δύο χείμαρροι (όπως κι οι υπόλοιποι χείμαρροι της περιοχής αυτής που
καταλήγουν στον Αλφειό) στην ορεινή ζώνη τους διέρχονται από χαραδρώσεις και εμφανίζουν
μαιανδρισμούς που αποτελούν δείγμα έντονης δράσης με διαβρώσεις και αποθέσεις.
Κατά τη διάρκεια έντονων καταιγίδων, μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών από τις ορεινές ζώνες των
χειμάρρων μεταφέρονται στην περιοχή του οροπεδίου όπου αναπτύσσεται η ΖΔΥΚΠ και η κλίση
μειώνεται σημαντικά. Τα φερτά υλικά περιόρισαν τη διατομή της κοίτης είτε των χειμάρρων είτε και
του ίδιου του Αλφειού και σε συνδυασμό με την αυξημένη παροχή λόγω των βροχοπτώσεων οδήγησαν
σε υπερχειλίσεις και σε κατάκλυση των παρόχθιων εκτάσεων.
Πλημμύρα σημειώθηκε επίσης και από υπερύψωση του νερού ανάντη οδικών τεχνικών έργων και
υπερχείλιση της ροής λόγω ανεπάρκειας της διατομής αυτών των τεχνικών έργων. Η ανεπάρκεια των
τεχνικών έργων οδήγησε σε κάποιες περιπτώσεις και στην κατάρρευσή τους.


Αίτια εμφάνισης πιθανών μελλοντικών πλημμυρών και αξιολόγηση αρνητικών
συνεπειών πιθανών μελλοντικών πλημμυρών

Από την εξέταση των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, προκύπτει ότι αίτια εμφάνισης
πλημμυρικών φαινομένων στο μέλλον μπορεί να είναι τα ακόλουθα:


Υπερχείλιση κοίτης υδατορευμάτων λόγω ανεπάρκειας διατομής της κοίτης τους που οφείλεται
στις μη ικανές διαστάσεις της να παραλάβουν την πλημμυρική παροχή σε συνδυασμό με τη
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μεγάλη στερεοπαροχή τους εξαιτίας της μεταφοράς φερτών υλικών από την ορεινή ζώνη στην
πεδινή.


Θραύση υφισταμένων αναχωμάτων σε διευθετημένη κοίτη λόγω αύξησης της πίεσης σε αυτά
εξαιτίας ανύψωσης στάθμης υδάτων σε βροχοπτώσεις μεγάλων περιόδων επαναφοράς.



Ανεπαρκή τεχνικά έργα γεφύρωσης υδατορευμάτων σε διασταυρώσεις με οδικά έργα.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται κυρίως από την παρουσία των ορυχείων της ΔΕΗ και τους οικισμούς στα
όρια του οροπεδίου, αλλά και κατά μήκος της κοίτης των χειμάρρων με κυριότερο αυτόν της
Μεγαλόπολης. Οι συνέπειες σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων μπορεί να
είναι πολύ σημαντικές σε ανθρώπινες ζωές, στην οικονομία (οικίες, εγκαταστάσεις ΔΕΗ) και σε δίκτυα
υποδομής των οικιστικών περιοχών.

5.3.4



Αιτια και μηχανισμοι εμφανισης πλημμυρων στην ΖΔΥΚΠ «Χαμηλες περιοχες
π. Αλφειου και παρακτια ζωνη χειμαρρων απο το υψος της πολης Κρεστενα
μεχρι τα Φιλιατρα (περιοχες π. Νεδα, ρ. Καλου Νερου, ρ. Φιλιατρινο και
λοιπων χειμαρρων)» ‐ GR01RAK0004
Ιστορικές και σημαντικές πλημμύρες. Περιγραφή –Επιπτώσεις

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ιστορικές πλημμύρες μέχρι το έτος 2010 εντός της
ΖΔΥΚΠ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΑΚΠ. Στον πίνακα περιλαμβάνονται ο κωδικός του γεγονότος, οι
συντεταγμένες που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της ΠΑΚΠ για τη χωροθέτηση του γεγονότος, η
ημερομηνία του γεγονότος, και ο οικισμός που εμφανίστηκε το γεγονός ή στον οποίο ανήκει διοικητικά
η περιοχή που εμφανίστηκε το γεγονός.
Πίνακας 5.8 : Ιστορικές πλημμύρες στην ΖΔΥΚΠ «Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη
χειμάρρων από το ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά» (GR01RAK0004)

ΚΩΔΙΚΟΣ

Χ

Υ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

LYM1304

307236.78

4171690.01

01.01.2003

ΝΕΟΧΩΡΙ

LYM1307

320401.06

4173474.50

01.01.2003

ΦΟΥΣΚΑΡΙ

LYM0035

296030.77

4140272.05

24.11.1985

ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙ

LYM0035

296030.77

4140272.05

04.11.1924

ΝΕΔΑ

LYM1120

297094.69

4166017.85

1999

ΦΡΙΞΑΣ

LYM1121

298382.30

4145415.40

1999

ΛΕΠΡΕΟ

LYM1215

284613.15

4179753.97

01.01.2003

ΩΛΕΝΗ

LYM1217

295713.99

4164386.55

01.01.2003

ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΑΣ

LYM1218

291901.49

4151143.00

01.01.2003

ΖΑΧΑΡΩ

LKT0002

295701.21

4166253.90

31.01.2003

ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ

LYM0023

274292.74

4172273.75

06.11.2002

ΠΥΡΓΟΣ

LYM0023

274292.74

4172273.75

19.11.1979

ΠΥΡΓΟΣ

LYM0023

274292.74

4172273.75

24.11.1985

ΠΥΡΓΟΣ
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Στο γεγονός του 1924 σημειώθηκε υπερχείλιση της Νέδας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15
άνθρωποι. Στο γεγονός του 1985 καταρρακτώδης βροχή έπληξε το χωριό Γιαννιτσοχώρι (στο όριο των
νομών Ηλείας ‐ Μεσσηνίας) με αποτέλεσμα να ξεχειλίσει η Νέδα και να κινδυνέψουν να πνιγούν 13
άτομα. Ακόμα πλημμύρισαν 500 στρέμματα με θερμοκήπια και πνίγηκαν πολλά ζώα.
Το 2003, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων η ευρύτερη περιοχή του π. Αλφειού στο ύψος των ΔΔ
Άσπρων Σπιτιών‐Μουριάς‐Κάμενας‐Μιράκας‐Πλουτοχωρίου‐Καλυβακίων‐Μακρισίων πλημμύρισε και
κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές και οικίες στον οικισμό Καλυβακίων.
Στα γεγονότα του 1979, του 1985 και του 2002 προκλήθηκαν πλημμύρες τόσο εντός του Πύργου, όσο
και σε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή με σημαντικές υλικές ζημιές. Πέραν των ως άνω
καταγεγραμμένων ιστορικών γεγονότων, σημαντική πλημμύρα σημειώθηκε στην περιοχή του Πύργου
τον Φεβρουάριο του 2012, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό γυναίκας, η οποία
παρασύρθηκε από ορμητικά νερά κατά την έξοδό της από το σπίτι της, καθώς και σημαντικότατες
υλικές καταστροφές. Σημειώνεται ότι η καταγεγραμμένη μέγιστη βροχόπτωση στο σταθμό Πύργου της
ΕΜΥ ανήλθε στα 152mm σε περίοδο 12ώρου.


Αίτια και μηχανισμοί πλημμύρας

Στο παραλιακό μέτωπο από το Κατάκολο έως και την περιοχή αμέσως βορειότερα της λίμνης Καϊάφα,
συναντώνται καλλιεργήσιμες πλέον εκτάσεις οι οποίες αναπτύσσονται σε περιοχές με χαμηλό
υψόμετρο, σε ορισμένες δε περιπτώσεις κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, όπου παλαιότερα
βρίσκονταν οι λίμνες Κάστα, Μουριά, Μούτελη και Αγουλινίτσα (από Βορρά προς Νότο). Τα
εγγειοβελτιωτικά έργα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1960 είχαν ως αποτέλεσμα την
ανάκτηση πλημμυρισμένων εκτάσεων προς καλλιέργεια. Τα δίκτυα των αποστραγγιστικών καναλιών
στην ευρύτερη περιοχή δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίσουν τη δια βαρύτητας απορροή των υδάτων
στη θάλασσα καθώς μεγάλο τμήμα αυτών βρίσκεται κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Προς τούτο
έχουν κατασκευασθεί τρία (3) αντλιοστάσια:


το Α/Σ Καβουρίου, το οποίο αποστραγγίζει την βορινή πεδιάδα (πρώην λίμνες Κάστα και
Μουριά)



το Α/Σ Σπιάτζας, το οποίο αποστραγγίζει την πεδιάδα της πρώην λίμνης Μούτελη



το Α/Σ Αγουλινίτσας, το οποίο αποστραγγίζει την πρώην ομώνυμη λίμνη

Σήμερα όλα τα ανωτέρω αντλιοστάσια υπολειτουργούν, εξ' αιτίας της παλαιότητας του
εγκατεστημένου Η/Μ εξοπλισμού και της μη συντήρησής του. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο
αντλιοστάσιο του Καβουρίου προβλέπεται η λειτουργία 5 αντλιών (4+1 εφεδρικής) και σήμερα
λειτουργεί μόνον η μία. Αντίστοιχα προβλήματα ανεπάρκειας εμφανίζουν και τα άλλα αντλιοστάσια.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σημαντικός παράγοντας για εμφάνιση πλημμυρών στη ζώνη αυτή
αποτελεί η δυσλειτουργία του αποστραγγιστικού δικτύου των χαμηλών περιοχών.
Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας ο οποίος συμβάλλει τοπικά στην παροδική κατάκλυση
(πλημμύρα) μεγάλων εκτάσεων της ήπιας πεδινής περιοχής είναι η ύπαρξη πολλών γραμμικών
τεχνικών έργων (Νέα Εθνική Οδός, επαρχιακές και αγροτικές οδοί, σιδηροδρομική γραμμή, αρδευτικές
και αποστραγγιστικές τάφροι, αναχώματα, κλπ), τα οποία είναι διευθετημένα εγκάρσια προς τα
ρέματα, γεγονός το οποίο επιδεινώνει την ούτως ή άλλως ανεπαρκή φυσική αποστράγγιση. Η
λειτουργία των αποστραγγιστικών και αποχετευτικών δικτύων είναι προβληματική λόγω της
ανεπαρκούς συντήρησής τους.
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Φωτογραφία 5.9: Αντλιοστάσιο Καβουρίου.

Φωτογραφία 5.10: Αντλιοστάσιο Σπιάτζας.

Ουσιαστικά τα προβλήματα επιτείνονται ακόμα περισσότερο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του
2007 και η επιδείνωση αυτή αποτυπώθηκε στις πλημμύρες που ακολούθησαν τις πυρκαγιές (2012).
Με τις καταρρακτώδεις βροχές τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών από τις ορεινές ζώνες
μεταφέρθηκαν στην πεδινή περιοχή Αλφειού, αφού η έλλειψη φυτοκάλυψης είχε σαν αποτέλεσμα τη
διάβρωση των εδαφών. Τα φερτά υλικά περιόρισαν τη διατομή της κοίτης και οδήγησαν σε
υπερχειλίσεις ή θραύσεις αναχωμάτων και σε κατάκλυση των εκτός αναχωμάτων εκτάσεων.
Κατακλύσεις σημειώθηκαν και στην περιοχή του Πύργου όπου το οδικό δίκτυο πλημμύρισε από τα νερά
και τη λάσπη που σχηματίστηκε από τα φερτά υλικά (αργιλικά).
Η έντονη αμμοχαλικοληψία που δημιουργεί δευτερεύουσες κοίτες με ακανόνιστη ροή και οι
καλλιέργειες και καταπατήσεις στις περιοχές ανάμεσα στα αναχώματα και την ενεργό κοίτη επίσης
δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα.
Νοτιότερα, στην παράκτια ζώνη έως την περιοχή από Ζαχάρω έως και τον οικισμό των Φιλιατρών,
παρατηρούνται προβλήματα πλημμυρικών φαινομένων τα οποία περιορίζονται στην παράκτια κυρίως
ζώνη.
Τα ρέματα της περιοχής αυτής, στην ορεινή ζώνη της λεκάνης απορροής τους εμφανίζουν μεγάλες
κλίσεις και αποστραγγίζουν λεκάνες απορροής με έντονο ανάγλυφο. Κατά τη διάρκεια έντονων
καταιγίδων, λόγω μεταβολής της κλίσης τους κατά την είσοδό τους σε περιοχές με σημαντικά
μικρότερες κλίσεις στην πεδινή – παραλιακή περιοχή της λεκάνης τους, σε συνδυασμό και με τη
μεταφορά φερτών υλικών από τις διαβρώσεις στην ορεινή ζώνη, προκαλείται ανύψωση της στάθμης
του νερού στην κοίτη τους με αποτέλεσμα κάποιες φορές την πλήρωσή της και την εκδήλωση
πλημμυρών.
Στην περιοχή της εκβολής του ποταμού Νέδα, έχει παρατηρηθεί κατάκλυση εδαφών που βρίσκονται
πέριξ της κοίτης καθώς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των διατομών του ποταμού σε συνδυασμό με
την τοπογραφία της περιοχής, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από την υδραυλική λειτουργία του
ποταμού, δημιουργούν συνθήκες υπερχείλισης (ανάπτυξη υδραυλικού άλματος, ανεπάρκεια διατομών
κλπ). Στον ποταμό Νέδα, δεν παρατηρούνται ανθρωπογενείς ή άλλες πιέσεις, όπως για παράδειγμα
ανεπάρκεια τεχνικών έργων, αστικοποίηση λεκάνης απορροής, ανεπαρκής διευθετημένη διατομή κλπ.
Ως εκ τούτου τα πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρούνται αποτελούν κατάκλυση του φυσικού δέλτα
του ποταμού που έχει διαμορφωθεί με το πέρας το χρόνου σε κατακρημνίσεις με μεγάλη περίοδο
επαναφοράς.
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Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να διατηρείται πλημμυρική ζώνη στην οποία θα πρέπει να
απαγορεύεται η δόμηση ή η ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων των οποίων η μερική ή ολική
καταστροφή μπορεί να προκαλέσει την απώλεια ανθρώπινης ζωής ή εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Φωτογραφία 5.11:. Π. Νέδα πλησίον εκβολής



Φωτογραφία 5.12: Π. Νέδα. Τεχνικό Επαρχιακής
Οδού Πύργου ‐ Κυπαρισσίας

Αίτια εμφάνισης πιθανών μελλοντικών πλημμυρών και αξιολόγηση αρνητικών
συνεπειών πιθανών μελλοντικών πλημμυρών

Από την εξέταση των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, προκύπτει ότι αίτια εμφάνισης
πλημμυρικών φαινομένων στο μέλλον μπορεί να είναι τα ακόλουθα:













Υπερχείλιση κοίτης χειμάρρων λόγω ανεπάρκειας διατομής της κοίτης τους που οφείλεται στις μη
ικανές διαστάσεις της κοίτης να παραλάβουν την πλημμυρική παροχή σε συνδυασμό με τη μεγάλη
στερεοπαροχή τους εξαιτίας της μεταφοράς φερτών υλικών από την ορεινή ζώνη στην πεδινή.
Μη συντήρηση υφιστάμενων έργων διευθέτησης κοίτης Αλφειού, (αναχώματα, επενδύσεις κοίτης
και πρανών, αναβαθμοί),
Μη καθαρισμός κοίτης από μπάζα και φερτά υλικά κλπ.
Μη συντήρηση υφιστάμενων αποστραγγιστικών έργων (τάφρων και αντλιοστασίων) των
χαμηλών καλλιεργήσιμων εκτάσεων.
Ανυπαρξία έργων αντιπλημμυρικής (φράγματα, αναχώματα) ή αντιδιαβρωτικής προστασίας
(αναβαθμοί, έργα συγκράτησης φερτών) σε ορεινά τμήματα των λεκανών απορροής των
υδατορευμάτων της περιοχής.
Ανεπαρκή τεχνικά έργα γεφύρωσης υδατορευμάτων σε διασταυρώσεις με οδικά έργα.
Ανθρώπινες παρεμβάσεις και δραστηριότητες (μπάζωμα κοίτης ρεμάτων, οικιστική ανάπτυξη,
καταπάτηση για καλλιέργειες, εντατική βόσκηση)
Πυρκαγιές που προκαλούν δραματική αλλαγή στην κάλυψη της λεκάνης απορροής και στο έδαφος.
Υπερχειλίσεις ανάντη ταμιευτήρων
Θραύση ανάντη φραγμάτων

Π12.Τ1 ‐ 103

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Λόγω της ποικιλίας των χρήσεων γης (οικιστική με ύπαρξη μεγάλων αστικών κέντρων, καλλιέργειες,
αναψυχή, τουρισμός κλπ) που εμφανίζονται στην ευρύτατη αυτή περιοχή, οι συνέπειες σε περίπτωση
εμφάνισης σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων μπορεί να είναι πολύ σημαντικές σε ανθρώπινες ζωές
αλλά και στην οικονομία (οικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες, τουρισμό).

5.4

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΥΨΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ συνεκτιμάται η επικινδυνότητα πλημμυρών από
την θάλασσα με στόχο την κατάρτιση χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας, με βάση τα αποτελέσματα
της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης κινδύνων πλημμύρας από τη θάλασσα που έχει πραγματοποιήσει η
ΕΓΥ [ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ ‐ ΈΦΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΣΙΑ", 11/2014]
Στην Ελλάδα έχουν παρατηρηθεί ορισμένα περιστατικά πλημμυρών από την θάλασσα [Παράκτιες
Πλημμύρες, Θ.Καραμπάς, Π.Πρίνος, 2014]. Οι πλημμύρες από την θάλασσα οφείλονται στους εξής
παράγοντες:







την αστρονομική παλίρροια
την μετεωρολογική παλίρροια (storm surge). Ως μετεωρολογική παλίρροια νοείται η σημαντική
άνοδος της στάθμης της θάλασσας που προκαλείται από τις δυνάμεις ανέμου και πίεσης ενός
βαρομετρικού χαμηλού ή μιας έντονης καταιγίδας.
την ανύψωση της μέσης στάθμης θαλάσσης (ΜΣΘ) λόγω κυματισμών (wave setup). Ως ανύψωση
της μέσης στάθμης της θάλασσας νοείται η μέση ανύψωση που προκαλείται λόγω της θραύσης τους
κατά την πρόσπτωσή τους στις ακτές
την αναρρίχηση (runup) των κυματισμών στην ακτή

Επιπλέον λόγος για τις πλημμύρες από την θάλασσα είναι τα παλιρροιακά κύματα (tsunami) που
οφείλονται σε απότομες και τοπικές ανυψώσεις ή καταβυθίσεις του πυθμένα της θάλασσας λόγω
σεισμών ή κατολισθήσεις του πυθμένα της θάλασσας. Η ανύψωση της ΜΣΘ λόγω κυματισμών και
αναρρίχησής τους παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 5.8: Ανύψωση της ΜΣΘ λόγω κυματισμών ηmax και αναρρίχηση των κυματισμών R (Wave Runup
Prediction and Assessment, US Corps of Engineers, 2012)

Η ανύψωση της ΜΣΘ στην ακτογραμμή εκτιμάται από την παρούσα σαν άθροισμα της ανύψωσης λόγω:




κυματισμών
μετεωρολογικής παλίρροιας
αστρονομικής παλίρροιας
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Ανυψωση ΜΣΘ απο κυματισμους

Η ανύψωση της ΜΣΘ λόγω κυματισμών υπολογίζεται ως το 7% του ύψους κύματος ανοιχτού πελάγους.
Το μέγιστο ύψος κύματος για περίοδο επαναφοράς 50 ετών προκύπτει από τον υπολογισμό των τιμών
για κάθε μια από τις 8 κύριες διευθύνσεις :



με ταχύτητα ανέμου ίση με 26.4m/s που αντιστοιχεί σε ένταση 10 Beaufort
διάρκεια πνοής της παραπάνω ταχύτητας ανέμου 15 ώρες

Με την ανωτέρω ανάλυση προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα ως προς το ύψος του κύματος στην
ακτογραμμή με χρήση του λογισμικού UWaves.
Πίνακας 5.9 Ύψη κύματος στην ακτογραμμή για περίοδο επαναφοράς ανέμων Τ=50 ετών

Διεύθυνση
Α

Ύψος κύματος (m)
8.6

Β

7.9

ΒΑ

7.2

ΒΔ

8.6

Ν

8.6

ΝΑ

8.6

ΝΔ

8.6

Δ

8.6

Από όλες τις διευθύνσεις

8.6

Σχήμα 5.9: Μέγιστο ύψος κύματος στην ακτογραμμή και μέγιστη ανύψωση ΜΣΘ από όλες τις
διευθύνσεις
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Ανυψωση ΜΣΘ απο αστρονομικη παλιρροια

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, η αστρονομική παλίρροια εκτιμάται ότι δίνει ανυψώσεις της
ΜΣΘ για όλο το μήκος της ακτογραμμής της τάξης των 0.10μ.

5.4.3

Ανυψωση ΜΣΘ απο μετεωρολογικη παλιρροια

Για την ανύψωση της ΜΣΘ από μετεωρολογική παλίρροια χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα ενός
αδρού μοντέλου για περίοδο επαναφοράς 50 ετών τα οποία όμως θεωρήθηκε σκόπιμο να
χρησιμοποιηθούν αφού ήταν τα μόνα διαθέσιμα. Τα αποτελέσματα δεν μεταβάλλονται ουσιαστικά για
περίοδο επαναφοράς 100 ετών.
Τα αρχεία εξόδου του μετεωρολογικού μοντέλου δόθηκαν σε δύο διαφορετικές κλίμακες, μία για το
Αιγαίο και μια για το Ιόνιο Πέλαγος. Για το Αιγαίο Πέλαγος ήταν διαθέσιμα 8 αρχεία με ύψη κατά τις 8
κύριες διευθύνσεις του ανέμου ενώ για το Ιόνιο Πέλαγος ήταν διαθέσιμα 4 αρχεία με ύψη για 4
διευθύνσεις (Ν, Δ, ΝΔ, ΒΔ).
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων όσον αφορά την εκτίμηση της ανύψωσης της ΜΣΘ από την
μετεωρολογική πλημμύρα για το Αιγαίο και το Ιόνιο αντίστοιχα, με ταχύτητα ανέμου 26.4m/s που
αντιστοιχεί σε ανέμους 10 Beaufort, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 5.10) και
σχήματα:

Σχήμα 5.10: Μέγιστη ανύψωση ΜΣΘ στην ακτογραμμή του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους από
μετεωρολογική παλίρροια
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Πίνακας 5.10 Ύψη κύματος στην ακτογραμμή για περίοδο επαναφοράς ανέμων Τ=50 ετών

5.4.4

Διεύθυνση
Α

Αιγαίο
0.30m

Ιόνιο

Β

0.30m

ΒΑ

0.30m

ΒΔ

0.30m

0.21m

Ν

0.30m

0.55m

ΝΑ

0.30m

ΝΔ

0.30m

0.45m

Δ

0.30m

0.54m

Από όλες τις διευθύνσεις

0.30m

0.55m

Συνολικη ανυψωση ΜΣΘ

Για τον υπολογισμό της συνολικής ανύψωσης της μέσης στάθμης θάλασσας αθροίστηκαν για κάθε
διεύθυνση, η μέγιστη αστρονομική και μετεωρολογική παλίρροια, με τους μέγιστους κυματισμούς από
την ίδια διεύθυνση.

Σχήμα 5.11: Συνολική μέγιστη ανύψωση ΜΣΘ στην ακτογραμμή, από όλες τις διευθύνσεις, για Τ=50 έτη

Οι παραπάνω τιμές αντιστοιχούν πρακτικά σε πλημμύρες με περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών. Για
περίοδο επαναφοράς Τ=100 ετών δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα η μετεωρολογική
πλημμύρα ενώ η πλημμύρα από κυματισμούς θα είναι 10‐20% μεγαλύτερη. Η εκτίμηση πλημμύρας για
περίοδο επαναφοράς Τ=1000έτη δεν είναι αξιόπιστη στην παρούσα φάση.
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Συμπερασματα

Στον παρόντα 1ο κύκλο των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας εξετάστηκαν μόνο οι παράκτιες
περιοχές των ΖΔΥΚΠ. Υπενθυμίζεται ότι οι περιοχές αυτές έχουν κλίση μικρότερη από 2%, και
εμφανίζουν διάφορες χρήσεις (οικιστικές, οικονομικές, κλπ.) ‐ κατά συνέπεια είναι οι περισσότερο
ευάλωτες και για πλημμύρα από θάλασσα εφόσον είναι παράκτιες.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:




οι παράκτιες αστικές περιοχές έχουν κατά κανόνα κάποιας μορφής κρηπιδώματα ή προστασία από
τους κυματισμούς ύψους 0.8 ‐ 1.0 m από την ΜΣΘ
οι αρδευτικές χρήσεις βρίσκονται κατά κανόνα 0.7 ‐ 1.0 m πάνω από την ΜΣΘ, και
οι βιότοποι βρίσκονται περί την ΜΣΘ αλλά υφίστανται περιοδικά πλημμύρες

εκτιμάται τελικά ότι οι παράκτιες περιοχές θα εμφανίσουν αισθητή επικινδυνότητα για αύξηση της
στάθμης κατά τουλάχιστον 1.0 m.
Έτσι, θεωρήθηκε για τον παρόντα 1ο κύκλο των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ότι, μέσα
στις προαναφερθείσες ζώνες, περιοχές με ανύψωση μεγαλύτερη από 1.0 m στην 100ετία εμφανίζουν
δυνητικά υψηλό κίνδυνο σε πλημμύρα.
Κατά τα ανωτέρω, για την εκτίμηση της ανύψωσης της στάθμης με περίοδο επαναφοράς των 100 ετών,
αθροίζεται η αστρονομική παλίρροια με την μετεωρολογική πλημμύρα και την πλημμύρα από κύματα
προσαυξημένη κατά 15%. Έτσι, για τον προσδιορισμό των ΖΔΥΚΠ που έχουν δυνητικά σημαντικό
κίνδυνο και από θάλασσα απομονώθηκαν αυτές που συνορεύουν με τα παράκτια ύδατα και
παρουσιάζουν συνολική ανύψωση της ΜΣΘ μεγαλύτερη από 1 m.
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6

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΩΝΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΥΨΗΛΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (ΖΔΥΚΠ)

6.1

ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ‐ΜΕΣΣΗΝΗΣ (Π.
ΠΑΜΙΣΟΣ, ΆΡΗΣ, ΒΕΛΙΚΑΣ) (GR01RAK0001)

6.1.1

Περιγραφη ζωνης – Καταγραφη και οριοθετηση λεκανων απορροης

Στην ΖΔΥΚΠ «Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας‐Μεσσήνης» καταλήγουν 12 υδατορέματα.
Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή.

Σχήμα 6.1: Υδατορεύματα και λεκάνες απορροής της ΖΔΥΚΠ «Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας‐
Μεσσήνης (π. Πάµισος, Άρης, Βέλικας)» GR01RAK0001
Πίνακας 6.1 : Υδατορεύματα και λεκάνες απορροής της ΖΔΥΚΠ «Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας‐
Μεσσήνης» GR01RAK0001
Α/Α

Ονομασία

Χαρακτηρισμός

Μήκος (km)

Έκταση
Λεκάνης
Απορροής (km2)

Κωδικός
Λεκάνης
Απορροής

1

Κορυάς Ρ.

Ρέμα

25,24

65,75

GR3214307

2

Βελίκα Ρ.

Ρέμα

39,68

148,58

GR3214334

3

Τυφλό Ρ.

Ρέμα

21,75

42,39

GR3214337

4

Μουρτιάς Ρ.

Ρέμα

28,07

60,12

GR3214244

5

Ρύακας Ρ.

Ρέμα

10,19

31,59

GR3214080
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Α/Α

Ονομασία

Χαρακτηρισμός

Μήκος (km)

Έκταση
Λεκάνης
Απορροής (km2)

Κωδικός
Λεκάνης
Απορροής

6

Πάμισος Π.

Ποταμός

53,59

564,82

GR3214442

7

Άρις Ρ.

Ποταμός

39,03

193,17

GR3214126

8

Καλαμάτα*

Ρέμα

7,63

14,64

GR3214138

9

Νέδων Π.

Ποταμός

25,16

124,19

GR3214260

10

Βαθύ Λαγκάδι Ρ.

Ρέμα

12,49

22,11

GR3214265

11

Ξερίλας Ρ.

Ρέμα

12,78

26,08

GR3214301

12

Κακό Λαγκάδι Ρ.

Ρέμα

4,90

3,56

GR3214303

*Για τα ρέματα αυτά δεν βρέθηκε ονομασία στον χάρτη 1:50.000 και δηλώνεται η περιοχή εκβολής τους
Ρ. Κορυάς
Είναι το πλέον δυτικό ρέμα που καταλήγει στη ΖΔΥΚΠ GRΙΚΗRAK0001 «Πεδινή περιοχή ρεμάτων
Καλαμάτας‐Μεσσήνης». Έχει μήκος περίπου 24.24 km και η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 65.75
km2. Το ρ. Κορυάς ξεκινάει από ορεινή περιοχή νοτιοδυτικά της Φλεσιάδας σε υψόμετρο περίπου 780μ
με νοτιοανατολική κατεύθυνση. Διασχίζει δασική περιοχή, συναντά την επαρχιακή οδό Θουρίας –
Χώρας και συνεχίζει νοτιοανατολικά μέσα από καλλιέργειες περνώντας νότια του Βλάση και, βόρεια
του Νερόμυλου. Εισέρχεται στη ΖΔΥΚΠ 3.5 km πριν την εκβολή του και στη συνέχεια διασχίζει την
εθνική οδό Σπάρτης ‐ Πύλου κοντά στο Ριζόμυλο. Τέλος αφού διασχίσει πεδινή περιοχή ελαιώνων
εκβάλλει στο Μεσσηνιακό Κόλπο.
Ρ. Βελίκα
Το ρ. Βελίκα έχει μήκος περίπου 39.68 km και η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 148.58 km2. Το ρέμα
ξεκινάει από ορεινή χέρσα περιοχή βόρεια της Μάλης σε υψόμετρο περίπου 1190μ . Ακολουθεί
νοτιοανατολική κατεύθυνση, διέρχεται εν μέσω εκτάσεων σκληροφυλλικής βλάστησης, διασχίζει την
επαρχιακή οδό Πετριστσίου – Ραυτόπουλου και συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση διασχίζοντας
ελαιώνες. Έπειτα κατευθύνεται νοτιοανατολικά μέσα από καλλιέργειες, διασχίζει την επαρχιακή οδό
Θουρίας – Χώρας, συνεχίζει διασχίζοντας καλλιεργήσιμες εκτάσεις, περνά νότια από τον οικισμό
Στρέφι, δέχεται το συμβάλλον ρέμα Λογιώτης και στη συνέχεια εισέρχεται στην ΖΔΥΚΠ περίπου 3.5 km
πριν την εκβολή του. Στη συνέχεια διασχίζει την Εθνική Οδό Σπάρτης – Πύλου κοντά στη Βελίκα. Τέλος
αφού διασχίσει πεδινή περιοχή καλλιεργειών εκβάλλει στο Μεσσηνιακό Κόλπο στην παραλία Βελίκας.
Ρ. Τυφλό
Το ρ. Τυφλό έχει μήκος περίπου 21.75 km και η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 42.39 km2. Το ρέμα
ξεκινάει από ορεινή χέρσα περιοχή βόρεια του Τρίκορφου σε υψόμετρο περίπου 660 m . Ακολουθεί
νοτιοανατολική κατεύθυνση, διασχίζει την επαρχιακή οδό Λαμπαίνης – Μουργιατιάδας, συνεχίζει εν
μέσω ελαιώνων, διασχίζει την επαρχιακή οδό Θουρίας – Χώρας και στη συνέχεια εισέρχεται στη ΖΔΥΚΠ
με νοτιοδυτική κατεύθυνση περίπου 11 km πριν την εκβολή του.
Στη συνέχεια η κατεύθυνση του γίνεται νοτιοανατολική, διασχίζει την επαρχιακή οδό Μεσσήνης
Κυπαρισσίας (κοντά στον Αγ. Αυγουστίνο), την Εθνική Οδό Σπάρτης – Πύλου και αφού διασχίσει πεδινή
περιοχή ελαιώνων εκβάλλει στο Μεσσηνιακό Κόλπο στην παραλία Βελίκας.
Ρ. Μουρτιάς
Το ρ. Μουρτιάς έχει μήκος περίπου 28.07 km και η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 60.12 km2. Το
ρέμα ξεκινάει από ορεινή θαμνώδη περιοχή νότια του Κεφαληνού σε υψόμετρο περίπου 750μ.
Ακολουθεί ανατολική κατεύθυνση, περνά βόρεια από τα Πετράλωνα εν μέσω καλλιεργειών και στη
συνέχεια κατευθύνεται νότια. Περνά δυτικά της Ελληνοεκκλησιάς και συνεχίζει νοτιοανατολικά μέσα
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από καλλιεργήσιμες εκτάσεις μέχρι την είσοδο του στην ΖΔΥΚΠ περίπου 12.5 km πριν την εκβολή του.
Ακολούθως διασχίζει την επαρχιακή οδό Θουρίας – Χώρας κοντά στη Βασιλάδα, συνεχίζει
νοτιοανατολικά, διασχίζει την επαρχιακή οδό Μεσσήνης Κυπαρισσίας, την Εθνική Οδό Σπάρτης –
Πύλου (ανάμεσα στο Δρακονέρι και την Ανάληψη) και αφού διασχίσει πεδινή περιοχή καλλιεργειών
εκβάλλει στο Μεσσηνιακό Κόλπο.
Ρ. Ρύακας
Το ρ. Ρύακας έχει μήκος περίπου 10.19 km και η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 31.59 km2. Το ρέμα
ξεκινάει από περιοχή ελαιώνων νοτιοανατολικά της Πιλαλίστρας σε υψόμετρο περίπου 65μ. Ακολουθεί
νοτιοανατολική κατεύθυνση και έπειτα ανατολική μέσα από καλλιέργειες και εισέρχεται στην Πόλη της
Μεσσήνης. Περίπου 300 m πριν συναντήσει την επαρχιακή οδό Μπούκας ‐ Επιτάλιου η κοίτη του είναι
διευθετημένη με τραπεζοειδή διατομή από σκυρόδεμα. Η κοίτη παραμένει διευθετημένη μέχρι την
εκβολή του. Αφού διασχίσει την επαρχιακή οδό Μπούκας – Επιτάλιου συνεχίζει εντός της Μεσσήνης με
επενδεδυμένη κοίτη και κατεύθυνση ανατολική. Στο τμήμα ανάμεσα από την οδό Καπετάν Κρόμπα και
την επαρχιακή οδό Μεσσήνης – Ναού Επικούρου Απόλλωνος, η διατομή είναι κλειστή. Στη συνέχεια
γίνεται ξανά ανοιχτή τραπεζοειδής και το ρέμα κινείται παράλληλα με τοπική οδό και κατεύθυνση
νότια. Στη συνέχεια διασχίζει την ΕΟ Σπάρτης – Πύλου κινείται νότια σε πεδινή περιοχή καλλιεργειών
και εκβάλλει στο Μεσσηνιακό Κόλπο.
Π. Πάμισος
Ο π. Πάμισος είναι από τα σημαντικότερα επιφανειακά υδάτινα σώματα της Πελοποννήσου και το
σημαντικότερο από αυτά που καταλήγουν στην ΖΔΥΚΠ «Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας
Μεσσήνης (π. Πάµισος, Άρης, Βέλικας)». Η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 564.82 km2, ενώ το μέγιστο
μήκος διαδρομής της ροής από την ορεινή λεκάνη έως την εκβολή είναι 53.69 km. Σημαντικοί κλάδοι
του π. Πάμισου είναι, το ρ. Μεγάλο Ποτάμι, το ρ. Τζαμής, το ρ. Μαυροζούμενα και το ρ. Ξερίλας
(Τσάκωνας).
Ο ποταμός πηγάζει από τις πηγές Αγ. Φλώρου και κινείται προς νότο εντός της πεδιάδας της Μεσσηνίας
(Μακαρία Πεδιάς).
Ο χείμαρρος Τζαμής (Χάραδρος) ξεκινά στην ορεινή περιοχή της λεκάνης σε υψόμετρο περίπου 1100m.
Ακολουθεί νοτιοανατολική κατεύθυνση μέσα από ορεινή δασώδη περιοχή, περνά δυτικά από τον
οικισμό Χράνοι και στη συνέχεια κινείται παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο Τρίπολης ‐ Καλαμάτας
σε μια απόσταση της τάξης των 500μ. Κινούμενος παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο εισέρχεται στην
ΖΔΥΚΠ «Πεδινή περιοχή Μελιγαλά» σε περιοχή περίπου 1200μ βόρεια του οικισμού Φιλία. Στη συνέχεια
κινείται νοτιοδυτικά μέσα από ελαιώνες, περνά βόρεια της Ανδανίας και συνεχίζει νότια μέσα από
πεδινές καλλιεργήσιμες εκτάσεις με αναχώματα. Αφού διασχίσει την ενωτική Καλαμάτας ‐
Κυπαρισσίας συνεχίζει νότια, περνά ανατολικά του Ζευγολατειού και στην περιοχή της Μαγούλας στη
θέση συμβολής με το ρ. Ξερίλας (Τσάκωνας) η κατεύθυνση του γίνεται δυτική – νοτιοδυτική κινούμενος
προς Μελιγαλά. Μεταξύ των οικισμών Νεοχωρίου και Μελιγαλά συμβάλλει στο ρ. Μαυροζούμενα.
Το ρ. Μαυροζούμενα (Πύρνακας) εξέρχεται από τη ΖΔΥΚΠ «Πεδινή περιοχή Μελιγαλά» και κινείται με
νότια ‐ νοτιοανατολική κατεύθυνση μέσα από ελαιώνες. Σε περιοχή βορειοδυτικά της Βαλύρας
εισέρχεται στην ΖΔΥΚΠ GR01RAK0001 και κινείται εντός της Πεδιάδας Μεσσηνίας με νότια‐
νοτιοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή του στον ποταμό Πάμισο σε περιοχή μεταξύ των
οικισμών Αριστοδήμειο και Αλώνια.
Μετά τη συμβολή του ρ. Μαυροζούμενα, ο Πάμισος συνεχίζει νότια εντός αναχωμάτων μέχρι το
αεροδρόμιο Τριόδου όπου και κατευθύνεται ανατολικά και νότια. Σε περιοχή ανατολικά του
αεροδρομίου Τριόδου και νότια του οικισμού Άρις περί τα 750 m. έχει κατασκευαστεί μικρό αρδευτικό
φράγμα από το ΥΠΑΑΤ. Κατάντη του φράγματος η κατεύθυνση είναι νότια παράλληλα με το
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αεροδρόμιο της Καλαμάτας και δυτικά αυτού. Στη συνέχεια διασχίζει την Επαρχιακή Οδό Καλαμάτας –
Πύλου, κινείται νότια σε πεδινή περιοχή με καλλιέργειες και εκβάλλει στο Μεσσηνιακό Κόλπο.
Π. Άρις
Ο ποταμός Άρις έχει μήκος περίπου 39.03 km και η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 193.17 km2.
Πηγάζει από τις πηγές Πήδημα πλησίον του ομώνυμου οικισμού και κινείται προς νότο εντός της
πεδιάδας Μεσσηνίας δυτικά του Α/Δ Τρίπολης – Καλαμάτας και ανατολικά του αεροδρομίου
Καλαμάτας. Περί τα 1200 m ανάντη της Επαρχιακής Οδού Καλαμάτας – Πύλου συμβάλλει στον Άρι το
Τζιρόρεμα. Μετά τη διασταύρωση με την Επαρχιακή Οδό Καλαμάτας – Πύλου, ο Άρις τελικά εκβάλει
στο Μεσσηνιακό κόλπο στην περιοχή δίπλα από τη μονάδα λιπασματοποίησης απορριμμάτων του
Δήμου Καλαμάτας.
Το ρ. Τζιορόρεμα ξεκινάει από περιοχή βόρεια της Νέδουσας σε υψόμετρο περίπου 1525 m. Ακολουθεί
βόρεια και δυτική κατεύθυνση μέσα από δασωμένες εκτάσεις και αφού διασχίσει το Δυρράχιο κινείται
παράλληλα με την επαρχιακή οδό Θουρίας – Δυρραχίου για μεγάλο μήκος . Σε περιοχή βόρεια της
Θουρίας εισέρχεται στην ΖΔΥΚΠ και στη συνέχεια περνά μέσα από την Θουρία με διευθετημένη κοίτη
ορθογωνικής διατομής επενδεδυμένη με σκυρόδεμα μέχρι να συμβάλει στον π Άρι.
Ρ. Καλαμάτα*
Πρόκειται για ρέμα χωρίς ονομασία στους χάρτες 1:50.000. Η λεκάνη απορροής έχει έκταση 14,64 km2.
Το ρέμα ξεκινάει σε ορεινή περιοχή κοντά στην κορυφή Γούπατα Ράχη σε υψόμετρο περίπου 1070 m.
Ακολουθεί νότια κατεύθυνση μέσα από θαμνώδη περιοχή και έπειτα νοτιοδυτική, περνά νότια του
Προφήτη Ηλία διασχίζει τον αυτοκινητόδρομο Τρίπολης – Καλαμάτας και μετά από λίγα μέτρα η κοίτη
του εκφυλίζεται και χάνεται κοντά στην οδό Αγ. Αναργύρων.
Π. Νέδων
Ο π. Νέδων είναι από τα σημαντικότερα υδάτινα σώματα του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής
Πελοποννήσου. Το μήκος του είναι περίπου 25.16 km και η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 124.19
km2. Ο π. Νέδων ξεκινά από ορεινή περιοχή βόρεια του Μαχαλά και κινείται νοτιοδυτικά μέσα από
δασώδη έκταση. Περνά δυτικά από τους οικισμούς Μαχαλάς και Αλαγονία και στη συνέχεια
κατευθύνεται βορειοδυτικά και έπειτα νοτιοδυτικά μέσα από δασώδεις εκτάσεις ακολουθώντας την
εθνική οδό Σπάρτης Πύλου. Στη συνέχεια εισέρχεται στην ΖΔΥΚΠ περίπου 1 km πριν συναντήσει τον
αυτοκινητόδρομο Τρίπολης ‐ Καλαμάτας στα βόρεια της Πόλης.
Αφού διασχίσει τον αυτοκινητόδρομο κινείται νοτιοδυτικά για περίπου 500 m και στη συνέχεια
εισέρχεται στο αστικό τμήμα της πόλης της Καλαμάτας . Για τα υπόλοιπα 3.2 km μέχρι την εκβολή του
ο π. Νέδων διασχίζει την πόλη της Καλαμάτας με διευθετημένη κοίτη από σκυρόδεμα και αρκετά
τεχνικά. Η πορεία του ακολουθεί την εθνική οδό Τρίπολης – Καλαμάτας. Σημειώνεται ότι σε ορισμένα
τμήματα η διατομή είναι κλειστή και από πάνω έχουν διαμορφωθεί χώροι στάθμευσης. Η εκβολή του
στη θάλασσα γίνεται δίπλα από τη μαρίνα της Καλαμάτας.
Ρ. Βαθύ Λαγκάδι
Το ρ. Βαθύ Λαγκάδι έχει μήκος περίπου 12.49 km και η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 22.11 km2.
Το ρέμα ξεκινάει από ορεινή χέρσα περιοχή σε υψόμετρο περίπου 1480 m (κορυφή Πελενίτσας).
Ακολουθεί δυτική κατεύθυνση και στη συνέχεια νοτιοδυτική μέσα από δασώδεις εκτάσεις και ελαιώνες
και εισέρχεται στη ΖΔΥΚΠ περίπου 2.6 km πριν την εκβολή του. Συνεχίζει νοτιοδυτικά διασχίζει την οδό
λακωνικής κοντά στης Φάρες διασχίζει την οδό Ναυαρίνου και εκβάλλει στο Μεσσηνιακό Κόλπο στην
παραλία Καλαμάτας.
Ρ. Ξερίλας
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Το ρ. Ξερίλας έχει μήκος περίπου 12.78 km και η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 26.08 km2. Το ρέμα
ξεκινάει από ορεινή χέρσα περιοχή βορειοδυτικά από τα Ριζανά σε υψόμετρο περίπου 1490 m .
Ακολουθεί δυτική κατεύθυνση μέσα από δασώδεις εκτάσεις και εισέρχεται στην ΖΔΥΚΠ 1,8 km πριν
την εκβολή του. Στη συνέχεια κινείται νοτιοδυτικά, διασχίζει την οδό Λακωνικής και την οδό Ναυαρίνου
και εκβάλλει στο Μεσσηνιακό Κόλπο στην παραλία Καλαμάτας.
Ρ. Κακό Λαγκάδι
Το ρ. Κακό Λαγκάδι έχει μήκος περίπου 4.9 km και η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 3.56 km2. Το
ρέμα ξεκινάει από ορεινή χέρσα περιοχή σε υψόμετρο περίπου 960μ. Ακολουθεί δυτική κατεύθυνση
μέσα από δασώδεις εκτάσεις και εισέρχεται στην ΖΔΥΚΠ περίπου 1.0 km πριν την εκβολή του. Στη
συνέχεια διασχίζει την επαρχιακή οδό Αρεόπολης – Καλαμάτας, περνά μέσα από τον οικισμό Μικρά
Μαντίνεια και εκβάλει στο Μεσσηνιακό Κόλπο.

6.1.2

Φυσικα χαρακτηριστικα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο Πάμισος είναι ποταμός συνεχούς ροής. Η λεκάνη απορροής του στα ανάντη οριοθετείται από τον
ορεινό όγκο Τετράζιο σε υψόμετρο περί τα 1100 m, στα βόρεια της ΠΕ Μεσσηνίας στα σύνορα με την
ΠΕ Ηλείας.
Ο ποταμός Πάμισος πηγάζει από τις πηγές του Αγ. Φλώρου πλησίον του ομώνυμου οικισμού, όπου
σχηματίζεται ένα χαρακτηριστικό μέτωπο καρστικών πηγών που ανήκουν στο ορεινό συγκρότημα του
Ταΰγετου και αναβλύζουν στην επαφή των ασβεστολίθων της ενότητας Τρίπολης με τις αλλουβιακές
και θαλάσσιες μεταλπικές αποθέσεις στο ανατολικό περιθώριο της λεκάνης της Μεσσηνίας.
Το μέτωπο των πηγών ξεπερνά σε μήκος τα 400μ. και βρίσκεται κατά μήκος ενός περιθωριακού
ρήγματος διεύθυνσης Β/ΒΔ‐Ν/ΝΑ. Οι επιμέρους πηγές παρουσιάζονται να απέχουν υψομετρικά μεταξύ
τους με μια διαφορά περίπου 15m. Οι πηγές που βρίσκονται στα ψηλότερα σημεία εκφορτίζονται
κατευθείαν μέσα από τους ασβεστόλιθους, ενώ αυτές στα χαμηλότερα σημεία αναβλύζουν μέσα από
τις αλλουβιακές αποθέσεις που τροφοδοτούνται πλευρικά από τους ασβεστόλιθους. Χαρακτηρίζονται
σαν μόνιμες πηγές, καθώς έχουν ροή ολόκληρη τη διάρκεια του έτους και η μέση παροχή τους φτάνει
μέχρι και 20.000m3 την ώρα ή ακόμη περισσότερο, ανάλογα με την ποσότητα των ατμοσφαιρικών
κατακρημνισμάτων στην υδρογεωλογική λεκάνη τροφοδοσίας. Η υδρομάστευση των πηγών γίνεται
μέσω μιας συλλεκτήριας τάφρου μήκους 1Κm, πλάτους 2‐8m και βάθους 0.5‐4m.
Στη δεκαετία του 1930 διανοίχθηκε η κοίτη από τις πηγές ως τη θάλασσα και έτσι αποξηράνθηκε η
περιοχή δυτικά των πηγών που ήταν ελώδης έκταση και αποδόθηκε σε καλλιέργειες. Μετά τη διάνοιξη
αυτή, η κοίτη του ποταμού και η πηγή έχουν μία διευθετημένη ροή στην περιοχή αυτή. Η κοίτη του
Πάμισου δηλαδή αποτελεί την αποχετευτική – αποστραγγιστική τάφρο της μικρής κλειστής λεκάνης
του πρώην έλους του Αγ. Φλώρου.
Νότια του οικισμού Πλατύ, σε περιοχή μεταξύ των οικισμών Αριστοδήμειο και Αλώνια, συμβάλλει στον
Πάμισο ο χείμαρρος Μαυροζούμενα, ο οποίος αποστραγγίζει το δυτικό τμήμα της ορεινή λεκάνης
απορροής του ποταμού. Στο ανατολικό τμήμα της ορεινής λεκάνης, τα σημαντικότερα υδατορεύματα
είναι οι χείμαρροι Τζαμής, Μεγάλο Ποτάμι, Μποτόκος και Ξερίλας, με κύριο κλάδο το χ. Τζαμή που
συμβάλλει στο Μαυροζούμενα μεταξύ των οικισμών Μελιγαλά και Νεοχωρίου.
Το υδρογραφικό δίκτυο είναι πυκνό, δενδριτικής μορφής.
Στη δεκαετία του ‘50 κατασκευάστηκε στον Πάμισο το αρδευτικό φράγμα Άρι στο νότιο όριο του
ομώνυμου οικισμού.
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Κατά καιρούς έχουν κατασκευαστεί διάφορα έργα διευθέτησης της κοίτης του Πάμισου αλλά και των
χειμάρρων που καταλήγουν σ’ αυτόν. Συγκεκριμένα, η κοίτη του Πάμισου από την εκβολή έως και τη
συμβολή του ρ. Μαυροζούμενα είναι διευθετημένη (τραπεζοειδής βαθειά κοίτη με αναχώματα) και από
τη συμβολή του ρ. Μαυροζούμενα έως και τις πηγές του Αγ. Φλώρου έχει διευθετηθεί με τραπεζοειδή
βαθειά κοίτη επενδεδυμένη με σκυρόδεμα και αναχώματα σε μεγάλα τμήματα.
Οι χείμαρροι Τζαμής, Μεγάλο Ποτάμι και Ξερίλας διευθετήθηκαν στην πεδινή τους κοίτη κατά τη
δεκαετία του ’50 με κατασκευή αναχωμάτων και αναβαθμών για μείωση της κατά μήκος κλίσης τους.
Ο ποταμός Άρις πηγάζει από τις πηγές Πήδημα στις δυτικές πλαγιές του Ταΰγετου με μέση παροχή
900 m3 ανά ώρα, τροφοδοτεί τα αρδευτικά έργα της περιοχής του Άρι, της Αιθαίας και της Άμφειας και
εκβάλλει στο Μεσσηνιακό κόλπο μεταξύ Καλαμάτας και Μεσσήνης.
Το υδρογραφικό του δίκτυο είναι πυκνό και δενδριτικής μορφής. Σημαντικός παραπόταμος του Άρι
είναι το Τζιρόρεμα, του οποίου η λεκάνη απορροής οριοθετείται βορειοανατολικά από τα
Βρομοβρυσαίικα όρη στα όρια Μεσσηνίας και Αρκαδίας σε υψόμετρο έως και τα 1200μ. περίπου.
Η λεκάνη απορροής του ποταμού Νέδοντα βόρεια οριοθετείται από τα όρη Ξεροβούνια και Μαλεβός,
νότια από το βουνό Πελενίτσα, ανατολικά τον Ταΰγετο και δυτικά τα όρη Γουβιά, Σφακωτό και
Γούπατα Ράχη.
Ο Νέδων εκβάλλει στο Μεσσηνιακό κόλπο, διασχίζοντας την πόλη της Καλαμάτας. Η ορεινή λεκάνη
απορροής του έχει έντονο ανάγλυφο με μεγάλες κλίσεις και φυτοκάλυψη.
Το υδρογραφικό δίκτυο είναι πυκνό και δενδριτικής ως επί το πλείστον μορφής. Σημαντικό ρόλο για τη
μορφολογία του υδρογραφικού δικτύου του ποταμού Νέδοντα καθώς και της λεκάνης απορροής του
έχει παίξει η λιθολογία της περιοχής, που ως επί το πλείστον στο δυτικό τμήμα αποτελείται από
ασβεστόλιθους ενώ στο ανατολικό από σχιστόλιθους. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η βαθιά
στενή χαράδρα, μήκους εννέα (9) km, που βρίσκεται μεταξύ της περιοχής "Λαγού Χάνι" και του
στρατιωτικού πεδίου βολής, βόρεια της νέας χάραξης του αυτοκινητοδρόμου Τρίπολης ‐ Καλαμάτας
του οποίου στην περιοχή αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή.
Η κοίτη του Νέδοντα από την εκβολή και για 3.100μ. περίπου είναι διευθετημένη με επενδεδυμένη
ορθογωνική διατομή από σκυρόδεμα. Στην ορεινή κοίτη του έχουν κατασκευαστεί αναβαθμοί
συγκράτησης φερτών υλικών.
Το ρέμα Βελίκα ευρίσκεται στα δυτικά του Πάμισου. Η λεκάνη απορροής του οριοθετείται στα ανάντη
από τον ημιορεινό όγκο του όρους Αιγαλέον. Η λεκάνη απορροής έχει άξονα από Βορά προς Νότο με
υδρογραφικό δίκτυο δενδριτικής μορφής. Η λεκάνη του ρέματος Βελίκα λόγω της τεκτονικής δράσης,
είναι επιμήκης λεκάνη απορροής της οποίας το μήκος είναι πολύ μεγαλύτερο από το πλάτος. Στο βόρειο
τμήμα στο οποίο επικρατούν τα ανθρακικά στρώματα η μορφή του υδρογραφικού δικτύου είναι απλή
με λίγες και βαθιές χαράδρες, ενώ σε όλο το υπόλοιπο τμήμα στο οποίο επικρατούν τα νεότερα ιζήματα
η μορφή του είναι λεπτής υφής με αβαθή ρέματα και με πολλές διακλαδώσεις.

ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Ρ. Κορυάς

Γεωλογική δομή
Σύμφωνα με το γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ, φύλλο Μελιγαλάς, κλίμακας 1: 50.000 και την επιτόπου
εξέταση που πραγματοποιήθηκε, στη γεωλογική και υδρολιθολογική διάρθρωση της υδρολογικής
λεκάνης συμμετέχουν τόσο τα Προνεογενή πετρώματα όσο και τα νεότερα Νεογενή και Τεταρτογενή
ιζήματα.
 Προνεογενή πετρώματα
Τα πετρώματα αυτά από τα νεότερα προς τα πιο παλιά αποτελούνται από:
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α) Τριτογενή (Παλαιογενές‐ Ηώκαινο)
Στρώματα μετάβασης (K9‐Ε) τα οποία ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και αποτελούνται από
εναλλασσόμενα στρώματα πλακωδών ασβεστόλιθων και ασβεστιτικής μάργας. Κροκαλοπαγή
Μεσσηνίας (ft‐c), καλύπτουν τα στρώματα του φλύσχη και έχουν καλή συνοχή.
β) Κρητιδικό
Ασβεστόλιθοι (K8‐9K), οι οποίοι ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου, είναι αρκετά κερματισμένοι και λόγω
επώθησης βρίσκονται πάνω από τα στρώματα του φλύσχη της ζώνης της Τρίπολης. Κατά θέσεις
περιέχουν στρώσεις από πυριτόλιθους ή κερατόλιθους.
γ) Ιουρασικό
Ραδιολαρίτες (J‐Ki), ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και αποτελούνται από λεπτές στρώσεις
κερατόλιθων, ερυθρών ή πράσινων ιάσπιδων και ραδιολαριτών. Ασβεστόλιθοι (J‐k), ανήκουν στη ζώνη
της Πίνδου και αποτελούνται από ασβεστόλιθους με αρκετές παρεμβολές ιάσπιδων και κερατόλιθων.
δ) Τριαδικό
Κλαστική σειρά Τριαδικού (Tm‐s.fl), ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και αποτελούνται από
εναλλασσόμενα στρώματα ψαμμιτών, πηλιτών, κερατόλιθων και ερυθρών ασβεστόλιθων.
 Νεογενή και Τεταρτογενή ιζήματα
Τα Πλειοκαινικά στρώματα εμφανίζονται σε διάφορες θέσεις της υδρολογικής λεκάνης και
αποτελούνται:
Από πυριτικές αποθέσεις (Pl), έχουν χρώμα κόκκινο και αποτελούνται από θραύσματα κερατόλιθων
και σχηματίζουν αναβαθμίδες στις παρυφές των Πλειοκαινικών εμφανίσεων. Από θαλάσσιες
αποθέσεις (Pt‐s), αποτελούνται από ψαμμίτες, από ψαμμιτικές μάργες και διάσπαρτες κροκάλες και
λατύπες. Από κροκαλοπαγή (Pt‐c), είναι άστρωτα, αδρομερή με αμμώδη συνδετική ύλη. Η πεδινή και
παράκτια περιοχή, καθώς και οι κοίτες των κύριων ρεμάτων, καλύπτονται από σύγχρονες προσχώσεις,
παράκτιες αποθέσεις, ενώ στις πλαγιές των ασβεστολιθικών βουνών έχουμε πλευρικά κορήματα και
κώνους κορημάτων.
Υδρολιθολογική κατάταξη
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί από τους οποίους αποτελείται η υδρολογική λεκάνη, μπορούν να
καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την υδροπερατότητα που παρουσιάζουν:
α) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας υδροπερατότητας (Κ2)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με μέτρια περατότητα κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά στρώματα τα
οποία δεν είναι αμιγή αλλά περιέχουν στρώσεις σχιστόλιθων ή πυριτόλιθων.
Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 33,26% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
β) Βραχώδεις σχηματισμοί πρακτικά αδιαπέρατοι (Α1)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα των κερατόλιθων και των ραδιολαριτών.
Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 25,90% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
γ) Υδροπερατοί εδαφικοί σχηματισμοί
Στην ομάδα (Ρ1), δηλαδή στα εδάφη υψηλής υδροπερατότητας, κατατάσσονται οι σύγχρονες
αποθέσεις της πεδινής περιοχής, οι παράκτιες αποθέσεις, οι αποθέσεις μέσα στις κοίτες των
μεγαλύτερων ρεμάτων, καθώς και οι εμφανίσεις των πλευρικών κορημάτων.
Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 5,59% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
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δ) Συνεκτικοί σχηματισμοί μέτριας περατότητας (Ρ2)
Σε αυτήν την ομάδα κατατάσσονται τα στρώματα των κροκαλοπαγών του Πλειόκαινου και του
ορίζοντα της Μεσσηνίας, τα οποία εμφανίζονται ως αυτοτελείς πάγκοι είτε πάνω από τα στρώματα της
μάργας είτε του φλύσχη. Καταλαμβάνουν το 25,04% της έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
ε) Εδάφη μικρής περατότητας
Στην ομάδα (Ρ3), δηλαδή στα εδάφη με μικρή έως πολύ μικρή περατότητα, κατατάσσονται τα
στρώματα των μαργών του Πλειόκαινου τα οποία καταλαμβάνουν το 10,21% της έκτασης της
υδρολογικής λεκάνης.


Ρ. Βελίκα

Γεωλογική δομή
Σύμφωνα με τους γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ, φύλλα Μελιγαλάς και Φιλιατρά, κλίμακας 1: 50.000
και την επιτόπου εξέταση που πραγματοποιήθηκε, στη γεωλογική και υδρολιθολογική διάρθρωση της
υδρολογικής λεκάνης συμμετέχουν τα νεότερα Νεογενή και Τεταρτογενή ιζήματα.
 Νεογενή και Τεταρτογενή ιζήματα
Τα Πλειοκαινικά στρώματα εμφανίζονται σε διάφορες θέσεις της υδρολογικής λεκάνης και
αποτελούνται:
Από θαλάσσιες αποθέσεις (Pt‐s), αποτελούνται από ψαμμίτες, από ψαμμιτικές μάργες και διάσπαρτες
κροκάλες και λατύπες. Από κροκαλοπαγή (Pt‐c), είναι άστρωτα, αδρομερή με αμμώδη συνδετική ύλη.
Η πεδινή και παράκτια περιοχή, καθώς και οι κοίτες των κύριων ρεμάτων, καλύπτονται από σύγχρονες
προσχώσεις, παράκτιες αποθέσεις, ενώ στις πλαγιές των ασβεστολιθικών βουνών έχουμε πλευρικά
κορήματα και κώνους κορημάτων.
Υδρολιθολογική κατάταξη
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί από τους οποίους αποτελείται η υδρολογική λεκάνη, μπορούν να
καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την υδροπερατότητα που παρουσιάζουν:
α) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας έως υψηλής υδροπερατότητας (Κ1)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με υψηλή περατότητα κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά στρώματα τα
οποία είναι αμιγή, παχυστρωματώδη και κερματισμένα με αποτέλεσμα να έχουν ένα καλό δευτερογενές
πορώδες. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 3,48% της υδρολογικής λεκάνης
β) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας υδροπερατότητας (Κ2)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με μέτρια περατότητα κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά στρώματα τα
οποία δεν είναι αμιγή αλλά περιέχουν στρώσεις σχιστόλιθων ή πυριτόλιθων. Αυτοί οι σχηματισμοί
καταλαμβάνουν το 41,76% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
γ) Βραχώδεις σχηματισμοί πρακτικά αδιαπέρατοι (Α1)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα του φλύσχη, των κερατόλιθων και των
ραδιολαριτών. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 33,10% της όλης έκτασης της υδρολογικής
λεκάνης.
δ) Υδροπερατοί εδαφικοί σχηματισμοί
Στην ομάδα (Ρ1), δηλαδή στα εδάφη υψηλής υδροπερατότητας, κατατάσσονται οι σύγχρονες
αποθέσεις της πεδινής περιοχής, οι παράκτιες αποθέσεις, οι αποθέσεις μέσα στις κοίτες των
μεγαλύτερων ρεμάτων, καθώς και οι εμφανίσεις των πλευρικών κορημάτων. Αυτοί οι σχηματισμοί
καταλαμβάνουν το 4,48% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
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ε) Συνεκτικοί σχηματισμοί μέτριας περατότητας (Ρ2)
Σε αυτήν την ομάδα κατατάσσονται τα στρώματα των κροκαλοπαγών του Πλειόκαινου και του
ορίζοντα της Μεσσηνίας, τα οποία εμφανίζονται ως αυτοτελείς πάγκοι είτε πάνω από τα στρώματα της
μάργας είτε του φλύσχη. Καταλαμβάνουν το 15,95% της έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
στ) Εδάφη μικρής περατότητας
Στην ομάδα (Ρ3), δηλαδή στα εδάφη με μικρή έως πολύ μικρή περατότητα, κατατάσσονται τα
στρώματα των μαργών του Πλειόκαινου τα οποία καταλαμβάνουν μόλις το 1,23% της έκτασης της
υδρολογικής λεκάνης.


Ρ. Τυφλό

Γεωλογική δομή
Σύμφωνα με το γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ, φύλλο Μελιγαλάς, κλίμακας 1: 50.000 και την επιτόπου
εξέταση που πραγματοποιήθηκε, στη γεωλογική και υδρολιθολογική διάρθρωση της υδρολογικής
λεκάνης συμμετέχουν τόσο τα Προνεογενή πετρώματα, όσο και τα νεότερα Νεογενή και Τεταρτογενή
ιζήματα.
 Προνεογενή πετρώματα
Τα πετρώματα αυτά που εμφανίζονται στο βόρειο τμήμα της λεκάνης από τα νεότερα προς τα πιο
παλιά αποτελούνται από:
α) Τριτογενή (Παλαιογενές‐ Ηώκαινο)
Στρώματα μετάβασης (K9‐Ε) τα οποία ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και αποτελούνται από
εναλλασσόμενα στρώματα πλακωδών ασβεστόλιθων και ασβεστιτικής μάργας. Κροκαλοπαγή
Μεσσηνίας (ft‐c), καλύπτουν τα στρώματα του φλύσχη και έχουν καλή συνοχή. Στρώματα φλύσχη (fo),
ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και αποτελούνται από εναλλαγές ιλυόλιθων και ψαμμιτών.
β) Κρητιδικό
Ασβεστόλιθοι (K8‐9K), οι οποίοι ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου, είναι αρκετά κερματισμένοι και λόγω
επώθησης βρίσκονται πάνω από τα στρώματα του φλύσχη της ζώνης της Τρίπολης. Κατά θέσεις
περιέχουν στρώσεις από πυριτόλιθους ή κερατόλιθους. Στρώματα του πρώτου φλύσχη (Ks‐fl),
ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και αποτελούνται από ασβεστιτικούς ψαμμίτες με λεπτές στρώσεις
πηλιτών. Ασβεστόλιθοι (K9‐E), ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου, δημιουργήθηκαν κατά το Μαιστρίχτιο
και κατά θέσεις περιέχουν στρώσεις από μαργαϊκά υλικά.
γ) Ιουρασικό
Ραδιολαρίτες (J‐Ki), ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και αποτελούνται από λεπτές στρώσεις
κερατόλιθων, ερυθρών ή πράσινων ιάσπιδων και ραδιολαριτών.
δ) Τριαδικό
Κλαστική σειρά Τριαδικού (Tm‐s.fl), ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και αποτελούνται από
εναλλασσόμενα στρώματα ψαμμιτών, πηλιτών, κερατόλιθων και ερυθρών ασβεστόλιθων.
 Νεογενή και Τεταρτογενή ιζήματα
Τα Πλειοκαινικά στρώματα εμφανίζονται σε διάφορες θέσεις της υδρολογικής λεκάνης και
αποτελούνται:
Από θαλάσσιες αποθέσεις (Pt‐s), αποτελούνται από ψαμμίτες, από ψαμμιτικές μάργες και διάσπαρτες
κροκάλες και λατύπες. Από κροκαλοπαγή (Pt‐c), είναι άστρωτα, αδρομερή με αμμώδη συνδετική ύλη.
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Η πεδινή και παράκτια περιοχή, καθώς και οι κοίτες των κύριων ρεμάτων, καλύπτονται από σύγχρονες
προσχώσεις, παράκτιες αποθέσεις, ενώ στις πλαγιές των ασβεστολιθικών βουνών έχουμε πλευρικά
κορήματα και κώνους κορημάτων.
Υδρολιθολογική κατάταξη
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί από τους οποίους αποτελείται η υδρολογική λεκάνη, μπορούν να
καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την υδροπερατότητα που παρουσιάζουν:
α) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας υδροπερατότητας (Κ2)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με μέτρια περατότητα κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά στρώματα τα
οποία δεν είναι αμιγή αλλά περιέχουν στρώσεις σχιστόλιθων ή πυριτόλιθων. Αυτοί οι σχηματισμοί
καταλαμβάνουν το 13,81% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
β) Βραχώδεις σχηματισμοί πρακτικά αδιαπέρατοι (Α1)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα του φλύσχη, των κερατόλιθων και των
ραδιολαριτών. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 10,48% της όλης έκτασης της υδρολογικής
λεκάνης.
γ) Υδροπερατοί εδαφικοί σχηματισμοί
Στην ομάδα (Ρ1), δηλαδή στα εδάφη υψηλής υδροπερατότητας, κατατάσσονται οι σύγχρονες
αποθέσεις της πεδινής περιοχής, οι παράκτιες αποθέσεις, οι αποθέσεις μέσα στις κοίτες των
μεγαλύτερων ρεμάτων, καθώς και οι εμφανίσεις των πλευρικών κορημάτων. Αυτοί οι σχηματισμοί
καταλαμβάνουν το 12,16% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
δ) Συνεκτικοί σχηματισμοί μέτριας περατότητας (Ρ2)
Σε αυτήν την ομάδα κατατάσσονται τα στρώματα των κροκαλοπαγών του Πλειόκαινου και του
ορίζοντα της Μεσσηνίας, τα οποία εμφανίζονται ως αυτοτελείς πάγκοι είτε πάνω από τα στρώματα της
μάργας είτε του φλύσχη. Καταλαμβάνουν το 63,53% της έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
ε) Εδάφη μικρής περατότητας
Στην ομάδα (Ρ3), δηλαδή στα εδάφη με μικρή έως πολύ μικρή περατότητα, κατατάσσονται τα
στρώματα των μαργών του Πλειόκαινου τα οποία καταλαμβάνουν μόλις το 0,01% της έκτασης της
υδρολογικής λεκάνης.


Ρ. Μουρτιάς

Γεωλογική δομή
Σύμφωνα με το γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ, φύλλο Μελιγαλάς, κλίμακας 1: 50.000 και την επιτόπου
εξέταση που πραγματοποιήθηκε, στη γεωλογική και υδρολιθολογική διάρθρωση της υδρολογικής
λεκάνης συμμετέχουν τόσο τα Προνεογενή πετρώματα, όσο και τα νεότερα Νεογενή και Τεταρτογενή
ιζήματα.
 Προνεογενή πετρώματα
Τα πετρώματα αυτά που εμφανίζονται στο βόρειο τμήμα της λεκάνης από τα νεότερα προς τα πιο
παλιά αποτελούνται από:
α) Τριτογενή (Παλαιογενές‐ Ηώκαινο)
Στρώματα μετάβασης (K9‐Ε) τα οποία ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και αποτελούνται από
εναλλασσόμενα στρώματα πλακωδών ασβεστόλιθων και ασβεστιτικής μάργας. Κροκαλοπαγή
Μεσσηνίας (ft‐c), καλύπτουν τα στρώματα του φλύσχη και έχουν καλή συνοχή.
β) Κρητιδικό
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Ασβεστόλιθοι (K8‐9K), οι οποίοι ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου, είναι αρκετά κερματισμένοι και λόγω
επώθησης βρίσκονται πάνω από τα στρώματα του φλύσχη της ζώνης της Τρίπολης. Κατά θέσεις
περιέχουν στρώσεις από πυριτόλιθους ή κερατόλιθους. Στρώματα του πρώτου φλύσχη (Ks‐fl),
ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και αποτελούνται από ασβεστιτικούς ψαμμίτες με λεπτές στρώσεις
πηλιτών. Ασβεστόλιθοι (K9‐E), ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου, δημιουργήθηκαν κατά το Μαιστρίχτιο
και κατά θέσεις περιέχουν στρώσεις από μαργαϊκά υλικά.
γ) Ιουρασικό
Ασβεστόλιθοι (Ji‐k), ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου, και περιέχουν στρώσεις από ιάσπιδες κόκκινου
χρώματος. Ραδιολαρίτες (J‐Ki), ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και αποτελούνται από λεπτές στρώσεις
κερατόλιθων, ερυθρών ή πράσινων ιάσπιδων και ραδιολαριτών.
δ) Τριαδικό
Κλαστική σειρά Τριαδικού (Tm‐s.fl), ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και αποτελούνται από
εναλλασσόμενα στρώματα ψαμμιτών, πηλιτών, κερατόλιθων και ερυθρών ασβεστόλιθων.
 Νεογενή και Τεταρτογενή ιζήματα
Τα Πλειοκαινικά στρώματα εμφανίζονται σε διάφορες θέσεις της υδρολογικής λεκάνης και
αποτελούνται:
Από θαλάσσιες αποθέσεις (Pt‐s), αποτελούνται από ψαμμίτες, από ψαμμιτικές μάργες και διάσπαρτες
κροκάλες και λατύπες. Από κροκαλοπαγή (Pt‐c), είναι άστρωτα, αδρομερή με αμμώδη συνδετική ύλη.
Από πυριτικές αποθέσεις (PΙ), κυριαρχούν οι κερατολιθικές κροκάλες και λατύπες, ενώ το σύνολο του
σχηματισμού εμφανίζεται με τη μορφή αναβαθμίδων. Η παράκτια περιοχή, καθώς και οι κοίτες των
κύριων ρεμάτων, καλύπτονται από σύγχρονες προσχώσεις, παράκτιες αποθέσεις.
Υδρολιθολογική κατάταξη
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί από τους οποίους αποτελείται η υδρολογική λεκάνη, μπορούν να
καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την υδροπερατότητα που παρουσιάζουν:
α) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας υδροπερατότητας (Κ2)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με μέτρια περατότητα κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά στρώματα τα
οποία δεν είναι αμιγή αλλά περιέχουν στρώσεις σχιστόλιθων ή πυριτόλιθων. Αυτοί οι σχηματισμοί
καταλαμβάνουν το 26,24% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
β) Βραχώδεις σχηματισμοί πρακτικά αδιαπέρατοι (Α1)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα του φλύσχη, των κερατόλιθων και των
ραδιολαριτών. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 11,12% της όλης έκτασης της υδρολογικής
λεκάνης.
γ) Υδροπερατοί εδαφικοί σχηματισμοί
Στην ομάδα (Ρ1), δηλαδή στα εδάφη υψηλής υδροπερατότητας, κατατάσσονται οι σύγχρονες
αποθέσεις της παράκτιας περιοχής και οι αποθέσεις μέσα στις κοίτες των μεγαλύτερων ρεμάτων. Αυτοί
οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 16,04% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
δ) Συνεκτικοί σχηματισμοί μέτριας περατότητας (Ρ2)
Σε αυτήν την ομάδα κατατάσσονται τα στρώματα των κροκαλοπαγών του Πλειόκαινου και του
ορίζοντα της Μεσσηνίας, τα οποία εμφανίζονται ως αυτοτελείς πάγκοι είτε πάνω από τα στρώματα της
μάργας είτε του φλύσχη. Καταλαμβάνουν το 47,38% της έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.


Ρ. Ρύακας
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Γεωλογική δομή
Σύμφωνα με γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ, φύλλα Μελιγαλάς και Καλαμάτα, κλίμακας 1: 50.000 και
την επιτόπου εξέταση που πραγματοποιήθηκε, προκύπτει ότι στη γεωλογική δομή της λεκάνης
συμμετέχουν μόνο τα Νεογενή ιζήματα και οι σύγχρονες αποθέσεις. Τα Νεογενή ιζήματα αποτελούνται
από ψαμμίτες, ψαμμιτικές μάργες και στρώσεις άμμων και λατυπών. Οι σύγχρονες αποθέσεις
αποτελούνται από άμμους, αμμοχάλικα και αργίλους και καλύπτουν τις πεδινές εκτάσεις και τις κοίτες
των τριών ρεμάτων.
Υδρολιθολογική κατάταξη
Με βάση αυτή τη γεωλογική δομή η περατότητα των στρωμάτων θα έχει ως εξής:
α) Υδροπερατοί εδαφικοί σχηματισμοί
Στην ομάδα (Ρ1), δηλαδή στα εδάφη υψηλής υδροπερατότητας, κατατάσσονται οι σύγχρονες
αποθέσεις της πεδινής περιοχής και οι αποθέσεις μέσα στις κοίτες των μεγαλύτερων ρεμάτων. Αυτοί οι
σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 46,76% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
β) Συνεκτικοί σχηματισμοί μέτριας περατότητας (Ρ2)
Σε αυτήν την ομάδα κατατάσσουμε τα στρώματα των κροκαλοπαγών, καθώς και αυτά των
αναβαθμίδων. Καταλαμβάνουν το υπόλοιπο 53,24% της έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.


Π. Άρις

Γεωλογική δομή
Σύμφωνα με το γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ, φύλλο Καλαμάτα, κλίμακας 1: 50.000 και την επιτόπου
εξέταση που πραγματοποιήθηκε, στη γεωλογική και υδρολιθολογική διάρθρωση της υδρολογικής
λεκάνης συμμετέχουν τόσο τα Προνεογενή πετρώματα, όσο και τα νεότερα Νεογενή και Τεταρτογενή
ιζήματα.
 Προνεογενή πετρώματα
Τα πετρώματα αυτά που εμφανίζονται στο μεγαλύτερο τμήμα της λεκάνης και από τα νεότερα προς τα
πιο παλιά αποτελούνται από:
α) Τριτογενή (Παλαιογενές‐ Ηώκαινο)
Στρώματα φλύσχη (ft) τα οποία ανήκουν στη ζώνη της Τρίπολης και αποτελούνται από
εναλλασσόμενα στρώματα ψαμμιτών, ιλυόλιθων και κροκαλοπαγών. Ασβεστόλιθοι (Em‐Pc.k),
ανήκουν στη ζώνη της Τρόπολης είναι μεσοστρωματώδεις και βρίσκονται κάτω από τα στρώματα του
φλύσχη
β) Κρητιδικό
Ασβεστόλιθοι (K7‐8‐K), οι οποίοι ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου, είναι αρκετά κερματισμένοι και λόγω
επώθησης βρίσκονται πάνω από τα στρώματα του φλύσχη της ζώνης της Τρίπολης. Κατά θέσεις
περιέχουν στρώσεις από πυριτόλιθους ή κερατόλιθους. Ασβεστόλιθοι και δολομίτες (K‐k), ανήκουν
στη ζώνη της Τρίπολης είναι αμιγείς και αρκετά κερματισμένοι.
γ) Ιουρασικό
Ασβεστόλιθοι (J‐k), ανήκουν στη ζώνη της Τρίπολης, είναι αμιγείς και αρκετά κερματισμένοι.
δ) Τριαδικό
Ασβεστόλιθοι και δολομίτες (Tm‐s.k.d), ανήκουν στη ζώνη της Τρίπολης και είναι έντονα
κερματισμένοι.
ε) Πέρμιο
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Φυλλιτική‐Χαλαζιτική σειρά (C‐P.ph), αποτελούνται από φυλλίτες, χαλαζίτες και διαφόρων τύπων
σχιστόλιθους.
 Νεογενή και Τεταρτογενή ιζήματα
Τα Πλειοκαινικά στρώματα εμφανίζονται μόνο στο νότιο και δυτικό τμήμα της υδρολογικής λεκάνης
και αποτελούνται:
Από μάργες (Pl.m.k), κυρίως, ενώ στη βάση έχουμε κροκαλοπαγή. Από χερσαίες αναβαθμίδες (PΙ.t),
που αποτελούνται από ερυθρές αργίλους, αργιλώδεις άμμους και κερατολιθικές κροκάλες ή λατύπες
στη βάση. Η παράκτια περιοχή, καθώς και οι κοίτες των κύριων ρεμάτων, καλύπτονται από σύγχρονες
προσχώσεις και παράκτιες αποθέσεις, ενώ στις πλαγιές των ασβεστολιθικών βουνών έχουμε πλευρικά
κορήματα και κώνους κορημάτων.
Υδρολιθολογική κατάταξη
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί από τους οποίους αποτελείται η υδρολογική λεκάνη, μπορούν να
καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την υδροπερατότητα που παρουσιάζουν:
α) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας έως υψηλής υδροπερατότητας (Κ1)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με υψηλή περατότητα κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά στρώματα τα
οποία είναι αμιγή και αρκετά κερματισμένα. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 57,41% της
υδρολογικής λεκάνης
β) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας υδροπερατότητας (Κ2)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με μέτρια περατότητα κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά στρώματα τα
οποία δεν είναι αμιγή αλλά περιέχουν στρώσεις σχιστόλιθων ή πυριτόλιθων. Αυτοί οι σχηματισμοί
καταλαμβάνουν μόλις το 0,12% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
γ) Βραχώδεις σχηματισμοί πρακτικά αδιαπέρατοι (Α1)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα του φλύσχη. Αυτοί οι σχηματισμοί
καταλαμβάνουν το 17,54% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
δ) Βραχώδεις σχηματισμοί με επιλεκτική κυκλοφορία νερού (Α2)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με επιλεκτική κυκλοφορία του νερού κατατάσσονται τα
ασβεστολιθικά στρώματα του Ηώκαινου τα οποία δεν είναι αμιγή αλλά περιέχουν και αργιλομαργαϊκές
στρώσεις. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 8,93% της υδρολογικής λεκάνης.
ε) Υδροπερατοί εδαφικοί σχηματισμοί
Στην ομάδα (Ρ1), δηλαδή στα εδάφη υψηλής υδροπερατότητας, κατατάσσονται οι σύγχρονες
αποθέσεις της παράκτιας περιοχής, οι αποθέσεις μέσα στις κοίτες των μεγαλύτερων ρεμάτων, καθώς
και τα πλευρικά κορήματα. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 8,21% της όλης έκτασης της
υδρολογικής λεκάνης.
στ) Συνεκτικοί σχηματισμοί μέτριας περατότητας (Ρ2)
Σε αυτήν την ομάδα κατατάσσονται τα στρώματα των κροκαλοπαγών και οι χερσαίες αναβαθμίδες.
Καταλαμβάνουν το 7,79% της έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
Υπόγεια υδατικά συστήματα
Το καρστικό υδροφόρο σύστημα αυτής της υδρολογικής λεκάνης είναι αρκετά αξιόλογο με δεδομένο
ότι οι εμφανίσεις των ασβεστολιθικών στρωμάτων είναι σημαντικές και η στρωματογραφική τους
θέση ευνοεί τη δημιουργία αξιόλογων πηγών.
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Σύμφωνα με τα δελτία απογραφής, η παρουσία του καρστικού υδροφόρου ορίζοντα τεκμηριώνεται με
την ύπαρξη τριών σημαντικών καρστικών πηγών. Η πρώτη βρίσκεται μέσα στον οικισμό του Αγίου
Φλώρου, αναβλύζει σε διάφορα σημεία, ενός μετώπου χιλίων περίπου μέτρων και η καταγραφείσα
παροχή της, ήταν 9.400 μ3/ώρα. Η δεύτερη πηγή βρίσκεται 500 μέτρα νότια‐νοτιοανατολικά του
χωριού Πήδημα και η παροχή της την ημέρα της απογραφής ήταν 930 μ3/ώρα. Η τρίτη πηγή βρίσκεται
μέσα στο χωριό Δυράχιο κοντά στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Είναι καρστική πηγή επαφής των
ασβεστολίθων της ζώνης της Πίνδου οι οποίοι είναι επωθημένοι πάνω στο φλύσχη της ζώνης της
Τρίπολης. Κατά την ημέρα της απογραφής η παροχή της ήταν 45 μ3/ώρα.


Π. Πάμισος

Γεωλογική δομή
Σύμφωνα με τους γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ, φύλλα Καλαμάτα, Μελιγαλάς, Κάτω Φιγαλεία και
Μεγαλόπολη, κλίμακας 1: 50.000 και την επιτόπου εξέταση που πραγματοποιήθηκε, στη γεωλογική και
υδρολιθολογική διάρθρωση της υδρολογικής λεκάνης συμμετέχουν τόσο τα Προνεογενή πετρώματα,
όσο και τα νεότερα Νεογενή και Τεταρτογενή ιζήματα.
 Προνεογενή πετρώματα
Τα πετρώματα αυτά που εμφανίζονται στο μεγαλύτερο τμήμα της λεκάνη, από τα νεότερα προς τα πιο
παλιά αποτελούνται από:
α) Τριτογενή (Παλαιογενές‐ Ηώκαινο)
Στρώματα φλύσχη (ft) τα οποία ανήκουν στις ζώνες Πίνδου και Τρίπολης και αποτελούνται από
εναλλασσόμενα στρώματα ψαμμιτών, ιλυόλιθων και κροκαλοπαγών. Ασβεστόλιθοι (Em‐Pc.k ή Pc‐
Es.k), ανήκουν στη ζώνη της Τρόπολης, είναι μεσοστρωματώδεις και περιέχουν στρώσεις πυριτόλιθων.
β) Κρητιδικό
Ασβεστόλιθοι (K7‐8‐K, Κ8‐9k, Ks‐Ks, Ks‐k), οι οποίοι ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου, είναι αρκετά
κερματισμένοι και λόγω επώθησης βρίσκονται πάνω από τα στρώματα του φλύσχη της ζώνης της
Τρίπολης. Κατά θέσεις περιέχουν στρώσεις από πυριτόλιθους ή κερατόλιθους. Ασβεστόλιθοι και
δολομίτες (K‐k, K.k,d), ανήκουν στη ζώνη της Τρίπολης είναι αμιγείς και αρκετά κερματισμένοι.
Στρώματα μετάβασης προς το φλύσχη (K9‐E, Ks‐E,Ks), αποτελούνται από εναλλασσόμενα στρώματα
κερατόλιθων, ψαμμιτών και λεπτών ασβεστολιθικών στρώσεων.
γ) Ιουρασικό
Ασβεστόλιθοι (J‐k, J,k,d), ανήκουν στη ζώνη της Τρίπολης, είναι αμιγείς και αρκετά κερματισμένοι.
Σχιστοκερατόλιθοι (Js.ki.sh, J‐ks, Js‐k.hn), ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και θεωρούνται ότι
αντιπροσωπεύουν τον πρώτο φλύσχη. Ασβεστόλιθοι (Ji‐k), ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και
περιέχουν στρώσεις ή κονδύλους πυριτολίθων. Οφιόλιθοι (ο), μέσα στη σχιστολερατολιθική σειρά
έχουμε φακούς από οφιολιθικά σώματα.
δ) Τριαδικό
Ασβεστόλιθοι (Ts‐k.), ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου, είναι έντονα κερματισμένοι και περιέχουν
στρώσεις από ιάσπιδες και κερατόλιθους. Κλαστική σειρά Τριαδικού (Ts‐h), ανήκουν στη ζώνη της
Πίνδου και αποτελούνται από εναλλασσόμενα στρώματα πλακωδών ασβεστόλιθων, πηλιτών και
ψαμμιτών.
 Νεογενή και Τεταρτογενή ιζήματα
Τα Πλειοκαινικά και Πλειστοκαινικά στρώματα εμφανίζονται μόνο σε ορισμένα τμήματα της
υδρολογικής λεκάνης και αποτελούνται:
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Από μάργες (Pl.m.k), κυριαρχούν οι μάργες, ενώ στη βάση έχουμε κροκαλοπαγή. Από αμιγείς πάγκους
κροκαλοπαγών (PL‐c), που συνήθως βρίσκονται πάνω από τις μάργες. Πυριτικές αποθέσεις (Pl), έχουν
κόκκινο χρώμα και καλύπτουν τα στρώματα των σχιστοκερατόλιθων. Από χερσαίες αναβαθμίδες
(PΙ.t), αποτελούνται από ερυθρές αργίλους, αργιλώδεις άμμους και κερατολιθικές κροκάλες ή λατύπες
στη βάση. Η παράκτια περιοχή, οι κοίτες των κύριων ρεμάτων και του ποταμού, καθώς και τα οροπέδια,
καλύπτονται από σύγχρονες προσχώσεις και παράκτιες αποθέσεις, ενώ στις πλαγιές των
ασβεστολιθικών βουνών έχουμε πλευρικά κορήματα και κώνους κορημάτων.
Υδρολιθολογική κατάταξη
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί από τους οποίους αποτελείται η υδρολογική λεκάνη, μπορούν να
καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την υδροπερατότητα που παρουσιάζουν:
α) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας έως υψηλής υδροπερατότητας (Κ1)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με μέτρια έως υψηλή περατότητα κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά
στρώματα τα οποία είναι αμιγή και αρκετά κερματισμένα. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το
7,24% της υδρολογικής λεκάνης
β) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας υδροπερατότητας (Κ2)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με μέτρια περατότητα κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά στρώματα τα
οποία δεν είναι αμιγή αλλά περιέχουν στρώσεις σχιστόλιθων ή πυριτόλιθων. Αυτοί οι σχηματισμοί
καταλαμβάνουν το 25,68% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
γ) Βραχώδεις σχηματισμοί πρακτικά αδιαπέρατοι (Α1)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα του φλύσχη, οι κερατόλιθοι και τα στρώματα
των σχιστόλιθων. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 31,6% της όλης έκτασης της υδρολογικής
λεκάνης.
δ) Βραχώδεις σχηματισμοί με επιλεκτική κυκλοφορία νερού (Α2)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με επιλεκτική κυκλοφορία του νερού κατατάσσονται τα
ασβεστολιθικά στρώματα του Ηώκαινου τα οποία δεν είναι αμιγή αλλά περιέχουν και αργιλομαργαϊκές
στρώσεις. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 2,51% της υδρολογικής λεκάνης.
ε) Υδροπερατοί εδαφικοί σχηματισμοί
Στην ομάδα (Ρ1), δηλαδή στα εδάφη υψηλής υδροπερατότητας, κατατάσσονται οι σύγχρονες
αποθέσεις της παράκτιας περιοχής, οι αποθέσεις μέσα στις κοίτες των μεγαλύτερων ρεμάτων, τα
στρώματα που καλύπτουν τα οροπέδια, καθώς και τα πλευρικά κορήματα. Αυτοί οι σχηματισμοί
καταλαμβάνουν το 27,26% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
στ) Συνεκτικοί σχηματισμοί μέτριας περατότητας (Ρ2)
Σε αυτήν την ομάδα κατατάσσονται τα στρώματα των κροκαλοπαγών και οι χερσαίες αναβαθμίδες.
Καταλαμβάνουν το 4,51% της έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
Υπόγεια υδατικά συστήματα
Κατά μήκος της παραλιακής περιοχής, των περιοχών δεξιά και αριστερά από το ποτάμι, καθώς και στο
οροπέδιο του Μελιγαλά, οι οποίες καλύπτονται από αδρομερείς σύγχρονες αποθέσεις υπάρχει ένα
υπόγειο υδατικό σύστημα η στάθμη του οποίου βρίσκεται αρκετά ψηλά με αποτέλεσμα να πρόκειται
για έναν φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα.
Καρστικό υδροφόρο
Με δεδομένο το γεγονός ότι, οι εμφανίσεις των ασβεστολιθικών στρωμάτων είναι σημαντικές και η
στρωματογραφική τους θέση ευνοϊκή σε πολλες περιοχές της υδρολογικής λεκάνης, δημιουργούνται
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οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη αξιόλογων πηγών. Σύμφωνα με τα δελτία απογραφής καρστικών
πηγών Πελοποννήσου, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς (Σ. Σκάγια, ΙΓΜΕ Αθήνα 1978) η παρουσία του
καρστικού υδροφόρου ορίζοντα τεκμηριώνεται με την ύπαρξη επτά πηγών.
Η πρώτη πηγή βρίσκεται ένα χιλιόμετρο νοτιοδυτικά από τον οικισμό «Βάστα» και η μετρηθείσα
παροχή της ήταν 148 μ3/ώρα. Πρόκειται για καρστική πηγή υπερχείλισης των Κρητιδικών
ασβεστόλιθων οι οποίοι φράσσονται από τους σχιστοκερατόλιθους. Η δεύτερη πηγή αναβλύζει στα
βόρεια του οικισμού «Κάτω Μέλπεια» και η μετρηθείσα παροχή της ήταν 130 μ3/ώρα. Πρόκειται για
καρστική πηγή επαφής των Κρητιδικών ασβεστόλιθων οι οποίοι βρίσκονται πάνω απο τους
σχιστοκερατόλιθους. Η τρίτη πηγή βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τον οικισμό «Δώρειο»
και η μετρηθείσα παροχή της ήταν 254 μ3/ώρα. Πρόκειται για καρστική πηγή υπερχείλισης των
Κρητιδικών ασβεστόλιθων οι οποίοι φράσσονται από τους σχιστοκερατόλιθους. Η τέταρτη πηγή
βρίσκεται 700 μέτρα νότια από τον οικισμό «Βασιλικόν» και η μετρηθείσα παροχή της ήταν 215
μ3/ώρα. Πρόκειται για καρστική πηγή υπερχείλισης των Κρητιδικών ασβεστόλιθων οι οποίοι
φράσσονται από τα στρώματα του φλύσχη. Η πέμπτη πηγή βρίσκεται 1500 μέτρα Α/ΒΑ από τον
οικισμό «Μάντζαρι» και η μετρηθείσα παροχή της ήταν 50 μ3/ώρα. Πρόκειται για καρστική πηγή
υπερχείλισης των Κρητιδικών ασβεστόλιθων οι οποίοι φράσσονται από λεπτομερείς Τεταρτογενείς
αποθέσεις. Η έκτη πηγή βρίσκεται μέσα στον οικισμό «Δροσοπηγή ή Βιλισόβα», ο οποίος έχει
εγκαταληφθεί, λόγω κατολισθήσεων και η μετρηθείσα παροχή της ήταν 65 μ3/ώρα. Πρόκειται για
καρστική πηγή υπερχείλισης των Κρητιδικών ασβεστόλιθων οι οποίοι φράσσονται από τους
σχιστοκερατόλιθους. Η έβδομη πηγή βρίσκεται τέσσερα χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τον οικισμό
«Ελληνοεκκλησιά» και η μετρηθείσα παροχή της ήταν 80 μ3/ώρα. Πρόκειται για καρστική πηγή
υπερχείλισης των Τριαδικών ασβεστόλιθων οι οποίοι φράσσονται από τους σχιστοκερατόλιθους.
Επιπλέον, εκτιμάται ότι τα ασβεστολιθικά στρώματα της ζώνης της Πίνδου, τα οποία είναι επωθημένα
πάνω στα στρώματα του φλύσχη της ζώνης της Τρίπολης, θα φιλοξενούν αξιόλογα υπόγεια καρστικά
υδροφόρα. Αρκετές γεωτρήσεις που έχουν γίνει μέσα σε αυτά τα στρώματα και εξυπηρετούν
υδρευτικές ανάγκες οικισμών έχουν αξιόλογες παροχές.


Π. Νέδων

Γεωλογική δομή
Σύμφωνα με το γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ, φύλλο Καλαμάτα, κλίμακας 1: 50.000 και την επιτόπου
εξέταση που πραγματοποιήθηκε, στη γεωλογική και υδρολιθολογική διάρθρωση της υδρολογικής
λεκάνης συμμετέχουν τόσο τα Προνεογενή πετρώματα, όσο και τα νεότερα Νεογενή και Τεταρτογενή
ιζήματα.
 Προνεογενή πετρώματα
Τα πετρώματα αυτά που εμφανίζονται στο μεγαλύτερο τμήμα της λεκάνης και από τα νεότερα προς τα
πιο παλιά αποτελούνται από:
α) Τριτογενή (Παλαιογενές‐ Ηώκαινο)
Στρώματα φλύσχη (ft) τα οποία ανήκουν στη ζώνη της Τρίπολης και αποτελούνται από
εναλλασσόμενα στρώματα ψαμμιτών, ιλυόλιθων και κροκαλοπαγών. Ασβεστόλιθοι (Em‐Pc.k),
ανήκουν στη ζώνη της Τρόπολης είναι μεσοστρωματώδεις και βρίσκονται κάτω από τα στρώματα του
φλύσχη
β) Κρητιδικό
Ασβεστόλιθοι (K7‐8‐K), οι οποίοι ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου, είναι αρκετά κερματισμένοι και λόγω
επώθησης βρίσκονται πάνω από τα στρώματα του φλύσχη της ζώνης της Τρίπολης. Κατά θέσεις
περιέχουν στρώσεις από πυριτόλιθους ή κερατόλιθους.
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Ασβεστόλιθοι και δολομίτες (K‐k), ανήκουν στη ζώνη της Τρίπολης είναι αμιγείς και αρκετά
κερματισμένοι.
γ) Ιουρασικό
Ασβεστόλιθοι (J‐k), ανήκουν στη ζώνη της Τρίπολης, είναι αμιγείς και αρκετά κερματισμένοι.
Σχιστοκερατόλιθοι (J.ki.fl), ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν τον
πρώτο φλύσχη.
δ) Τριαδικό
Ασβεστόλιθοι και δολομίτες (Tm‐s.k.d), ανήκουν στη ζώνη της Τρίπολης και είναι έντονα
κερματισμένοι.
ε) Πέρμιο
Φυλλιτική‐Χαλαζιτική σειρά (C‐P.ph), αποτελούνται από φυλλίτες, χαλαζίτες και διαφόρων τύπων
σχιστόλιθους.
 Νεογενή και Τεταρτογενή ιζήματα
Τα Πλειοκαινικά στρώματα εμφανίζονται μόνο στο νότιο τμήμα της υδρολογικής λεκάνης και
αποτελούνται:
Από μάργες (Pl.m.k), κυρίως, ενώ στη βάση έχουμε κροκαλοπαγή. Από χερσαίες αναβαθμίδες (PΙ.t),
που αποτελούνται από ερυθρές αργίλους, αργιλώδεις άμμους και κερατολιθικές κροκάλες ή λατύπες
στη βάση. Η παράκτια περιοχή, καθώς και οι κοίτες των κύριων ρεμάτων, καλύπτονται από σύγχρονες
προσχώσεις και παράκτιες αποθέσεις, ενώ στις πλαγιές των ασβεστολιθικών βουνών έχουμε πλευρικά
κορήματα και κώνους κορημάτων.
Υδρολιθολογική κατάταξη
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί από τους οποίους αποτελείται η υδρολογική λεκάνη, μπορούν να
καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την υδροπερατότητα που παρουσιάζουν:
α) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας έως υψηλής υδροπερατότητας (Κ1)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με υψηλή περατότητα κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά στρώματα τα
οποία είναι αμιγή και αρκετά κερματισμένα. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 44,16% της
υδρολογικής λεκάνης
β) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας υδροπερατότητας (Κ2)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με μέτρια περατότητα κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά στρώματα τα
οποία δεν είναι αμιγή αλλά περιέχουν στρώσεις σχιστόλιθων ή πυριτόλιθων. Αυτοί οι σχηματισμοί
καταλαμβάνουν μόλις το 8,58% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
γ) Βραχώδεις σχηματισμοί πρακτικά αδιαπέρατοι (Α1)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα του φλύσχη, οι κερατόλιθοι και τα στρώματα
της φυλλιτικής – χαλαζιτικής σειράς. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 40,82% της όλης
έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
δ) Βραχώδεις σχηματισμοί με επιλεκτική κυκλοφορία νερού (Α2)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με επιλεκτική κυκλοφορία του νερού κατατάσσονται τα
ασβεστολιθικά στρώματα του Ηώκαινου τα οποία δεν είναι αμιγή αλλά περιέχουν και αργιλομαργαϊκές
στρώσεις. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 2,52% της υδρολογικής λεκάνης.
ε) Υδροπερατοί εδαφικοί σχηματισμοί
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Στην ομάδα (Ρ1), δηλαδή στα εδάφη υψηλής υδροπερατότητας, κατατάσσονται οι σύγχρονες
αποθέσεις της παράκτιας περιοχής, οι αποθέσεις μέσα στις κοίτες των μεγαλύτερων ρεμάτων, καθώς
και τα πλευρικά κορήματα. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 1,73% της όλης έκτασης της
υδρολογικής λεκάνης.
στ) Συνεκτικοί σχηματισμοί μέτριας περατότητας (Ρ2)
Σε αυτήν την ομάδα κατατάσσονται τα στρώματα των κροκαλοπαγών και οι χερσαίες αναβαθμίδες.
Καταλαμβάνουν το 2,19% της έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.


Ρ. Βαθύ Λαγκάδι

Γεωλογική δομή
Σύμφωνα με το γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ, φύλλο Καλαμάτα, κλίμακας 1: 50.000 και την επιτόπου
εξέταση που πραγματοποιήθηκε, στη γεωλογική και υδρολιθολογική διάρθρωση της υδρολογικής
λεκάνης συμμετέχουν ορισμένα προνεογενή στρώματα, τα Νεογενή ιζήματα και οι σύγχρονες
αποθέσεις.
Τα προνεογενή στρώματα ανήκουν τόσο στη ζώνη της Πίνδου όσο και σε αυτήν της Τρίπολης και
αποτελούνται από:
Στρώματα φλύσχη (ft). Στρώματα Ηωκαινικών ασβεστόλιθων (Em‐Pc.k). Στρώματα αμιγών
ασβεστόλιθων του Κρητιδικού (K‐k). Στρώματα ασβεστόλιθων του Κρητιδικού με στρώσεις ή
κονδύλους πυριτόλιθων (K7‐8k). Στρώματα αμιγών ασβεστόλιθων του Ιουρασικού (J‐k). Τα Νεογενή
ιζήματα αποτελούνται από μάργες, ψαμμιτικές μάργες και στρώσεις άμμων και λατυπών. Οι σύγχρονες
αποθέσεις αποτελούνται από αναβαθμίδες, άμμους, αμμοχάλικα και αργίλους και καλύπτουν τις
πεδινές εκτάσεις και τις κοίτες των ρεμάτων. Στις πλαγιές των ασβεστολιθικών βουνών έχουν
δημιουργηθεί σάρες από πλευρικά κορήματα.
Υδρολιθολογική κατάταξη
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί από τους οποίους αποτελείται η υδρολογική λεκάνη, μπορούν να
καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την υδροπερατότητα που παρουσιάζουν:
α) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας έως υψηλής υδροπερατότητας (Κ1)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με υψηλή περατότητα κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά στρώματα τα
οποία είναι αμιγή και αρκετά κερματισμένα. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 46,83% της
υδρολογικής λεκάνης
β) Βραχώδεις σχηματισμοί πρακτικά αδιαπέρατοι (Α1)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα του φλύσχη. Αυτοί οι σχηματισμοί
καταλαμβάνουν το 37,38% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
γ) Βραχώδεις σχηματισμοί με επιλεκτική κυκλοφορία νερού (Α2)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με επιλεκτική κυκλοφορία του νερού κατατάσσονται τα
ασβεστολιθικά στρώματα του Ηώκαινου τα οποία δεν είναι αμιγή αλλά περιέχουν και αργιλομαργαϊκές
στρώσεις. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 12,93% της υδρολογικής λεκάνης.
δ) Υδροπερατοί εδαφικοί σχηματισμοί
Στην ομάδα (Ρ1), δηλαδή στα εδάφη υψηλής υδροπερατότητας, κατατάσσονται οι σύγχρονες
αποθέσεις της πεδινής περιοχής, οι αποθέσεις μέσα στις κοίτες των ρεμάτων, καθώς και τα πλευρικά
κορήματα. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν μόλις το 1,99% της όλης έκτασης της υδρολογικής
λεκάνης.
ε) Συνεκτικοί σχηματισμοί μέτριας περατότητας (Ρ2)
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Σε αυτήν την ομάδα κατατάσσονται τα στρώματα των αναβαθμίδων. Καταλαμβάνουν μόλις το 0,87%
της έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.


Ρ. Ξερίλας

Γεωλογική δομή
Σύμφωνα με τους γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ, φύλλα Καλαμάτα και Σπάρτη, κλίμακας 1: 50.000 και
την επιτόπου εξέταση που πραγματοποιήθηκε, στη γεωλογική και υδρολιθολογική διάρθρωση της
υδρολογικής λεκάνης συμμετέχουν ορισμένα προνεογενή στρώματα, τα Πλειστοκαινικά ιζήματα και οι
σύγχρονες αποθέσεις.
Τα προνεογενή στρώματα ανήκουν τόσο στη ζώνη της Πίνδου όσο και σε αυτήν της Τρίπολης και
αποτελούνται από:
Στρώματα φλύσχη (ft). Στρώματα Ηωκαινικών ασβεστόλιθων (Em‐Pc.k). Στρώματα αμιγών
ασβεστόλιθων του Κρητιδικού (K‐k). Στρώματα ασβεστόλιθων του Κρητιδικού με στρώσεις ή
κονδύλους πυριτόλιθων (K8‐ ES‐k). Στρώματα αμιγών ασβεστόλιθων του Ιουρασικού (J‐k). Στρώματα
ασβεστόλιθων του Τριαδικού (Tm.s.k,d). Στρώματα Τυρού (Ptf) τα οποία αποτελούνται από
ηφαιστιακά υλικά και κλαστικά ιζήματα. Ανθρακική σειρά του Περμίου εναλλασσόμενη με αργιλικούς
σχιστόλιθους (Pmr). Μέσα σε αυτά τα στρώματα παρεμβάλονται φακοί γύψου (g). Φυλλιτική –
Χαλαζιτική σειρά (C‐P,ph). Τα Πλειστοκαινικά ιζήματα εμφανίζονται ως χερσαίες αναβαθμίδες οι
οποίες αποτελούνται από ερυθρές αργίλους και στρώσεις άμμων και λατυπών. Οι σύγχρονες αποθέσεις
αποτελούνται από άμμους, αμμοχάλικα και αργίλους και καλύπτουν τις πεδινές εκτάσεις και την κοίτη
του ρέματος. Στις πλαγιές των ασβεστολιθικών βουνών έχουν δημιουργηθεί σάρες από πλευρικά
κορήματα.
Υδρολιθολογική κατάταξη
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί από τους οποίους αποτελείται η υδρολογική λεκάνη, μπορούν να
καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την υδροπερατότητα που παρουσιάζουν:
α) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας έως υψηλής υδροπερατότητας (Κ1)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με υψηλή περατότητα κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά στρώματα τα
οποία είναι αμιγή και αρκετά κερματισμένα.
Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 65.35% της υδρολογικής λεκάνης.
β) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας υδροπερατότητας (Κ2)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά στρώματα τα οποία είναι δεν είναι αμιγή
αλλά περιέχουν αρκετές στρώσεις από σχιστόλιθους ή πυριτόλιθους. Καταλαμβάνουν το 9,50% της
όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
γ) Βραχώδεις σχηματισμοί πρακτικά αδιαπέρατοι (Α1)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα του φλύσχη, των ηφαιστειακών εμφανίσεων,
καθώς και τα στρώματα της Φυλλιτικής‐Χαλαζιτικής σειράς. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το
15,83% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
δ) Βραχώδεις σχηματισμοί με επιλεκτική κυκλοφορία νερού (Α2)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με επιλεκτική κυκλοφορία του νερού κατατάσσονται τα
ασβεστολιθικά στρώματα του Ηώκαινου τα οποία δεν είναι αμιγή αλλά περιέχουν και αργιλομαργαϊκές
στρώσεις. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν μόλις το 7,79% της υδρολογικής λεκάνης.
ε) Υδροπερατοί εδαφικοί σχηματισμοί
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Στην ομάδα (Ρ1), δηλαδή στα εδάφη υψηλής υδροπερατότητας, κατατάσσονται οι σύγχρονες
αποθέσεις της πεδινής περιοχής, οι αποθέσεις μέσα στην κοίτη του ρέματος, καθώς και τα πλευρικά
κορήματα. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν μόλις το 1,18% της όλης έκτασης της υδρολογικής
λεκάνης.
στ) Συνεκτικοί σχηματισμοί μέτριας περατότητας (Ρ2)
Σε αυτήν την ομάδα κατατάσσονται τα στρώματα των αναβαθμίδων. Καταλαμβάνουν μόλις το 0,04%
της έκτασης της υδρολογικής λεκάνης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατηγορία
διηθητικότητας των εδαφών για κάθε λεκάνη απορροής της ΖΔΥΚΠ.
Πίνακας 6.2 : Εδαφικοί τύποι λεκανών απορροής της ΖΔΥΚΠ «Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας‐
Μεσσήνης» (GR01RAK0001)
Κατηγορία
διηθητικότητας

Ρυθμός
διήθησης

Επιφάνεια
εδαφικού
σχηματισμού
(km2)

Συνολική
επιφάνεια
λεκάνης
(km2)

Ποσοστό
σχηματισμού
στην λεκάνη
(%)

A
B
C
A
B
C
A
B
C

Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός

13.08
14.50
3.98
49.26
107.68
36.22
4.07
6.42
4.16

31.56
31.56
31.56
193.17
193.17
193.17
14.64
14.64
14.64

41.5
45.9
12.6
25.5
55.7
18.8
27.8
43.8
28.4

Μουρτιάς
Ρ.

A

Μεγάλος

9.11

60.12

15.1

GR3214244
GR3214244
GR3214260
GR3214260
GR3214260

Νέδων Π.

B
C
A
B
C

Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός

43.52
7.49
31.70
41.34
51.15

60.12
60.12
124.19
124.19
124.19

72.4
12.5
25.5
33.3
41.2

GR3214265

Βαθύ
Λαγκάδι Ρ.

A

Μεγάλος

0.90

22.11

4.1

GR3214265
GR3214265
GR3214301
GR3214301
GR3214301

Ξερίλας Ρ.

B
C
A
B
C

Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός

12.93
8.27
7.43
14.44
4.21

22.11
22.11
26.08
26.08
26.08

58.5
37.4
28.5
55.4
16.1

GR3214303

Κακό
Λαγκάδι Ρ.

A

Μεγάλος

0.44

3.56

12.4

B
C
A
B
C
A
B
C
A

Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Μεγάλος

2.72
0.40
3.54
37.52
24.69
6.69
89.41
52.48
5.14

3.56
3.56
65.75
65.75
65.75
148.58
148.58
148.58
42.39

76.3
11.3
5.4
57.1
37.6
4.5
60.2
35.3
12.1

Κωδικός
Λεκάνης
GR3214080
GR3214080
GR3214080
GR3214126
GR3214126
GR3214126
GR3214138
GR3214138
GR3214138
GR3214244

GR3214303
GR3214303
GR3214307
GR3214307
GR3214307
GR3214334
GR3214334
GR3214334
GR3214337

Υδατόρεμα
Ρύακας Ρ.

Άρις Ρ.

Καλαμάτα*

Κορυάς Ρ.

Βελίκα Ρ.

Τυφλό Ρ.
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Κωδικός
Λεκάνης
GR3214337
GR3214337
GR3214442
GR3214442
GR3214442
GR3214442

6.1.3

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Υδατόρεμα

Κατηγορία
διηθητικότητας

Ρυθμός
διήθησης

Πάμισος Π.

B
C
A
B
C

Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Πολύ
μικρός

D

Επιφάνεια
εδαφικού
σχηματισμού
(km2)

Συνολική
επιφάνεια
λεκάνης
(km2)

Ποσοστό
σχηματισμού
στην λεκάνη
(%)

32.34
4.91
150.61
217.73
196.21

42.39
42.39
564.81
564.81
564.81

76.3
11.6
26.7
38.5
34.7

0.27

564.81

0.05

Ανθρωπογενη χαρακτηριστικα

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ‐ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η γεωργική γη καταλαμβάνει περίπου το 49% της έκτασης της ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ. Το μεγαλύτερο αστικό
κέντρο της ΛΑΠ είναι η πόλη της Καλαμάτας, τμήμα της οποίας έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός
οικισμός. Εντός της ΖΔΥΚΠ, οι μεγαλύτεροι οικισμοί από την άποψη του πληθυσμιακού μεγέθους
(>1000 κατοίκων) είναι η Καλαμάτα, η Μεσσήνη, ο Άρις, η Παραλία Βέργας, η Θουρία και τα Αρφαρά.
Εντός της ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ βρίσκονται υπό εκπόνηση τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Μελιγαλά και Θουρίας ενώ έχουν
εγκριθεί τα ΣΧΟΟΑΠ Καλαμάτας, Πεταλιδίου και Μεσσήνης. Επίσης, εντός ΖΔΥΚΠ βρίσκεται και η ΠΟΤΑ
Ριζόμυλου. Εντός της ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ έχουν οριοθετηθεί 73 οικισμοί, εκ των οποίων 42 βρίσκονται
εντός της ΖΔΥΚΠ.
Εντος της ΛΑΠ υπαρχουν δυο βιομηχανικες περιοχες η ΒΙΠΕ Καλαματας Α΄ (Σπερχογεια) και η ΒΙΠΕ
Καλαματας Β΄ (Μελιγαλας). Η ΒΙΠΕ Καλαματας Α βρισκεται εντος της ΖΔΥΚΠ. Επισης, εντος ΖΔΥΚΠ
χωροθετούνται περί τις 70 μεταποιητικές μονάδες τροφίμων, 3 βιομηχανίες που εμπίπτουν στις
πρόνοιες της Οδηγίας SEVESO και 1 κεραμοποιεία που εμπίπτει στις πρόνοιες της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ.
Οι αερολιμένες Τριόδου και Καλαμάτας καθώς και ο νέος Αυτοκινητόδρομος Τριπόλεως – Καλαμάτας
χωροθετούνται εντός της ΖΔΥΚΠ όπως και οι χερσαίες εγκαταστάσεις του λιμένα Καλαμάτας. Εντός
της ΖΔΥΚΠ βρίσκονται οι ΧΑΔΑ Ανδρούσης και Μεσσήνης και η ΕΕΛ Καλαμάτας.
Τέλος, εντός της ΖΔΥΚΠ χωροθετείται μονάδα πεστροφοκαλλιέργειας στις πηγές Αγίου Φλώρου.
Εντός ΖΔΥΚΠ βρίσκονται το Κέντρο Υγείας Μεσσήνης, το Νοσοκομείο Καλαμάτας και το Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου.
Εντός της ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ βρίσκονται κηρυγμένα 348 μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι, εκ των οποίων
114 αφορούν σε αστικά κτήρια. Εντός ΖΔΥΚΠ βρίσκονται 196 μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι. Ο
σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος εντός της ΛΑΠ είναι η αρχαία Μεσσήνη. Μερικοί χώροι που
εντοπίζονται εντός της ΖΔΥΚΠ είναι οι κάτωθι:




Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Ανθείας και Θουρίας
Αρχαιολογικός Χώρος στην περιοχή "Ακοβίτικα"
Αρχαιολογικός χώρος Νιχωρίων – Καρποφόρας

ΟΙΚΙΣΜΟΙ
Οι σημαντικότεροι οικισμοί εντός ΖΔΥΚΠ Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας – Μεσσήνης
είναι οι παρακάτω:
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Καλαμάτα, Μεσσήνη, Ασπρόχωμα, Αγ. Κωνσταντίνος, Ανάληψη, Ριζόμυλος, Άρις, Εύα, Πλατύ, Αριοχώρι,
Αίπεια, Θουρία, Αρφαρά, Άγ. Φλώρος, Βαλύρα, Πιπερίτσα, Καρτερόλι, Μαυρομμάτι, Βελίκα – Παραλία,
Βελίκας, Λαίικα, Σπιτάκια, Καλάμι, Αντικάλαμος, Μικρομάνη, Αιθαία, Άνθεια, Ασπροπούλια, Αλώνια,
Ανεμόμυλος και Μάδενα.

ΚΥΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Δίνονται πίνακες και σχήματα με τα υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα τεχνικά έργα που
εντοπίστηκαν εντός της ΖΔΥΚΠ

Σχήμα 6.2: Τεχνικά έργα από μελέτες στην ΖΔΥΚΠ «Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας‐Μεσσήνης»
GR01RAK0001
Πίνακας 6.3: Μελέτες που βρέθηκαν στην ΖΔΥΚΠ «Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας‐Μεσσήνης»
GR01RAK0001 συγκεντρωτικά
Είδος Τεχνικού

Πλήθος

Γέφυρα

‐

Οχετός

‐

Φράγμα

‐

Λιμνοδεξαμενή

‐

Αναβαθμός
Διευθέτηση

‐
5

Πίνακας 6.4: Μελέτες που βρέθηκαν στην ΖΔΥΚΠ «Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας‐Μεσσήνης»
GR01RAK0001 αναλυτικά
Α/Α
1

Έργο

Είδος

X

Y

Φορέας

Κατασκευή

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

320347.0
(ΑΡΧΗ)

4113988.84
(ΑΡΧΗ)

Δ7
ΥΠΕΧΩΔΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ
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Έργο
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
Π.ΠΑΜΙΣΟΥ ‐ Χ.
ΠΥΡΝΑΚΑ

Είδος

2

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΓ.
ΦΛΩΡΟΥ (ΠΗΓΕΣ
ΠΑΜΙΣΟΥ)

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

3

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
Π. ΑΡΙ

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

4

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
ΤΖΙΡΟΡΡΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

5

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ Π.
ΝΕΔΟΝΤΑ

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

6.1.4

X

Y

323731.6
(ΤΕΛΟΣ)

409867.8
(ΤΕΛΟΣ)

324598.2
(ΑΡΧΗ)
321455.1
(ΤΕΛΟΣ)
325424.2
(ΑΡΧΗ)
328857.1
(ΤΕΛΟΣ)
326449.0
(ΑΡΧΗ)
326394.8
(ΤΕΛΟΣ)
333211.9
(ΑΡΧΗ)
330959.2
(ΤΕΛΟΣ)

4115060.2
(ΑΡΧΗ)
4110544.8
(ΤΕΛΟΣ)
4110565.9
(ΑΡΧΗ)
4099401.4
(ΤΕΛΟΣ)
4105747.1
(ΑΡΧΗ)
4103702.6
(ΤΕΛΟΣ)
4102837.5
(ΑΡΧΗ)
4098976.8
(ΤΕΛΟΣ)

Φορέας

Κατασκευή

‐

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ

‐

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ

‐

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ

‐

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ

Προστατευομενες περιοχες

Εντός της ΖΔΥΚΠ εντοπίζονται τμήματα τριών (3) περιοχών του Δικτύου Natura 2000, οι οποίες
παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα.
Πίνακας 6.1: Περιοχές Δικτύου Natura 2000 ΖΔΥΚΠ «GR01RAK0001»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
GR2550001
GR2550006
GR2550009

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΦΑΡΑΓΓΙ ΝΕΔΩΝΑ (ΠΕΤΑΛΟΝ‐ ΧΑΝΙ)
ΟΡΟΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ
ΟΡΟΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ‐ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΡΥΠΗΣ

ΕΖΔ



ΖΕΠ



Έκταση (ha)
1241.86
53367.45
48785.87

Εντός της ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ εντοπίζονται ολόκληρα ή τμήματα 5 ΚΑΖ:
 K470
Άνω Γλιάτα (Μάνδρας)
 K477
Καλλιγάς (Τρικόρφου ‐ Δραίνας)
 K482
Τούμπα (Πλατανόβρυσης)
 K487
Αμυγδαλίτσα (Μανιακίου‐ Μεταμόρφωσης‐ Μεταξάδας)
 K765
Αγ. Ιωάννης ‐ Αγ. Γεώργιος περιοχή Λαδά, Καρβελίου, Αρτεμησίας Δήμου Καλαμάτας
Όσον αφορά στα διατηρητέα μνημεία της Φύσης εντός της ΖΔΥΚΠ εντοπίζονται τα κάτωθι:
 Η Ελιά της Καλαμάτας και
 Ο Πλάτανος του Αγ. Φλώρου Μεσσηνίας
Από τις περιοχές του Μητρώου Προστατευόμενων Περιοχών της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, όπως αυτές
καθορίστηκαν στο Σχέδιο Διαχείρισης του ΥΔ 01, με τη ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ σχετίζονται οι ακόλουθες:
9 περιοχές νερών κολύμβησης:





GRBW019254015 Δυτική Καλαμάτα
GRBW019254016 Ανατολική Καλαμάτα ‐ Βέργα
GRBW019254017 Ανάληψη ‐ Αεροπορία
GRBW019254018 Μικρή Μαντινεία
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GRBW019254019 Αγριλιά
GRBW019255020 Βελίκα Ανατολικά
GRBW019255021 Πεταλίδι
GRBW019255022 Άγιος Κωνσταντίνος ‐ Μπούκα
GRBW019255024 Βελίκα Δυτικά

3 Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές




A00020019
AT1011018
GR2550001

Πόταμος Πάμισος
Φαράγγι Κοσκαράκας
Φαράγγι Νέδωνα (Πέταλο ‐ Χάνι)

1 Σύστημα Υπογείων Υδάτων που προορίζονται για άντληση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης


GR0100080Α7

Σύστημα Αγ. Φλώρου‐Πηδήματος

1 περιοχή που προορίζεται για την προστασία υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία


GR0132R000202027HFI ρέμα ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ Ρ.

6.2

ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΙΓΑΛΑ (GR01RAK0002)

6.2.1

Περιγραφη ζωνης – Καταγραφη και οριοθετηση λεκανων απορροης

Η εν λόγω ΖΔΥΚΠ επηρεάζεται από τον άνω ρου του π. Πάμισου και των συμβαλλόντων σε αυτόν
ρεμάτων.
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Σχήμα 6.3: Υδατορέματα και λεκάνες απορροής της ΖΔΥΚΠ «Πεδινή περιοχή Μελιγαλά» GR01RAK0002
Πίνακας 6.5 : Υδατορέματα και λεκάνες απορροής της
GR01RAK0002
Α/Α
1

Ονομασία

Χαρακτηρισμός
Υδάτινου Σώματος

Μήκος
(km)

Πάμισος Π.

53,59

ΖΔΥΚΠ

«Πεδινή περιοχή Μελιγαλά»

Έκταση Λεκάνης
Απορροής (km2)

Κωδικός Λεκάνης
Απορροής

564,82

GR3214442

Τα χαρακτηριστικά της λεκάνης του ποταμού Πάμισου αναφέρθηκαν σε προηγούμενη
παράγραφο της παρούσης.
6.2.2

Φυσικα χαρακτηριστικα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η λεκάνη απορροής του ποταμού Πάμισου στα ανάντη έχει υδροκρίτη στον ορεινό όγκο Τετράζιο σε
υψόμετρο περί τα 1100 μ, στα βόρεια της ΠΕ Μεσσηνίας στα σύνορα με την ΠΕ Ηλείας. Νότια του
οικισμού Πλατύ συμβάλλει στον Πάμισο ο χείμαρρος Μαυροζούμενα ο οποίος αποστραγγίζει το δυτικό
τμήμα της ορεινή λεκάνης απορροής του ποταμού. Στο ανατολικό τμήμα της ορεινής λεκάνης, τα
σημαντικότερα υδατορεύματα είναι οι χείμαρροι Τζαμής, Μεγάλο Ποτάμι, Μποτόμος και Ξερίλας που
συμβάλλουν στο Μαυροζούμενα μεταξύ των οικισμών Μελιγαλά και Νεοχωρίου. Στη ΖΔΥΚΠ
GR01RAK0002 «Πεδινή περιοχή Μελιγαλά» ενεργούν ουσιαστικά οι προαναφερθέντες χείμαρροι που
αποστραγγίζουν την ορεινή λεκάνη απορροής, ενώ δεν συμμετέχει το τμήμα του ποταμού που πηγάζει
από τις πηγές Αγ. Φλώρου πλησίον του ομώνυμου οικισμού.
Το υδρογραφικό δίκτυο είναι πυκνό, δενδριτικής μορφής. Οι χείμαρροι Τζαμής, Μεγάλο Ποτάμι και
Ξερίλας διευθετήθηκαν στην πεδινή τους κοίτη κατά τη δεκαετία του ’50 με κατασκευή αναχωμάτων
και αναβαθμών για μείωση της κατά μήκος κλίσης τους.

ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης του ποταμού Πάμισου αναφέρθηκαν σε
προηγούμενη παράγραφο της παρούσης.
6.2.3

Ανθρωπογενη χαρακτηριστικα

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ‐ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η γεωργική γη καταλαμβάνει περίπου το 47% της έκτασης της ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ. Εντός της ΖΔΥΚΠ η
κυρίαρχη χρήση γης είναι η γεωργική. Το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της ΛΑΠ είναι ο Μελιγαλάς. Εντός
της ΖΔΥΚΠ, οι μεγαλύτεροι οικισμοί από την άποψη του πληθυσμιακού μεγέθους (>500 κατοίκων) είναι
ο Μελιγαλάς, το Διαβολίτσιον, η Μερόπη, το Ζευγολατείον και ο Κατσαρός. Εντός της ΛΑΠ βρίσκεται
υπό εκπόνηση το ΣΧΟΟΑΠ Μελιγαλά. Εντός της ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ έχουν οριοθετηθεί 17 οικισμοί, εκ των
οποίων 7 βρίσκονται εντός της ΖΔΥΚΠ.
Εντος της ΖΔΥΚΠ χωροθετειται η ΒΙΠΕ Καλαματας Β΄ (Μελιγαλας). Επισης, εντος ΖΔΥΚΠ
χωροθετούνται περί τις 30 μεταποιητικές μονάδες τροφίμων και 1 μονάδα παραγωγής αποσταγμένων
αλκοολούχων ποτών που εμπίπτει στις πρόνοιες της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ (Οδηγία IED πρώην IPPC).
Εντός της ΖΔΥΚΠ βρίσκεται ο ΧΑΔΑ Μελιγαλά και ο νέος Αυτοκινητόδρομος Τριπόλεως – Καλαμάτας.
Εντός ΖΔΥΚΠ βρίσκεται το Κέντρο Υγείας Μελιγαλά. Εντός της ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ βρίσκονται κηρυγμένα
45 μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι εκ των οποίων 19 βρίσκονται εντός ΖΔΥΚΠ. Επίσης, οι οικισμός
Ίσαρης, που βρίσκεται εντός ΛΑΠ αλλά εκτός ΖΔΥΚΠ είναι χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός. Ο
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σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος εντός της ΖΔΥΚΠ είναι ο αρχαιολογικός χώρος Κάτω Μέλπειας
που περιλαμβάνει οικιστικά λείψανα κλασσικών και ελληνιστικών χρόνων που σώζονται στη θέση
"Κρεμπενή" στην Κάτω Μέλπεια.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ
Οι σημαντικότεροι οικισμοί εντός ΖΔΥΚΠ Πεδινή περιοχή Μελιγαλά είναι οι: Μελιγαλάς, Ζευγολατειό,
Μαντζάρι, Κεντρικό, Διαβολίτσι, Μάνδρα, Πολίχνη, Στενυκλάρος, Νεοχώρι, Μαγούλα, Κατσαρός,
Αλλαγή, Καλύβια, Μερόπη, Σολάκι, Μούστα, Οιχαλία, Λουτρό, Μάλτα, Ανδανία, Φιλία, Πλατάνα

ΚΥΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Δίνονται πίνακες και σχήματα με τα υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα τεχνικά έργα που
εντοπίστηκαν εντός της ΖΔΥΚΠ

Σχήμα 6.4: Τεχνικά έργα από μελέτες στην ΖΔΥΚΠ «Πεδινή περιοχή Μελιγαλά» GR01RAK0002
Πίνακας 6.6: Μελέτες που βρέθηκαν στην ΖΔΥΚΠ «Πεδινή περιοχή Μελιγαλά» GR01RAK0002
συγκεντρωτικά
Είδος Τεχνικού
Γέφυρα
Οχετός
Φράγμα
Λιμνοδεξαμενή
Αναβαθμός
Διευθέτηση

Πλήθος
‐
‐
‐
‐
‐
4

Πίνακας 6.7: Μελέτες που βρέθηκαν στην ΖΔΥΚΠ «Πεδινή περιοχή Μελιγαλά» GR01RAK0001 αναλυτικά
Α/Α

Έργο

Είδος

X

Y

Φορέας

Κατασκευή

1

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
ΜΕΓΑΛΟ

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

317203.5
(ΑΡΧΗ)

4128902.2
(ΑΡΧΗ)

‐

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ
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Έργο

Είδος

ΠΟΤΑΜΙ
(ΑΜΦΥΤΑΣ)

2

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
ΤΖΑΜΗ
(ΧΑΡΑΔΡΟΣ)

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

3

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
ΞΕΡΙΛΑ

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

4

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
Π.ΠΑΜΙΣΟΥ ‐ Χ.
ΠΥΡΝΑΚΑ

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

6.2.4

X

Y

318734.4
(ΤΕΛΟΣ)

4122047.1
(ΤΕΛΟΣ)

321846.0
(ΑΡΧΗ)

4126942.7
(ΑΡΧΗ)

317932.7
(ΤΕΛΟΣ)

4121231.8
(ΤΕΛΟΣ)

322967.5
(ΑΡΧΗ)

4124270.2
(ΑΡΧΗ)

319754.2
(ΤΕΛΟΣ)

4122472.6
(ΤΕΛΟΣ)

317932.7
(ΑΡΧΗ)

4121231.8
(ΑΡΧΗ)

Φορέας

Κατασκευή

‐

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ

‐

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ

Δ7
ΥΠΕΧΩΔΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ

Προστατευομενες περιοχες

Εντός της ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ δεν εντοπίζονται περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Εντός της ΛΑΠ της
ΖΔΥΚΠ εντοπίζονται ολόκληρο το ΚΑΖ K470 Άνω Γλιάτα (Μάνδρας) και μικρό τμήμα του ΚΑΖ K477
Καλλιγάς (Τρικόρφου ‐ Δραίνας).
Από τις περιοχές του Μητρώου Προστατευόμενων Περιοχών της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, όπως αυτές
καθορίστηκαν στο Σχέδιο Διαχείρισης του ΥΔ 01, με τη ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ σχετίζεται 1 Σύστημα
Υπογείων Υδάτων που προορίζονται για άντληση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
(GR0100080Α7, Σύστημα Αγ.Φλώρου‐Πηδήματος).

6.3

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (GR01RAK0003)

6.3.1

Περιγραφη ζωνης – Καταγραφη και οριοθετηση λεκανων απορροης

Η εν λόγω ΖΔΥΚΠ επηρεάζεται από τον άνω ρου του ποταμού Αλφειού και των συμβαλλόντων σε αυτόν
ρεμάτων
Πίνακας 6.8 : Υδατορέματα και λεκάνες απορροής της ΖΔΥΚΠ
Α/Α

Ονομασία

Χαρακτηρισμός
Υδάτινου
Σώματος

Μήκος (km)

Έκταση
Λεκάνης
Απορροής (km2)

Κωδικός
Λεκάνης
Απορροής

1

Αλφειός Π.

Ποταμός

126.33

3473.67

GR2913712
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Σχήμα 6.5: Υδατορέματα και λεκάνες απορροής της ΖΔΥΚΠ «Οροπέδιο Μεγαλόπολής» GR01RAK0003

Π. Αλφειός.
Ο ποταμός Αλφειός είναι το σημαντικότερο υδάτινο σώμα του Υδατικού Διαμερίσματος δυτικής
Πελοποννήσου και ένα από τα σημαντικότερα ποτάμια στην Ελληνική επικράτεια.
Ο κύριος ρους του π. Αλφειού έχει μήκος περίπου 126.33 km και η λεκάνη απορροής του έχει έκταση
3473.67 km2. Σημαντικοί κλάδοι του π. Πάμισου είναι ο π. Ελισσών, ο π. Μυλάων, ο π. Λούσιος, ο π
Λάδωνας , Ο π. Ευρύμανθος, ο π. Σελινούς και το ρ. Λεστενίτσας.
Ο π. Αλφειός ξεκινά από ορεινή περιοχή στα νότια του Ν. Αρκαδίας, σε υψόμετρο περίπου 1170 m.
Ακολουθεί βορειοδυτική κατεύθυνση και εισέρχεται στη ΖΔΥΚΠ μετά από περίπου 6,7 km. κοντά στον
οικισμό Κάτω Γιανναίοι
Συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση σε δασική ορεινή περιοχή και μετά από περίπου 18 km διασχίζει
τον Αυτοκινητόδρομο Τρίπολης – Καλαμάτας και την εθνική οδό Τρίπολης ‐ Καλαμάτας.
Στη συνέχεια κινείται βόρεια και εισέρχεται στην περιοχή της ΖΔΥΚΠ «οροπέδιο Μεγαλόπολης», όπου
εκτρέπεται από τη φυσική του κοίτη και κινείται σε διευθετημένη κοίτη για μήκος 7.5 km περίπου νότια
και δυτικά των λιγνιτωρυχείων της Δ.Ε.Η. Στην περιοχή αυτή περνά νότια του οικισμού Τριπόταμου με
δίδυμο πλακοσκεπή οχετό, συνεχίζει δυτικά των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Η. περνώντας ανατολικά των
οικισμών Χωρέμη και Κάτω Καρυές.
Ακολούθως κατευθύνεται δυτικά και εξέρχεται από τη ΖΔΥΚΠ «οροπέδιο Μεγαλόπολης» στο σημείο
που διασχίζει την επαρχιακή οδό Μεγαλόπολης‐ Ανδρίτσαινας, περνά νότα της Καρύταινας και έπειτα
η κατεύθυνσή του γίνεται βορειοδυτική μέχρι τη συμβολή του με τον π. Λούσιο.
Για τα επόμενα 13.5 km κινείται εκτός ΖΔΥΚΠ σε δασική ορεινή περιοχή μέχρι να συναντήσει την
ΖΔΥΚΠ «Χαμηλές περιοχές Αλφειού και παράκτια Ζώνη» κοντά στον οικισμό Μπαρδάκι.
Εντός της ΖΔΥΚΠ οι κλίσεις είναι χαμηλότερες, παρουσιάζονται μαιανδρισμοί και καθώς κινείται προς
τα κατάντη η κοίτη γίνεται σταδιακά πιο ευρεία. Η κατεύθυνση του είναι αρχικά βορειοδυτική και
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έπειτα βόρεια. 14.3 km μετά την είσοδο στην ΖΔΥΚΠ βρίσκεται η συμβολή του με τον π. Λάδωνα και
μετά από άλλα 2.6 km η συμβολή με του τον π. Ευρύμανθο. Η ευρύτερη περιοχή που σχηματίζεται
ανάμεσα στους 3 ποταμούς (Αλφειός, Λάδωνας, Ευρύμανθος) είναι ιδιαίτερα επίπεδη και κυριαρχούν
καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Μετά τη συμβολή με τον π. Ευρύμανθο, ο π. Αλφειός κινείται βορειοδυτικά σε πεδινή περιοχή με ευρεία
κοίτη και καλλιεργήσιμες εκτάσεις εκατέρωθεν. Στην περιοχή νότια του οικισμού Νέα Καμένα η
κατεύθυνση του ποταμού γίνεται δυτική με έντονους μαιανδρισμούς και ιδιαίτερα ευρεία κοίτη. Στο
τμήμα αυτό ο π Αλφειός περνά νότια από τη Μουριά, τη Λιναριά, την Αρχαία Πίσα, την Αρχαία Ολυμπία
και το Φλόκα. Νοτιοδυτικά του οικισμού Φλόκας έχει κατασκευαστεί το ομώνυμο μικρό φράγμα που
χρησιμοποιείται για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Κατάντη του φράγματος Φλόκα η κατεύθυνση του ποταμού Αλφειού είναι δυτική σε ευρεία κοίτη με
αναχώματα και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ο ποταμός περνά βόρεια της Αλφειούσας, διασχίζει την
σιδηροδρομική Γραμμή Πάτρα ‐Πύργος ‐Ολυμπία και την Εθνική οδό Πύργου‐ Κυπαρισσίας και τελικά
εκβάλει στο Ιόνιο Πέλαγος στον Κυπαρισσιακό κόλπο.

6.3.2

Φυσικα χαρακτηριστικα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στην παρούσα παράγραφο δεν θα γίνει αναφορά για τον Αλφειό μόνο στα όρια της ΖΔΥΚΠ
GR01RAK0003 (Οροπέδιο Μεγαλόπολης), αλλά συνολικά έως την εκβολή του, δηλαδή και στο τμήμα
του κάτω ρου του που διέρχεται και στη ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004 «Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και
παράκτια ζώνη χειμάρρων από το ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ.
Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών χειμάρρων).
Η λεκάνη απορροής του Αλφειού εκτείνεται στην Κεντρική και Δυτική Πελοπόννησο και αναπτύσσεται
στις Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας και Ηλείας (κυρίως) και σε ένα μικρό τμήμα στην ΠΕ Αχαΐας.
Ο βόρειος υδροκρίτης της λεκάνης διέρχεται από τις κορυφές, του όρους Ερύμανθος (Ψηλή Τούρλα,
1891 μέτρα), του όρους Αροάνια (Ψηλή Ράχη, 2318 μέτρα), του όρους Μαίναλο (Κορυφή Μουρτζιά
1794 μέτρα) και από το όρος Ταΰγετος (Κακή Ράχη, 1512 μέτρα), στο πιο νοτιοανατολικό της άκρο.
Το υδρογραφικό δίκτυο του Αλφειού είναι πυκνό, δενδριτικής μορφής και οι κυριότεροι παραπόταμοί
του είναι ο Ελισσώνας, ο Λάδωνας, ο Λούσιος, ο Ερύμανθος, ο Ενιπέας (Λεστενίτσας) και ο Κλαδέος.
Ο Αλφειός είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της Πελοποννήσου. Πηγάζει από τον ορεινό όγκο στα
νοτιοδυτικά του οροπεδίου Τρίπολης κατέρχεται στην περιοχή της Μεγαλόπολης, διέρχεται μέσα από
την περιοχή των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ όπου εκτρέπεται τεχνητά και εισέρχεται στην περιοχή της
Καρύταινας. Από εκεί κινείται βορειοδυτικά προς την περιοχή της Ολυμπίας και μετά τη συμβολή των
προαναφερθέντων παραποτάμων του καταλήγει στην πεδινή περιοχή μεταξύ των αποξηρανθεισών
λιμνών Μουριάς και Αγουλινίτσας, όπου και εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό κόλπο 6km νότια της πόλης
του Πύργου.
Σε όλο το μήκος του έχουν κατασκευαστεί έργα σε διάφορες χρονικές περιόδους για αντιπλημμυρικούς,
αρδευτικούς αλλά και ενεργειακούς σκοπούς.
Συγκεκριμένα, έχουν κατασκευαστεί το υδροηλεκτρικό φράγμα του Λάδωνα στα όρια Αχαΐας –
Αρκαδίας, το αρδευτικό φράγμα Φλόκα περί τα 13 km ανάντη της εκβολής, εκτροπή κοίτης σε μήκος
7.5 km περίπου στην περιοχή του λιγνιτωρυχείου της ΔΕΗ στην περιοχή των οικισμών Τριποτάμου,
Χωρεμίου και Ανθοφορίου του Δήμου Μεγαλόπολης, διευθέτηση της κοίτης κατά θέσεις από το τέλος
της εκτροπής και έως τον οικισμό της Καρύταινας, κατασκευή αναχωμάτων στην περιοχή Αρχαίας
Ολυμπίας και στην περιοχή του κάτω ρου του ποταμού σε μήκος περί τα 8,5km.
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Οι εκβολές του ποταμού είναι σε συνεχή διάβρωση και υποχώρηση λόγω της έντονης δράσης των
κυμάτων και του χαμηλού ρυθμού ιζηματογένεσης που οφείλεται στην μείωση της παροχής που
έρχεται στα κατάντη και της στερεοπαροχής γεγονός που είναι αποτέλεσμα των ανθρωπογενών
παρεμβάσεων στην κοίτη (αναχώματα, φράγματα, αρδευτικά και οδικά έργα).
Το αποστραγγιστικό δίκτυο της πεδιάδας του Αλφειού έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί ώστε να
ενταχθούν σε αυτό και τα φυσικά υδατορεύματα που διασχίζουν την περιοχή. Το αποχετευτικό –
αποστραγγιστικό δίκτυο των εκτός των αναχωμάτων του Αλφειού περιοχών αποτελείται από
αποστραγγιστικά κανάλια, ενώ τις χαμηλότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις που έχουν προκύψει από την
αποξήρανση των λιμνών Μουριάς, Μούτελης και Αγουλινίτσας εξυπηρετούν τρία αντλιοστάσια.
Το καρστικό υδροφόρο σύστημα της υδρολογικής λεκάνης του Αλφειού είναι πολύ αξιόλογο.
Στις περισσότερες θέσεις εντοπίζεται μέσα στους ασβεστόλιθους της ζώνης της Πίνδου οι οποίοι είναι
επωθημένοι πάνω στο φλύσχη της ζώνης της Τρίπολης και έχουν μεγάλο δευτερογενές ενεργό
πορώδες.
Μέσα σε αυτήν την υδρολογική λεκάνη έχουν απογραφεί δεκάδες μεγάλες πηγές, από τις οποίες οι
σπουδαιότερες είναι, αυτές της Βυτίνας, με παροχή μεγαλύτερη των 1.000 μ3/ώρα, καθώς και αυτές
του Λάδωνα και του Πλανητερού με παροχές 7.467 και 10.800 μ3/ώρα.
Σημαντικές είναι οι πηγές του Αλφειού στα κράσπεδα του οροπεδίου της Μεγαλόπολης (Πηγή Μάναρη,
Κάτω Ασαίας και Αμπελακίων).
Η ύπαρξη του σπηλαίου των Λιμνών, στα νότια των Καλαβρύτων, το οποίο έχει δημιουργηθεί μέσα σε
αυτούς τους ασβεστόλιθους, δείχνει ότι υπάρχει ένα εκτεταμένο καρστ το οποίο τροφοδοτείται
συνεχώς είτε μέσω καταβοθρών είτε μέσω του συστήματος των διαρρήξεων – διακλάσεων των
ασβεστολιθικών πετρωμάτων.

ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Π. Αλφειός

Γεωλογική δομή
Σύμφωνα με τους δέκα γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ, Αίγιο, Κέρτεζη, Δάφνη, Κάτω Φυγαλία,
Δημητσάνα, Τρόπαια, Τρίπολη, Κολίναι, Ολυμπία και Καλαμάτα κλίμακας 1: 50.000 και την επιτόπου
εξέταση που πραγματοποιήθηκε, στη γεωλογική και υδρολιθολογική διάρθρωση της υδρολογικής
λεκάνης συμμετέχουν τόσο τα Προνεογενή πετρώματα όσο και τα νεότερα Νεογενή και Τεταρτογενή
ιζήματα.
 Προνεογενή πετρώματα
Η εμφάνιση αυτών των πετρωμάτων αρχίζει μετά τον οικισμό της Αρχαίας Ολυμπίας και ξεκινώντας
από τα νεότερα προς τα πιο παλιά αποτελούνται από:
α) Τριτογενή (Παλαιογενές)
Στρώματα φλύσχη (Fο,Ft), τα οποία ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και στη ζώνη της Τρίπολης και
αποτελούνται από ψαμμίτες, ψαμμιτικές μάργες, ιλυόλιθους και λεπτές στρώσεις κροκαλοπαγών.
Μέσα στα στρώματα του φλύσχη έχουμε πολλές φορές σώματα ηφαιστειακής προέλευσης (vol).
Στρώματα μετάβασης προς το φλύσχη (Em‐s), αποτελούνται από εναλλασσόμενα στρώματα
ασβεστολίθων και μαργαϊκών υλικών. Ασβεστόλιθους και δολομίτες (Pc‐Em.k), οι οποίοι ανήκουν στη
ζώνη της Τρίπολης, έχουν Ηωκαινική ηλικία και είναι παχυστρωματώδεις. Ασβεστόλιθους με
παρεμβολές πυριτόλιθων (Pc‐Es.k), οι οποίοι ανήκουν στη ζώνη της Τρίπολης. Στο φύλο Κολλίναι οι
ασβεστόλιθοι με τον ίδιο χαρακτηρισμό περιγράφονται ως αμιγείς ασβεστόλιθοι, παχυστρωματώδεις
και έντονα καρστικοποιημένοι. Στρώματα μετάβασης προς το φλύσχη, εμφανίζονται στους διάφορους
γεωλογικούς χάρτες με τα παρακάτω τέσσερα σύμβολα (Em‐Pc.k), (Pc‐E.k), (Pc‐E), (Pc‐Ks). Ανήκουν
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στη ζώνη της Πίνδου και αποτελούνται από ιλυόλιθους, πηλίτες και λεπτές στρώσεις πλακωδών
ασβεστόλιθων.
β) Κρητιδικό
Αμιγείς ασβεστόλιθοι και δολομίτες, οι οποίοι ανήκουν στη ζώνη της Τρίπολης και είναι
παχυστρωματώδεις. Εμφανίζονται στους διάφορους γεωλογικούς χάρτες με τα σύμβολα (K.k), (K‐
k,d), (K.d.k), (K9.k,d), (K7‐8K), (K9‐Em‐k). Ασβεστόλιθοι, οι οποίοι ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και
περιέχουν φακούς ή στρώσεις πυριτόλιθων, αργιλικών σχιστόλιθων ή μαργαϊκών υλικών. Στους
διάφορους γεωλογικούς χάρτες συμβολίζονται με τα σύμβολα, (Ks‐k), (K7‐9K), (K8‐9K), (K7‐Pc.k), (Ks‐
Ks). Εναλλαγές λεπτόκοκκων ψαμμιτών, αργίλων και λεπτών ασβεστολιθικών στρώσεων (Ks‐fl), Το
σύνολο του σχηματισμού χαρακτηρίζεται ως πρώτος φλύσχης και ανήκει στη ζώνη της Πίνδου.
Εναλλαγές πλακωδών ασβεστόλιθων με ασβεστομαργαϊκά υλικά (K9‐Pc), ανήκουν στη ζώνη της
Πίνδου και είναι ένας ορίζοντας πλούσιος σε πυριτόλιθους.
γ) Ιουρασικό
Σχιστοκερατόλιθοι, ραδιολαρίτες, οφιόλιθοι, κερατόλιθοι, ηφαιστειακά σώματα, ανήκουν στη ζώνη της
Πίνδου και στους διάφορους γεωλογικούς χάρτες συμβολίζονται με τα σύμβολα, (Js.k.sch), (J‐Ki.fl),
(Js‐k,hn), (o), (cts), (J‐Ki). Αμιγείς ασβεστόλιθοι, ανήκουν στη ζώνη της Τρίπολης, είναι
παχυστρωματώδεις και στους διάφορους γεωλογικούς χάρτες συμβολίζονται με τα σύμβολα, (J.k,d),
(J‐k), (Js‐k.k,d), (Jm‐Km,k,d)(Js‐Ki,k,d). Πλακώδεις ασβεστόλιθοι με πολλές παρεμβολές, είναι
λεπτοστρωματώδεις, δολομιτοποιημένοι και περιέχουν πολλές ενστρώσεις από πυριτόλιθους,
αργιλικούς σχιστόλιθους και τόφφους. Συμβολίζονται με το σύμβολο (Ji,s‐k). Στρώματα του πρώτου
φλύσχη. Συμβολίζονται με το σύμβολο (Js‐Ki) , ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και αποτελούνται από
ιλυόλιθους, ψαμμίτες και λεπτές στρώσεις πλακωδών ασβεστόλιθων.
δ) Τριαδικό
Ασβεστόλιθους (Ts‐k), οι οποίοι ανήκουν στη ζώνη της Τρόπολης, είναι λευκοί, αρκετά σπασμένοι και
περιέχουν φακούς πυριτόλιθων. Ασβεστόλιθοι Δρυμού (Ts‐Ji‐k), ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου είναι
λεπτοστρωματώδεις και περιέχουν λεπτές στρώσεις υλιολίθων. Κλαστική σειρά Πριολίθου (T4‐fl),
σύνολο ψαμμιτο – ιλυολιθικό που περιέχει μερικές στρώσεις ασβεστόλιθων με κονδύλους πυριτόλιθων.
Ψαμμίτες, πηλίτες, αργιλικοί σχιστόλιθοι, ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και συμβολίζονται με τα
σύμβολα, (Tm‐s‐fl), (Ts‐Ji‐k,h,m).
 Νεογενή ιζήματα
Εμφανίζονται στη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας και στο οροπέδιο της Μεγαλόπολης και αποτελούνται
από λεπτομερή και αδρομερή ιζήματα. Τα λεπτομερή ιζήματα, αποτελούνται από πηλούς, μάργες,
ιλυώδεις αργίλους, λεπτές άμμους και στρώματα από λιγνίτες. Στους διάφορους γεωλογικούς χάρτες
εμφανίζονται με τα σύμβολα,(PL), (Pls‐Pt), (Ms‐Pt.l), (Ms‐Ptl,m,c), Pls.lk1,2), (Pt‐lk). Τα αδρομερή
ιζήματα, καλύπτουν αρκετούς λόφους και εμφανίζονται είτε με τη μορφή των μαργαϊκών
ασβεστόλιθων είτε ως συνεκτικά κροκαλοπαγή (Pl.c,st.f), (M‐Pt.c) .
 Τεταρτογενή ιζήματα
Όλες οι πεδινές περιοχές, τα οροπέδια και οι κοίτες των ποταμών καλύπτονται από σύγχρονες
προσχώσεις, αναβαθμίδες, ποτάμιας ή χειμαρρώδους προέλευσης, ενώ στις πλαγιές των
ασβεστολιθικών βουνών έχουμε πλευρικά κορήματα και κώνους κορημάτων. Επίσης μέσα στις δολίνες
και τα μικρότερα οροπέδια έχουμε στρώματα ερυθράς αργίλου.
Υδρολιθολογική κατάταξη
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί από τους οποίους αποτελείται η υδρολογική λεκάνη, μπορούν να
καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την υδροπερατότητα που παρουσιάζουν:
α) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας έως υψηλής υδροπερατότητας (Κ1)
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Στους βραχώδεις σχηματισμούς με υψηλή περατότητα κατατάσσονται όλα τα ασβεστολιθικά
στρώματα του Ηώκαινου, του Κρητιδικού και τουΤριαδικού – Ιουρασικού τα οποία εμφανίζονται μέσα
στην υδρολογική λεκάνη ως αυτοτελή παχυστρωματώδη, αρκετά σπασμένα και καρστικοποιημένα.
Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 11,26% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
β) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας υδροπερατότητας (Κ2)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με μέτρια περατότητα κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά στρώματα τα
οποία δεν είναι αμιγή αλλά περιέχουν στρώσεις σχιστόλιθων ή πυριτόλιθων και δολομιτών.
Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 27,67% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
γ) Βραχώδεις σχηματισμοί με επιλεκτική κυκλοφορία (Α2)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με επιλεκτική κυκλοφορία νερού κατατάσσονται τα στρώματα των
πλακωδών ασβεστόλιθων τα οποία παρεμβάλλονται μέσα στα στρώματα των σχιστόλιθων ή
εναλλάσσονται με στρώματα πυριτόλιθων και ιάσπιδων.
Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 7,49% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
δ) Βραχώδεις σχηματισμοί πρακτικά αδιαπέρατοι (Α1)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα του φλύσχη, καθώς και τα στρώματα των
σχιστόλιθων, των κερατόλιθων, των οφιόλιθων και των ηφαιστειακών σωμάτων. Αυτοί οι σχηματισμοί
καταλαμβάνουν το 17,50% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
ε) Υδροπερατοί εδαφικοί σχηματισμοί
Στην ομάδα (Ρ1), δηλαδή στα εδάφη υψηλής υδροπερατότητας κατατάσσονται τα στρώματα των
αναβαθμίδων, χειμαρρώδους ή ποτάμιας προέλευσης, οι σύγχρονες αποθέσεις κοίτης, καθώς και οι
εμφανίσεις των πλευρικών κορημάτων. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 12,52% της όλης
έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
στ) Συνεκτικοί σχηματισμοί μέτριας περατότητας (Ρ2)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα των μαργαϊκών ασβεστόλιθων και των
κροκαλοπαγών τα οποία καλύπτουν τις μάργες ή παρουσιάζονται σε αυτόνομους πάγκους. Αυτά τα
στρώματα, λόγω της σύστασης και του κερματισμού τον οποίον έχουν υποστεί, έχουν αποκτήσει ένα
καλό δευτερογενές ενεργό πορώδες. Όμως, αυτά που επίκεινται των στρωμάτων της μάργας
εκφορτίζουν γρήγορα ένα τμήμα του κατεισδύοντος ύδατος. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το
8,68% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
ζ) Εδάφη μικρής περατότητας
Στην ομάδα (Ρ3), δηλαδή στα εδάφη με μικρή έως πολύ μικρή περατότητα κατατάσσονται τα
λεπτομερή ιζήματα του Νεογενούς τα οποία αποτελούνται από πηλούς, μάργες, αργίλους, λεπτές
άμμους, μέσα στη μάζα των οποίων έχουμε στρώσεις από λιγνίτες. Αυτοί οι σχηματισμοί
καταλαμβάνουν το 14,88% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
Υπόγεια υδατικά συστήματα
Με βάση την λιθολογική σύσταση της υδρολογικής λεκάνης, τη στρωματογραφία, την απογραφή των
σημείων εμφανίσεως ύδατος, η οποία έχει πραγματοποιηθεί στα πλαίσια εκπόνησης άλλων μελετών,
καθώς και τις διάφορες άλλες μελέτες που έχουν γίνει για το υδατικό σύστημα του Αλφειού,
προκύπτουν τα παρακάτω.
α) Πεδινό τμήμα
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Σε όλες τις πεδινές περιοχές, τα οροπέδια και σε ορισμένες παραποτάμιες καλλιεργούμενες εκτάσεις, οι
οποίες καλύπτονται από τα στρώματα των αναβαθμίδων και τις σύγχρονες αποθέσεις, έχει
δημιουργηθεί ένα υπόγειο υδατικό σύστημα η στάθμη του οποίου βρίσκεται αρκετά ψηλά με
αποτέλεσμα να πρόκειται για έναν φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα.
β) Λοφώδες τμήμα
Αυτό το τμήμα, επειδή καλύπτεται κυρίως από μάργες, δεν φιλοξενεί υδροφόρους ορίζοντες. Εξαίρεση
αποτελούν οι περιοχές οι οποίες καλύπτονται από παχιά στρώματα κροκαλοπαγών. Οι πιο παχιές
σειρές κροκαλοπαγών εντοπίζονται στην περιοχή της Ολυμπίας, στην Κέρτεζη, στη Δάφνη και στη
Μεγαλόπολη. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατηγορία διηθητικότητας των εδαφών για την
λεκάνη απορροής του π. Αλφειού.
Πίνακας 6.9 : Εδαφικοί τύποι λεκανών απορροής της ΖΔΥΚΠ «Οροπέδιο Μεγαλόπολης» (GR01RAK0003)
Κωδικός
Λεκάνης
GR2913712
GR2913712
GR2913712
GR2913712

6.3.3

Υδατόρεμα

Κατηγορία

Ρυθμός
διήθησης

Αλφειός Π.

A
B
C
D

Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Πολύ μικρός

Επιφάνεια
εδαφικού
σχηματισμού
(km2)

Συνολική
επιφάνεια
λεκάνης
(km2)

Ποσοστό
σχηματισμού
στην λεκάνη
(%)

488.87
1839.71
1144.77
0.30

3473.64
3473.64
3473.64
3473.64

14.1
53.0
33.0
0.01

Ανθρωπογενη χαρακτηριστικα

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ‐ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η γεωργική γη καταλαμβάνει περίπου το 25% της έκτασης της ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ. Το μεγαλύτερο μέρος
της έκτασης της ΖΔΥΚΠ καταλαμβάνει το Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης.
Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει αναπτύξει από το 1970 στη λιγνιτοφόρο λεκάνη Μεγαλόπολης ευρεία εξορυκτική
δραστηριότητα για την εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων της περιοχής. Η εξορυκτική
δραστηριότητα του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης έχει χρονικό ορίζοντα εκμετάλλευσης το
2040, με λειτουργία παράλληλη με αυτή των ΑΗΣ, τους οποίους τροφοδοτεί με λιγνίτη. Η στρατηγική
σημασία της λειτουργίας των ορυχείων Μεγαλόπολης είναι επίσης σημαντική, καθώς εξασφαλίζει:



2.9% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της χώρας ήτοι 511 MW; έναντι 172.373MW στο
σύνολο της Χώρας στοιχεία ΛΑΓΗΕ, 2013)
8.6% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας της χώρας, ήτοι σε μηνιαία βάση 286.568 MWh έναντι
των συνολικά παραγόμενων 3.306.955 MWh (στοιχεία ΑΔΜΗΕ Σεπτ. 2013)

Οι εργασίες εξόρυξης του λιγνίτη και απόθεσης των στείρων υλικών πραγματοποιούνται σε τρία
υπαίθρια ορυχεία (από Νότο προς Βορρά): το ορυχείο Χωρεμίου, το ορυχείο Μαραθούσας και το
ορυχείο Κυπαρισσίων. Η εξορυκτική δραστηριότητα ξεκίνησε το 1970 από το Ορυχείο Θωκνίας, το
οποίο έχει ήδη εξοφληθεί από το 1994. Η εκμετάλλευση σήμερα διενεργείται στα Ορυχεία Χωρεμίου
(Κύριος Τομέας και Δυτικό Πεδίο) και Μαραθούσας, στο οποίο η κύρια εκμετάλλευση ολοκληρώνεται
στις αρχές του έτους 2016. Με βάση τον προγραμματισμό εργασιών προβλέπεται η συνέχιση και
ανάπτυξη της εκμετάλλευσης στα Ορυχεία Χωρεμίου, Μαραθούσας και Κυπαρισσίων.
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την εκτίμηση των αποθεμάτων των Ορυχείων Μεγαλόπολης
και των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους προκύπτει ότι:


Τα συνολικά απομένοντα αποθέματα λιγνίτη των Ορυχείων ΛΚΜ ανέρχονται σε 185.6 εκ. t
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Οι απαιτούμενες συνολικές εκσκαφές ανέρχονται σε 590.9 εκ. m3
Η μέση κατώτερη θερμογόνος ικανότητα ανέρχεται σε 1023 kcal/kg.

Από τα ως άνω αποθέματα το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 70%) περιλαμβάνεται στο Ορυχείο
Χωρεμίου.
Από την έναρξη της εξορυκτικής δραστηριότητας στην περιοχή και στο πλαίσιο των μελλοντικών
εκμεταλλεύσεων εφαρμόζεται η μέθοδος επιφανειακής εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων με την
εφαρμογή της συνεχούς εκσκαφής, μεταφοράς και απόθεσης με σύστημα πολλαπλών
βαθμίδων. Η μέθοδος αυτή συνδυάζει τη χρησιμοποίηση ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων μεγάλης
δυναμικότητας και συνεχούς λειτουργίας, τόσο κατά την εκσκαφή (καδοφόροι εκσκαφείς), όσο και
κατά τη μεταφορά (ταινιόδρομοι) και την απόθεση (αποθέτες) τόσο του λιγνίτη όσο και των αγόνων
(υπερκειμένων και λιγνιτικών ενδιάμεσων αγόνων ενστρώσεων). Η μέθοδος εφαρμόζεται με επιτυχία
για περισσότερα από 40 έτη στη λειτουργία των ορυχείων της περιοχής και από την εφαρμογή της έχει
αποκτηθεί σημαντική εμπειρία.
Η παραγωγική διαδικασία της εκμετάλλευσης των ορυχείων συνίσταται από τις εξής δραστηριότητες:








Αποκάλυψη του κοιτάσματος. Η αποκάλυψη του κοιτάσματος γίνεται με την εκσκαφή
υπερκειμένων αγόνων κυρίως με πάγιο εξοπλισμό (καδοφόροι εκσκαφείς) και υποβοηθητικά με
συμβατικό εξοπλισμό.
Διακίνηση των αγόνων προς τους χώρους απόθεσης. Η διακίνηση αυτή από τους καδοφόρους
εκσκαφείς προς τους αποθέτες γίνεται με μεταφορικές ταινίες. Όταν η εκσκαφή διενεργείται με
συμβατικό εξοπλισμό η διακίνηση αγόνων γίνεται με χωματουργικά αυτοκίνητα.
Εκλεκτική εξόρυξη του λιγνίτη από τα ενδιάμεσα άγονα υλικά, ώστε να πληρούνται τα ποιοτικά
κριτήρια του καυσίμου.
Μεταφορά και αποθήκευση του λιγνίτη σε Υπαίθριες Αποθήκες (Αυλές).
Τροφοδοσία των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών από τις Αυλές

Η απόθεση των αγόνων διενεργείται μέσω των αποθετών, με κατάλληλο σχεδιασμό, έτσι ώστε να
εναρμονίζεται με το γενικότερο τοπογραφικό ανάγλυφο της. Η εσωτερική απόθεση αγόνων ακολουθεί
τις εκσκαφές του ορυχείου για λόγους ευστάθειας των πρανών, αλλά και για λόγους κατάλληλης
περιβαλλοντικής αποκατάστασης παράλληλα με την εξέλιξη της εκμετάλλευσης.
Οι εκτάσεις γης που δεσμεύονται για την ανάπτυξη του ορυχείου ελευθερώνονται σταδιακά με την
πρόοδο της εκμετάλλευσης. Οι νέες εκτάσεις που προκύπτουν είτε αποδίδονται για γεωργικές ή
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, είτε αποτελούν τον βασικό χώρο για την ανάπτυξη φυτειών με δασικά
είδη και λιμνών σε μεγάλη κλίμακα.
Τα ανωτέρω ορυχεία τροφοδοτούν σήμερα δύο λιγνιτικές Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας (Μεγαλόπολη III και Μεγαλόπολη IV), με εγκαταστάσεις αποθείωσης, οι οποίες
καταναλώνουν συνολικά ποσότητα λιγνίτη της τάξεως των 9–10 εκ. t ετησίως.
Στο γήπεδο του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄ λειτουργούν οι λιγνιτικές Α/Η Μονάδες I. ΙΙ και IΙΙ
εγκατεστημένης ισχύος 125. 125 και 300 MWe αντίστοιχα. Οι μονάδες Ι και ΙΙ τέθηκαν σε λειτουργία το
1970. ενώ η ΙΙΙ το 1975. Ως κύριο καύσιμο στις μονάδες καταναλώνεται ως κύριο καύσιμο λιγνίτης της
ευρύτερης περιοχής Μεγαλόπολης και Πετρέλαιο Ντήζελ. των εκάστοτε ισχυουσών κρατικών
προδιαγραφών ως καύσιμο έναυσης. καθώς και για τις ανάγκες συντήρησης της καύσης στους λέβητες
του ΑΗΣ. Οι Μονάδες Ι και II του ΑΗΣ έχουν υπαχθεί σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας. Σήμερα
(2014) οι εν λόγω μονάδες έχουν αποσυρθεί πλήρως και δεν λειτουργούν πλέον ούτε ως εφεδρεία.
Στο γήπεδο του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ λειτουργεί η λιγνιτική Α/Η Μονάδα IV. εγκατεστημένης ισχύος
300 MWe. η οποία εντάχθηκε στο σύστημα το 1991. Ο τοπικός χρησιμοποιούμενος λιγνίτης
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χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλή θερμογόνο δύναμη. υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία και θείο
και μέση περιεκτικότητα σε τέφρα, οπότε Πετρέλαιο Ντήζελ. των εκάστοτε ισχυουσών κρατικών
προδιαγραφών. χρησιμοποιείται ως καύσιμο έναυσης της Μονάδας IV. καθώς και για τη συντήρηση της
φλόγας στο φλογοθάλαμο σε περίπτωση κακής ποιότητας λιγνίτη.
Εντος του γηπεδου του ΑΗΣ Μεγαλοπολης Β΄ ειναι υπο κατασκευη Μοναδα Συνδυασμένου Κύκλου (νέα
Μονάδα V), μέγιστης καθαρής ισχύος 815 MWe, με καύσιμο το Φυσικό Αέριο. με όλο τον απαραίτητο
κύριο & βοηθητικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις.
Στη Μεγαλόπολη, η «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», προωθεί την κατασκευή του δεύτερου μεγαλύτερου
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) Πάρκου στην Ευρώπη (ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Ι & ΙΙ) και ενός από τα μεγαλύτερα
στον κόσμο, συνολικής ισχύος 50 MW, το οποίο προβλέπεται να παράγει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια
καλύπτοντας τις ενεργειακές ανάγκες περίπου 10.725 νοικοκυριών. Προβλέπεται να κατασκευαστεί σε
δύο όμορες εκτάσεις στη θέση Μεγάλες Λάκκες του Δήμου Μεγαλόπολης, συνολικού εμβαδού
2.026.956 m². Οι εν λόγω εκτάσεις βρίσκονται στην περιοχή αποθέσεων αγόνων υλικών των ορυχείων
εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΛΚΜ) της ΔΕΗ Α.Ε. και ειδικότερα, αποτελούν τμήμα της
ανατολικής εξωτερικής απόθεσης του ορυχείου Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.
Με την ΚΥΑ 2000969/5‐7‐2011 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την «Κατασκευή και
λειτουργία Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΔΒΑ) στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης
Ν. Αρκαδίας της ΔΕΗ Α.Ε». Σύμφωνα με την εν λόγω ΑΕΠΟ το έργο αφορά στην κατασκευή και
λειτουργία ΧΔΒΑ και πιο συγκεκριμένα στην υγειονομική ταφή κυρίως αποβλήτων
αμιαντοτσιμέντου που θα αποξηλωθούν σταδιακά από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ καθώς και από
δημόσια κτίρια όπως σχολεία. νοσοκομεία κ.λπ. στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο προτεινόμενος
ΧΔΒΑ βρίσκεται εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης. Συγκεκριμένα βρίσκεται στη
νοτιοδυτική γωνία της εσωτερικής απόθεσης του ορυχείου Θωκνίας, 400m βορειοανατολικά του
οικισμού της Θωκνίας και 3.5km βορειοδυτικά της Μεγαλόπολης.
Στην εκτός σχεδίου κτηματική περιφέρεια του Δήμου Μεγαλόπολης και σε απόσταση 7,5km περίπου
από την πόλη της Μεγαλόπολης, λειτουργεί νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ), ώστε να υπάρχει
δυνατότητα απορρόφησης της παραγόμενης ενέργειας τόσο από τη νέα μονάδα (Νο V) παραγωγής 800
MW, συνδυασμένου κύκλου όσο και από τα αναπτυσσόμενα Αιολικά Πάρκα στην Πελοπόννησο.
Το 2000, ξεκίνησε στην Μεγαλόπολη, το έργο της τηλεθέρμανσης της πόλης, που αφορά στη
μεταφορά και διανομή θερμικής ενέργειας με τη μορφή θερμού νερού, από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης –
Μονάδα III, σε οικιακούς καταναλωτές εντός του οικιστικού ιστού.
Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις (ορυχεία, σταθμοί παραγωγής, χωροθετημένο ΧΔΒΑ, ΚΥΤ και
εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης) βρίσκονται εντός ΖΔΥΚΠ. Οι θερμικοί σταθμοί της ΔΕΗ εμπίπτουν
πρόνοιες της Οδηγίας SEVEZO καθώς και στις πρόνοιες της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ.
Εντός της ΖΔΥΚΠ βρίσκεται ο ΧΑΔΑ Μεγαλόπολης και σε μικρή απόσταση από τη ΖΔΥΚΠ η ΕΕΛ
Μεγαλόπολης. Εντός ΖΔΥΚΠ διέρχεται και ο νέος Αυτοκινητόδρομος Τριπόλεως – Καλαμάτας.
Εντός της ΖΔΥΚΠ ο μεγαλύτερος οικισμός από την άποψη του πληθυσμιακού μεγέθους είναι η
Μεγαλόπολη, η οποία διαθέτει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Εντός της ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ
βρίσκονται υπό εκπόνηση τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Τρικολώνων, Φαλάνθου και Βαλτετσίου. Εντός της ΛΑΠ
της ΖΔΥΚΠ έχουν οριοθετηθεί 70 οικισμοί, εκ των οποίων 20 βρίσκονται εντός της ΖΔΥΚΠ.
Όσον αφορά στους Παραδοσιακούς οικισμούς εντός της ΛΑΠ βρίσκονται 8 και είναι στο σύνολό τους
εκτός ΖΔΥΚΠ. Εντός της ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ βρίσκονται κηρυγμένα 55 μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι εκ
των οποίων 11 βρίσκονται εντός ΖΔΥΚΠ. Πρόκειται για 2 γέφυρες (π. Ξερίλας και Αλφειός), 3
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί, 2 εκκλησίες στη Θωκνία, 1 κτήριο δημοτικού σχολείου στο Τριπόταμο και 3
αρχαιολογικές θέσεις (2 αφορούν στην Αρχαία Μεγαλόπολη και 1 στο χώρο Κυπαρισσίων).
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Στη Μεγαλόπολη έχουν χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικοί χώροι:



ολόκληρη η εντός των αρχαίων τειχών Μεγαλοπόλεως περιοχή (OT 198 ‐ 242), όπου υφίστανται
λείψανα αρχαίων κτηρίων και
ο βορείως της ως άνω περιοχής χώρος του κέντρου της αρχαίας πόλεως, που ορίζεται από τις θέσεις
Aραπομαγούλα, Άγιος Ιωάννης ή Γκουρίστρες, Tούμπανο, Σαραντοράχη, Mελίσσια, Άγιος Γεώργιος
Σωτήρα, Nεκροταφείον, Σωτηρόστρατα, Γηροκομείο και Άγιος Aθανάσιος.

Ο αρχαιολογικός χώρος Κυπαρισσίων αφορά σε οχυρωμένο αρχαίο οικισμό που αποκαλύφθηκε στην
περιοχή των Κυπαρισσίων. Ο εν λόγω αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει οικιστικά κατάλοιπα και
τμήμα του οχυρωματικού τείχους του αρχαίου οικισμού των Κυπαρισσίων, ο οποίος αναπτύχθηκε με
κανονικό σχηματισμό και η κύρια φάση του ανάγεται από τους κλασικούς έως τους ρωμαϊκούς
χρόνους. Εντός του αρχαιολογικού χώρου συμπεριλαμβάνεται επίσης ο λόφος της Αγίας Κυριακής που
ταυτίζεται με την ακρόπολη του ανωτέρω οικισμού, στους πρόποδες του οποίου εντοπίστηκαν λείψανα
νεκροταφείου ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ
Οι σημαντικότεροι οικισμοί εντός ΖΔΥΚΠ Οροπεδίου Μεγαλόπολης είναι οι παρακάτω:
Μεγαλόπολη, Καμάρα, Ποταμιά, Βελιγοστή, Τριπόταμος, Ανθοχώρι, Βρυσούλες, Ψάθιο, Μαραθούσσα,
Θωκνία, Κάτω Καρυές, Νέα Εκκλησούλα

6.3.4

Προστατευομενες περιοχες

Εντός της ΖΔΥΚΠ εντοπίζεται τμήμα μίας περιοχής του Δικτύου Natura 2000. Πρόκειται για την ΕΖΔ
«Όρος Μαίναλο» (GR2520001), συνολικής έκτασης 22,673,07 ha.
Εντός της ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ εντοπίζονται ολόκληρα ή τμήματα 3 ΚΑΖ:




K452 Αρκουδόρεμα‐ Χαλίκι (Πιάνας‐ Χρυσοβιτσίου)
K468 Τσεμπερού (Πάπαρη –Αγριακόνας –Ρουτσίου ‐Αναβρητού) και
K708 Πρ. Ηλίας, Δάσος Παπαλέικο, Τρύπιο Λιθάρι, Βαθύρεμα, Φτέρες, Μάντρες, Ποταμόλακα,
Σπαρτόραχη, περιοχών Ασέας, Αραχαμιτών, Κερασταρίου, Παλαιόχουνη.
Όσον αφορά στα Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης εντός της ΛΑΠ εντοπίζεται η Δρυς της Δόριζας
Αρκαδίας. Από τις περιοχές του Μητρώου Προστατευόμενων Περιοχών της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, όπως
αυτές καθορίστηκαν στο Σχέδιο Διαχείρισης του ΥΔ 01, με τη ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ σχετίζονται 2
Συστήματα Υπογείων Υδάτων που προορίζεται για άντληση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης:
 GR0100050Α7
Σύστημα Μεθυδρίου ‐ Πιάνας
 GR0100080Α7
Σύστημα Αγ.Φλώρου‐Πηδήματος

6.4

ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Π. ΑΛΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ
ΦΙΛΙΑΤΡΑ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ Π. ΝΕΔΑ, Ρ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ, Ρ. ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ) (GR01RAK0004)

6.4.1

Περιγραφη ζωνης – Καταγραφη και οριοθετηση λεκανων απορροης

Στην παραπάνω ΖΔΥΚΠ καταλήγουν 24 υδατορεύματα. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή.
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Σχήμα 6.6: Υδατορεύματα και λεκάνες απορροής της ΖΔΥΚΠ «Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και
παράκτια ζώνη χειμάρρων από το ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ.
Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών χειμάρρων) » GR01RAK0004
Πίνακας 6.10: Υδατορεύματα και λεκάνες απορροής της ΖΔΥΚΠ «Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και
παράκτια ζώνη χειμάρρων από το ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ.
Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών χειμάρρων) » GR01RAK0004
Α/Α

Ονομασία

Χαρακτηρισμός
Υδάτινου
Σώματος

Μήκος (km)

Έκταση Λεκάνης
Απορροής (km2)

Κωδικός
Λεκάνης
Απορροής

1

Καβούρι*

Ρέμα

4.55

28.66

GR2913315

2

Παλιοπόταμο*

Ρέμα

11.14

65.63

GR2913332

3

Αλφειός Π.

Ποταμός

126.33

3473.67

GR2913712

4

Βουρλιά Ρ.

Ρέμα

15.00

50.65

GR2914211

5

Ξηροχωρήτικη Γράνα Ρ.

Ρέμα

10.76

25.03

GR2914224

6

Ζαχαραίικο Ρ.

Ρέμα

19.04

68.28

GR2914299

7

Γλατσίτικο Ρ.

Ρέμα

12.34

27.34

GR2914069

8

Αλυσίβα Ρ.

Ρέμα

4.04

6.27

GR2914070

9

Βούλγκρεμο Ρ.

Ρέμα

6.79

4.75

GR2914076

10

Θολού Ρ.

Ρέμα

14.18

28.62

GR2914075

11

Νέδα Π.

Ρέμα

36.87

287.14

GR3214203

12

Καμίνια Ρ.

Ρέμα

5.48

4.27

GR3214127

13

Μποκινιώτη Ρ.

Ρέμα

3.78

2.98

GR3214128

14

Παρασποριά Ρ.

Ρέμα

4.73

4.95

GR3214129

15

Πραζέρη Ρ.

Ρέμα

7.27

11.25

GR3214133
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Α/Α

Ονομασία

Χαρακτηρισμός
Υδάτινου
Σώματος

Μήκος (km)

Έκταση Λεκάνης
Απορροής (km2)

Κωδικός
Λεκάνης
Απορροής

16

Καλό Νερό Ρ.

Ρέμα

27.36

181.89

GR3214150

17

Μαύρη Λίμνα Ρ.

Ρέμα

5.62

4.29

GR3214231

18

Καρτελά Ρ.

Ρέμα

8.75

14.79

GR3214232

19

Κυπαρισσία Β*

Ρέμα

5.89

5.23

GR3214235

20

Κυπαρισσία Ν*

Ρέμα

4.57

4.03

GR3214236

21

Τερψιθέα*

Ρέμα

6.43

11.93

GR3214237

22

Σπηλιά*

Ρέμα

8.27

7.84

GR3214266

23

Μαύρη Λίμνη Ρ.

Ρέμα

12.90

29.64

GR3214269

24

Φιλιατρινό Ρ.

Ρέμα

28.05

51.59

GR3214274

*Για τα ρέματα αυτά δεν βρέθηκε ονομασία στον χάρτη 1:50000 και δηλώνεται η περιοχή εκβολής τους
Καβούρι (λεκάνη «Μουριάς»)
Πρόκειται πρακτικά για αποστραγγιστική τάφρο που δέχεται απορροές από περιοχή με καλλιέργειες
στη θέση της αποξηρανθείσας λίμνης Μουριά. Το μήκος της είναι 4.55 km και η έκταση της λεκάνης
απορροής 28.66 km2 . Κινείται παράλληλα με την ακτογραμμή και εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό κόλπο
στην Κυανή Ακτή.
Παλιοπόταμο
Πρόκειται για αποστραγγιστική τάφρο που κινείται παράλληλα με τον π. Αλφειό πίσω από το βόρειο
ανάχωμα και δέχεται τις απορροές της ανάντη πεδινής περιοχής με τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Το
μήκος της είναι περίπου 11.14 km και η έκταση της λεκάνης απορροής 65.63 km2. Ξεκινά λίγο κατάντη
της συμβολής του ρ. Λεστενίτσα με τον ποταμό Αλφειό και κινείται παράλληλα με αυτόν μέχρι την
εκβολή της η οποία βρίσκεται περίπου 300 m βόρεια της εκβολής του π. Αλφειού.
Π. Αλφειός.
Τα χαρακτηριστικά της λεκάνης του ποταμού Πάμισου αναφέρθηκαν σε προηγούμενη παράγραφο της
παρούσης.
Ρ. Βουρλιά
Πρόκειται για μικρό ρέμα το οποίο καταλήγει σε αποστραγγιστική τάφρο η οποία συγκεντρώνει της
απορροές από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην αποξηραμένη λίμνη Αγουλινίτσα. Το μήκος είναι
περίπου 15.00 km και η έκταση της λεκάνης απορροής 50.65 km2. Το ρέμα ξεκινά από περιοχή με
καλλιέργειες σε υψόμετρο περίπου 193 m. Κινείται δυτικά και εισέρχεται στην ΖΔΥΚΠ μετά από 2,2
km. Συνεχίζει μέσα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, διασχίζει την εθνική οδό Πύργου – Κυπαρισσίας και
στη συνέχεια εισέρχεται στην έκταση της αποξηρανθείσας λίμνης Αγουλινίτσας. Στη συνέχεια κινείται
παράλληλα με την ακτογραμμή και εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό Κόλπο.
Ρ. Ξηροχωρήτικη Γράνα
Πρόκειται για μικρό ρέμα το οποίο καταλήγει στη Λίμνη Καϊάφα. Έχει μήκος περίπου 10.76 km και η
λεκάνη απορροής του έχει έκταση 25.03 km2. Το ρέμα ξεκινά από ορεινή θαμνώδη περιοχή του ν. Ηλείας
σε υψόμετρο περίπου 701μ. Κινείται αρχικά νότια σε ορεινό, έντονο χέρσο ανάγλυφο και στη συνέχεια
σε πεδινή περιοχή ελαιώνων. Περνά ανατολικά του Ξηροχωρίου και στη συνέχεια κατευθύνεται
νοτιοδυτικά, περνά από το Κάτω Ξηροχώρι και εισέρχεται στη ΖΔΥΚΠ περίπου 2,9 km πριν την εκβολή
του. Εντός της ΖΔΥΚΠ κινείται ανάμεσα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις αρχικά νοτιοδυτικά και στη
συνέχεια βορειοδυτικά μέχρι να καταλήξει στην λίμνη Καϊάφα. Στην πορεία αυτή διασχίζει 2 φορές την
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εθνική οδό Πύργου ‐ Κυπαρισσίας και τη σιδηροδρομική γραμμή Αλφειού – Κυπαρισσίας ‐ Καλαμάτας.
Τελικά καταλήγει στη λίμνη Καϊάφα και μέσω αυτής στη θάλασσα.
Ρ. Ζαχαραίικο
Το ρέμα Ζαχαραίικο έχει μήκος περίπου 19.04 km και η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 62.28 km2.
Το ρέμα ξεκινά από ορεινή περιοχή δυτικά της Μίνθης σε υψόμετρο περίπου 765 m. Αρχικά κινείται
βόρεια σε ορεινό ανάγλυφο και στη συνέχεια στην πεδινή περιοχή ακολουθεί νοτιοδυτική πορεία μέσα
από καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στο ύψος της Άνω Αρήνης η πορεία του ρέματος είναι παράλληλη με την
επαρχιακή οδό Ζαχάρως – Βρεστού. Στο νότιο όριο της Ζαχάρως το ρέμα διασχίζει την εθνική οδό
Πύργου ‐ Κυπαρισσίας και περίπου 800 μέτρα κατάντη διασχίζει την σιδηροδρομική γραμμή Αλφειού
– Κυπαρισσίας και τελικά εκβάλει στον Κυπαρισσιακό κόλπο στην περιοχή του Αγ. Νικολάου.
Σημαντικός συμβάλλον κλάδος είναι το ρ. Βρυσούλα με μήκος 7.61 km. Το ρέμα ξεκινά από περιοχή
καλλιεργειών σε υψόμετρο περίπου 20 m κινείται νοτιοδυτικά και περνά μέσα από τον οικισμό της
Ζαχάρως με κλειστό τεχνικό. Κατάντη του οικισμού συνεχίζει του οικισμού με διευθετημένη κοίτη
παράλληλα με τοπική οδό. Στη συνέχεια διασχίζει την σιδηροδρομική γραμμή Αλφειού – Κυπαρισσίας
και συμβάλει στο ρ. Ζαχαραίικο περίπου 525μ πριν την εκβολή στη θάλασσα.
Ρ. Γλατσίτικο (ρ. Καλιδονίτικο)
Το ρέμα Γλατσίτικο έχει μήκος περίπου 12.34 km και η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 27.34km2.
Το ρέμα ξεκινά από ορεινή περιοχή καλλιεργειών σε υψόμετρο περίπου 695 m. Το ρέμα ακολουθεί
νοτιοδυτική κατεύθυνση μέσα από μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις και στη συνέχεια μέσα
από ελαιώνες. Εισέρχεται στην ΖΔΥΚΠ περίπου 1.2 km πριν συναντήσει την εθνική οδό Πύργου ‐
Κυπαρισσίας. Στη συνέχεια διασχίζει την σιδηροδρομική γραμμή Αλφειού – Κυπαρισσίας και εκβάλλει
στον Κυπαρισσιακό κόλπο σε περιοχή νότια του Κακοβάτου.
Ρ. Αλυσίβα
Πρόκειται για μικρό ρέμα. Το μήκος του είναι περίπου 4.04 km και η έκταση της λεκάνης απορροής
27.34 km2.Το ρέμα ξεκινά από θαμνώδη περιοχή νότια της Ανήλιου σε υψόμετρο περίπου 140 m.
Ακολουθεί νοτιοδυτική κατεύθυνση και διασχίζει κυρίως καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στην περιοχή εντός
ΖΔΥΚΠ κοντά στην ακτή διασχίζει την εθνική οδό πύργου Κυπαρισσίας και την σιδηροδρομική γραμμή
Αλφειού – Κυπαρισσίας και εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό κόλπο στην περιοχή του Νεοχωρίου.
Ρ. Βούλγκρεμο
Πρόκειται για μικρό ρέμα. Το μήκος του είναι περίπου 6.79 km και η έκταση της λεκάνης απορροής 4.75
km2. Το ρέμα ξεκινά από ημιορεινή θαμνώδη περιοχή νότια της Καλιδόνας σε υψόμετρο περίπου 441μ.
Ακολουθεί νοτιοδυτική κατεύθυνση και διασχίζει κυρίως καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στην περιοχή εντός
ΖΔΥΚΠ κοντά στην ακτή, διασχίζει την εθνική οδό Πύργου ‐ Κυπαρισσίας και την σιδηροδρομική
γραμμή Αλφειού – Κυπαρισσίας και εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό κόλπο στην περιοχή των Κάτω
Ταξιαρχών.
Ρ. Θολού
Το ρέμα Θολού έχει μήκος περίπου 14.18 km και η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 28.62km2. Το ρέμα
ξεκινά από ορεινή χέρσα περιοχή σε υψόμετρο περίπου 765 m. Κινείται νοτιοδυτικά μέσα από
θαμνώδεις εκτάσεις και στη συνέχεια μέσα από καλλιέργειες. Περνά νότια από τους οικισμούς
Ρεβελαΐικα, Λέπρεο Δράκος και εισέρχεται στην ΖΔΥΚΠ περίπου 3.6 km πριν την εκβολή του. Στη
συνέχεια διασχίζει την εθνική οδό Πύργου Κυπαρισσίας και την σιδηροδρομική γραμμή Αλφειού –
Κυπαρισσίας και εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό κόλπο στην περιοχή του Θολού.
Π. Νέδα
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Η Νέδα είναι ένα από τα σημαντικότερα υδάτινα σώματα του Υδατικού Διαμερίσματος δυτικής
Πελοποννήσου. Το μήκος της είναι περίπου 36.87 km και η έκταση της λεκάνης απορροής 287.14 km2.
Η αρχή της εντοπίζεται σε ορεινή περιοχή του όρους Λυκαίου κοντά στον Αγ. Σώστη σε υψόμετρο
περίπου 1158 m. Ακολουθεί νότια κατεύθυνση μέσα από ορεινές περιοχές με σκληροφυλλική
βλάστηση και έντονη κλίση και περνά ανάμεσα από τους οικισμούς Νέδα και Πέτρα. Στη συνέχεια
ακολουθεί δυτική κατεύθυνση περνά βόρεια από το Κακαλέτρι και νότια της Φιγαλείας. Περίπου 10.9
km πριν την εκβολή, η κοίτη γίνεται πιο ευρεία και η κατά μήκος κλίση είναι πιο ήπια. Ο ποταμός
εισέρχεται στη ΖΔΥΚΠ περίπου 6.5 km πριν την εκβολή του, σε περιοχή κοντά στις Καρυές. Στη
συνέχεια κινείται νοτιοδυτικά , διασχίζει την ΕΟ Πύργου Κυπαρισσίας και την σιδηροδρομική γραμμή
Αλφειού – Κυπαρισσίας και εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό κόλπο στην περιοχή της Ελαίας.
Ρ. Καμίνια
Πρόκειται για μικρό ρέμα. Το μήκος του ρ. Καμίνια είναι περίπου 5.48 km και η έκταση της λεκάνης
απορροής 4.27 km2. Το ρέμα ξεκινά από ημιορεινή θαμνώδη περιοχή ανατολικά της Αγαλιανής σε
υψόμετρο περίπου 502 m. Ακολουθεί δυτική κατεύθυνση και στη συνέχεια νοτιοδυτική μέσα από
καλλιεργήσιμες εκτάσεις, διασχίζει την εθνική οδό Πύργου ‐ Κυπαρισσίας και εισέρχεται στην ΖΔΥΚΠ
στο σημείο που διασχίζει την σιδηροδρομική γραμμή Αλφειού – Κυπαρισσίας. Μερικά μέτρα κατάντη
εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό κόλπο.
Ρ. Μποκινιώτη
Πρόκειται για μικρό ρέμα. Το μήκος του ρ. Μποκινιώτη είναι περίπου 3.78 km και η έκταση της λεκάνης
απορροής 2.98 km2. Το ρέμα ξεκινά από ημιορεινή θαμνώδη περιοχή νότια της Αγαλιανής σε υψόμετρο
περίπου 362μ. Κινείται νοτιοδυτικά μέσα από καλλιεργήσιμες εκτάσεις, διασχίζει την εθνική οδό
Πύργου Κυπαρισσίας και εισέρχεται για μικρό μήκος (περίπου 290 m)στην ΖΔΥΚΠ. Στο σημείο αυτό
διασχίζει την σιδηροδρομική γραμμή Αλφειού – Κυπαρισσίας και στη συνέχεια εκβάλλει στον
Κυπαρισσιακό κόλπο.
Ρ. Παρασποριά
Πρόκειται για μικρό ρέμα. Το μήκος του ρ. Παρασποριά είναι 4.73 km και η έκταση της λεκάνης
απορροής 4.95 km2. Το ρέμα ξεκινά από ημιορεινή δασώδη περιοχή σε υψόμετρο περίπου 246μ.
Ακολουθεί νοτιοδυτική κατεύθυνση μέσα από καλλιεργήσιμες εκτάσεις μέχρι το Άνω Καλό Νερό και
στη συνέχεια κατευθύνεται δυτικά. Διασχίζει την εθνική οδό Πύργου ‐ Κυπαρισσίας και εισέρχεται στην
ΖΔΥΚΠ για μικρό μήκος (περίπου 260μ). Στο σημείο αυτό διασχίζει την σιδηροδρομική γραμμή Αλφειού
– Κυπαρισσίας και στη συνέχεια εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό κόλπο.
Ρ. Πραζέρη
Πρόκειται για μικρό ρέμα. Το μήκος του ρ. Πραζέρη είναι 7.27 km και η έκταση της λεκάνης απορροής
11.25 km2.Το ρέμα ξεκινά από ημιορεινή δασώδη περιοχή σε υψόμετρο περίπου 411 m. Ακολουθεί
νοτιοδυτική κατεύθυνση μέσα από καλλιεργήσιμες εκτάσεις και στη συνέχεια κατευθύνεται δυτικά.
Στη συνέχεια διασχίζει την εθνική οδό Πύργου Κυπαρισσίας, την σιδηροδρομική γραμμή Αλφειού –
Κυπαρισσίας και εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό κόλπο.
Ρ. Καλό Νερό
Είναι ένα από τα σημαντικότερα υδάτινα σώματα του υδατικού διαμερίσματος δυτικής Πελοποννήσου.
Το μήκος του είναι 27.36 km και η έκταση της λεκάνης απορροής 181.89 km2. Το ρέμα ξεκινά σε ορεινή
θαμνώδη περιοχή σε υψόμετρο περίπου 856 m. Κινείται νοτιοδυτικά μέσα από γεωργικές εκτάσεις,
στη συνέχεια δυτικά και έπειτα βόρεια. Στο τελευταίο τμήμα του η κατεύθυνση του είναι δυτική ‐
βορειοδυτική και ακολουθεί την πορεία της ενωτικής Τσακώνας‐Κυπαρισσίας. Στα τελευταία 5.9 km
βρίσκεται εντός ΖΔΥΚΠ, περνά νότια από τη σιδηροδρομική στάση Σιδηροκάστρου, διασχίζει την
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εθνική οδό Πύργου Κυπαρισσίας, την σιδηροδρομική γραμμή Αλφειού – Κυπαρισσίας και στη συνέχεια
εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό κόλπο.
Ρ. Μαύρη Λίμνα
Πρόκειται για μικρό ρέμα. Το μήκος του ρ. Μαύρη Λίμνα είναι 5.62 km και η έκταση της λεκάνης
απορροής 4.69 km2. Το ρέμα ξεκινά από ημιορεινή δασώδη περιοχή σε υψόμετρο περίπου 254 m.
Ακολουθεί βορειοδυτική αρχικά μέσα από ελαιώνες και στη συνέχεια κατευθύνεται δυτικά. Εισέρχεται
στη ΖΔΥΚΠ στο σημείο που διασχίζει την εθνική οδό Πύργου ‐ Κυπαρισσίας και αμέσως κατάντη
διασχίζει την σιδηροδρομική γραμμή Αλφειού – Κυπαρισσίας και εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό κόλπο.
Ρ. Καρτελά
Το μήκος του ρ. Καρτελά είναι περίπου 8.75 km και η έκταση της λεκάνης απορροής 14,79 km2. Τ ο ρέμα
ξεκινά από ημιορεινή περιοχή βοσκοτόπων νότια της Μουριατάδας σε υψόμετρο περίπου 534μ.
Ακλουθεί βόρεια κατεύθυνση, διασχίζει την επαρχιακή οδό Λάμπαινας – Μουριατάδας και στη συνέχεια
η κατεύθυνση του γίνεται βορειοδυτική. Περνά βόρεια της Μουριατάδας, συνεχίζει μέσα από
καλλιέργειες, διασχίζει την εθνική οδό Πύργου ‐ Κυπαρισσίας και αμέσως κατάντη την σιδηροδρομική
γραμμή Αλφειού – Κυπαρισσίας και εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό κόλπο.
Κυπαρισσία Β*
Πρόκειται για μικρό ρέμα χωρίς ονομασία στους χάρτες 1:50 000. Το μήκος του είναι περίπου 5.89 km
και η έκταση της λεκάνης απορροής 5.23km2. Το ρέμα ξεκινά από ορεινή δασώδη περιοχή σε υψόμετρο
περίπου 983 m. Η κατεύθυνση του είναι βόρεια μέσα από χέρσες εκτάσεις. Μετά τον οικισμό
Μπλεμενιανοί η κατεύθυνση γίνεται βορειοδυτική μέσα από καλλιέργειες. Το ρέμα διασχίζει τον
οικισμό Μύλοι, συνεχίζει βορειοδυτικά διασχίζει την ΕΟ Πύργου Κυπαρισσίας και αμέσως κατάντη την
σιδηροδρομική γραμμή Αλφειού – Κυπαρισσίας και εκβάλει στην παραλία της Κυπαρισσίας δίπλα από
τη Μαρίνα.
Κυπαρισσία Ν*
Πρόκειται για μικρό ρέμα χωρίς ονομασία στους χάρτες 1:50 000. Το μήκος του είναι περίπου 4.57 km
και η έκταση της λεκάνης απορροής 4.03km2. Το ρέμα ξεκινά από ημιορεινή περιοχή με σκληροφυλλική
βλάστηση σε υψόμετρο περίπου 593 m. Κινείται βορειοδυτικά μέσα από καλλιέργειες, διασχίζει την
επαρχιακή οδό Κυπαρισσίας ‐ Χώρας, περνά νότια της Πόλης της Κυπαρισσίας, διασχίζει την εθνική
οδό Κυπαρισσίας – Πύλου και εκβάλει στην παραλία της Κυπαρισσίας.
Τερψιθέα *
Πρόκειται για μικρό ρέμα χωρίς ονομασία στους χάρτες 1:50000. Το μήκος του είναι 6.43 km και η
έκταση της λεκάνης απορροής 11.93km2. Το ρέμα ξεκινά από ημιορεινή δασώδη περιοχή σε υψόμετρο
περίπου 595 m. Ακολουθεί βορειοδυτική κατεύθυνση, διασχίζει τον Ξηρόκαμπο, συνεχίζει μέσα από
καλλιεργήσιμες εκτάσεις και εισέρχεται στην ΖΔΥΚΠ στο σημείο που συναντά την επαρχιακή οδό
Κυπαρισσίας – Χώρας. Στη συνέχεια κινείται μέσα από καλλιέργειες διασχίζει την εθνική οδό
Κυπαρισσίας – Πύλου κοντά στην Τερψιθέα και εκβάλει στον Κυπαρισσιακό Κόλπο.
Σπηλιά*
Πρόκειται για μικρό ρέμα χωρίς ονομασία στους χάρτες 1:50 000. Το μήκος του είναι 8.27 km και η
έκταση της λεκάνης απορροής 7.84km2. Το ρέμα ξεκινά από ορεινή χέρσα περιοχή σε υψόμετρο περίπου
1018 m. Ακολουθεί νοτιοδυτική κατεύθυνση αρχικά σε ορεινό ανάγλυφο και στη συνέχεια μέσα σε
πεδινή περιοχή ελαιώνων. Αφού διασχίσει την επαρχιακή οδό Κυπαρισσίας – Χώρας η κατεύθυνση του
γίνεται βορειοδυτική, και στη συνέχεια διέρχεται από τον οικισμό Σπηλιά, διασχίζει την εθνική οδό
Κυπαρισσίας – Πύλου κοντά στην Τερψιθέα και εκβάλει στον Κυπαρισσιακό Κόλπο.
Ρ. Μαύρη Λίμνη
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Το μήκος του ρ. Μαύρη Λίμνη είναι περίπου 12.90km και η έκταση της λεκάνης απορροής 29.64 km2.
Το ρέμα ξεκινά από ημιορεινή περιοχή καλλιεργειών βόρεια της Χριστιανούπολης σε υψόμετρο περίπου
437 m. Ακολουθεί βορειοδυτική κατεύθυνση μέσα από καλλιεργήσιμες εκτάσεις, περνά βόρεια από το
Χαλαζόνι και εισέρχεται στην ΖΔΥΚΠ σε σημείο νότια της Φαρακλάδας. Στη συνέχεια διασχίζει την
εθνική οδό Κυπαρισσίας – Πύλου και εκβάλλει στην παραλία του Αγρίλου.
Ρ. Φιλιατρινό
Το μήκος του ρέματος είναι 28.05km και η έκταση της λεκάνης απορροής 29.64 km2. Τ ο ρέμα ξεκινά
από ορεινή περιοχή στο όρος Αιγάλεω βόρεια της Μάλης σε υψόμετρο περίπου 915 m.Κινείται νότια
μέσα από δασικές εκτάσεις και στη συνεχεία κατευθύνεται νοτιοδυτικά μέσα από ελαιώνες. Στο μέσο
περίπου του ρέματος κατασκευάζεται από το ΥΠΑΑΤ αρδευτικό φράγμα. Οι εργασίες βρίσκονται σε
εξέλιξη και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2015. Κατάντη του φράγματος το ρέμα έχει
κατεύθυνση βορειοδυτική, περνά δυτικά από τον οικισμό Κουντρί και στη συνέχεια κατευθύνεται
δυτικά, διασχίζει την εθνική οδό Κυπαρισσίας – Πύλου και εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό Κόλπο την
παραλία Στομίου.

6.4.2

Φυσικα χαρακτηριστικα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο ποταμός Αλφειός διακρίνεται σε τρία τμήματα, του Άνω Αλφειού που αποστραγγίζει τα Αρκαδικά
οροπέδια, του Μέσου ρου που αποστραγγίζει την περιοχή της πεδινής Ηλείας και του Κάτω ρου που
αποστραγγίζει την πεδινή Ηλεία, δηλαδή τη χαμηλή περιοχή του ποταμού. Ο βόρειος υδροκρίτης της
λεκάνης διέρχεται από τις κορυφές, του όρους Ερύμανθος (Ψηλή Τούρλα, 1891 μέτρα), του όρους
Αροάνια (Ψηλή Ράχη, 2318 μέτρα), του όρους Μαίναλο (Κορυφή Μουρτζιά 1794 μέτρα) και από το
όρος Ταΰγετος (Κακή Ράχη, 1512 μέτρα), στο πιο νοτιοανατολικό της άκρο.
Το μορφολογικό ανάγλυφο έχει διαμορφωθεί με βάση τη γεωλογική δομή, τα πολυάριθμα τεκτονικά
γεγονότα τα οποία έπληξαν την περιοχή και τη μηχανική συμπεριφορά των διαφόρων γεωλογικών
σχηματισμών.
Η κοίτη στη χαμηλή ζώνη του Αλφειού έχει διευθετηθεί σε μεγάλα τμήματα με κατασκευή αναχωμάτων
στην περιοχή Αρχαίας Ολυμπίας και στην περιοχή του κάτω ρου του ποταμού σε μήκος περί τα 8,5km.
Οι εκβολές του ποταμού είναι σε συνεχή διάβρωση και υποχώρηση λόγω της έντονης δράσης των
κυμάτων και του χαμηλού ρυθμού ιζηματογένεσης που οφείλεται στην μείωση της παροχής που
έρχεται στα κατάντη και της στερεοπαροχής γεγονός που είναι αποτέλεσμα των ανθρωπογενών
παρεμβάσεων στην κοίτη (αναχώματα, φράγματα, αρδευτικά και οδικά έργα).
Το αποστραγγιστικό δίκτυο της πεδιάδας του Αλφειού έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί ώστε να
ενταχθούν σε αυτό και τα φυσικά υδατορεύματα που διασχίζουν την περιοχή. Το αποχετευτικό –
αποστραγγιστικό δίκτυο των εκτός των αναχωμάτων του Αλφειού περιοχών αποτελείται από
αποστραγγιστικά κανάλια, ενώ τις χαμηλότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις που έχουν προκύψει από την
αποξήρανση των λιμνών Μουριάς, Μούτελης και Αγουλινίτσας εξυπηρετούν τρία αντλιοστάσια.
Τα κυριότερα ρέματα της παραλιακής περιοχής από Ζαχάρω έως Φιλιατρά είναι η Νέδα, το Καλό Νερό
και το Φιλιατρινό.
Η Νέδα ευρίσκεται στη δυτική παράκτια ζώνη του ΥΔ, στα σύνορα Ηλείας και Μεσσηνίας. Πηγάζει από
τα όρη Μίνθη, Λύκαιο και Τετράτιο ρέει προς τα δυτικά, στη διαδρομή του τροφοδοτείται από μία σειρά
πηγών του καρστικού συστήματος του νότιου τμήματος της Πίνδου και εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος,
μεταξύ των ακτών της Κυπαρισσίας και της Ζαχάρως.
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Η Νέδα πηγάζει από ασβεστολιθικά πετρώματα με διεύθυνση Α‐Δ. το δίκτυο αποστράγγισης είναι
σύνθετο, με κύριο τύπο το δενδριτικό.
Το ρέμα Καλό Νερό ευρίσκεται στη δυτική παράκτια ζώνη του ΥΔ, εντός της ΠΕ Μεσσηνίας. Πηγάζει
από τα όρη Κυπαρισσίας και εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό κόλπο νότια του ομώνυμου οικισμού. Το
υδρογραφικό δίκτυο είναι δενδριτικής μορφής.
Το ρέμα Φιλιατρινό ευρίσκεται στη δυτική παράκτια ζώνη του ΥΔ, εντός της ΠΕ Μεσσηνίας. Πηγάζει
από τα όρη Κυπαρισσίας (Αιγαλέον όρος) και εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό κόλπο βόρεια του οικισμού
των Φιλιατρών. Στο ρέμα έχει κατασκευαστεί φράγμα για αρδευτικούς σκοπούς, σε απόσταση περί τα
10km από την εκβολή του. Το υδρογραφικό δίκτυο είναι δενδριτικής μορφής.

ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Καβούρι (λεκάνη «Μουριάς»)

Γεωλογική δομή
Σύμφωνα με το γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ, φύλλο Πύργος, κλίμακας 1: 50.000 και την επιτόπου
εξέταση που πραγματοποιήθηκε, στη γεωλογική και υδρολιθολογική διάρθρωση της υδρολογικής
λεκάνης συμμετέχουν τα Νεογενή και τα νεότερα Πλειστοκαινικά και Τεταρτογενή ιζήματα. Τα
στρώματα του Νεογενούς εκπροσωπούνται από τη βαθμίδα του Βούναργου και αποτελούνται, κυρίως,
από λεπτόκοκκους άμμους και από αμμώδεις ή ιλυώδεις αργίλους (Pl). Πέρα από τα Νεογενή έχουμε
και αρκετούς σχηματισμούς Πλειστοκαινικής ηλικίας οι οποίοι αποτελούνται από θαλάσσιες ή
χειμαρρώδεις αποθέσεις αδρομερών υλικών οι οποίες αλλού είναι συνεκτικές και αλλού πιο χαλαρές,
ενώ έχουμε και τον ορίζοντα του σχηματισμού του Καλαθά, ο οποίος αποτελείται από μεσόκοκκους
έως αδρόκοκκους άμμους και ψηφίδες καλά στρωμένες (Pt.s). Η παράκτια καθώς και η πεδινή περιοχή
της υδρολογικής λεκάνης καλύπτεται από θίνες (Hdn2) και σύγχρονες αποθέσεις (Ht1), οι οποίες
αποτελούνται από άμμους και ψηφίδες ή από άμμους και κροκάλες μέσα στις κοίτες των ρεμάτων.
Υδρολιθολογική κατάταξη
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί από τους οποίους αποτελείται η υδρολογική λεκάνη, μπορούν να
καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την υδροπερατότητα που παρουσιάζουν:
α) Υδροπερατοί εδαφικοί σχηματισμοί
Στην ομάδα (Ρ1), δηλαδή στα εδάφη υψηλής υδροπερατότητας, κατατάσσονται οι παράκτιες
αποθέσεις, οι σύγχρονες αποθέσεις των πεδινών περιοχών, καθώς και αυτές μέσα στις κοίτες των
ρεμάτων. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 82,29% της έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
β) Συνεκτικοί σχηματισμοί μέτριας περατότητας (Ρ2)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα Πλειστοκαινικά στρώματα των κροκαλοπαγών, καθώς και
οι σχηματισμοί του ορίζοντα του Καλαθά. Αυτά τα στρώματα, λόγω της σύστασης και της θέσης τους,
έχουν αποκτήσει ένα καλό δευτερογενές ενεργό πορώδες. Καταλαμβάνουν το 7,07% της όλης έκτασης
της υδρολογικής λεκάνης.
γ) Εδάφη μικρής περατότητας
Στην ομάδα (Ρ3), δηλαδή στα εδάφη με μικρή έως πολύ μικρή περατότητα, κατατάσσονται τα
στρώματα του Νεογενούς. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 10,64% της όλης έκτασης.


Παλιοπόταμο

Γεωλογική δομή
Σύμφωνα με τους γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ, φύλλα Πύργος και Ολυμπία, κλίμακας 1: 50.000 και
την επιτόπου εξέταση που πραγματοποιήθηκε, στη γεωλογική και υδρολιθολογική διάρθρωση της
υδρολογικής λεκάνης συμμετέχουν τα Νεογενή και τα νεότερα Πλειστοκαινικά και Τεταρτογενή
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ιζήματα. Τα στρώματα του Νεογενούς εκπροσωπούνται από τη βαθμίδα του Βούναργου και
αποτελούνται, κυρίως, από λεπτόκοκκους άμμους και από αμμώδεις ή ιλυώδεις αργίλους (Pl). Πέρα
από τα Νεογενή έχουμε και αρκετούς σχηματισμούς Πλειστοκαινικής ηλικίας οι οποίοι αποτελούνται
από θαλάσσιες ή χειμαρρώδεις αποθέσεις αδρομερών υλικών οι οποίες αλλού είναι συνεκτικές και
αλλού πιο χαλαρές, ενώ έχουμε και τον ορίζοντα των κροκαλοπαγών του Αγίου Ιωάννη, καθώς και τον
ορίζοντα του Καλαθά (Pt‐c2) και (Pt.s). Ο πρώτος σχηματισμός αποτελείται από πολύμικτα
κροκαλοπαγή με παρεμβολές μεσόκοκκων άμμων, ενώ ο δεύτερος αποτελείται από μεσόκοκκους έως
αδρόκοκκους άμμους και ψηφίδες καλά στρωμένες. Η παράκτια καθώς και η πεδινή περιοχή της
υδρολογικής λεκάνης καλύπτεται από θίνες (Hdn2) και σύγχρονες αποθέσεις (Ht1), οι οποίες
αποτελούνται από άμμους και ψηφίδες ή από άμμους και κροκάλες μέσα στις κοίτες των ρεμάτων.
Υδρολιθολογική κατάταξη
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί από τους οποίους αποτελείται η υδρολογική λεκάνη, μπορούν να
καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την υδροπερατότητα που παρουσιάζουν:
α) Υδροπερατοί εδαφικοί σχηματισμοί
Στην ομάδα (Ρ1), δηλαδή στα εδάφη υψηλής υδροπερατότητας, κατατάσσονται οι παράκτιες
αποθέσεις, οι σύγχρονες αποθέσεις των πεδινών περιοχών, καθώς και αυτές μέσα στις κοίτες των
ρεμάτων.
Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 59,28% της έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
β) Συνεκτικοί σχηματισμοί μέτριας περατότητας (Ρ2)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα Πλειστοκαινικά στρώματα των κροκαλοπαγών, καθώς και
οι σχηματισμοί του ορίζοντα του Καλαθά. Αυτά τα στρώματα, λόγω της σύστασης και της θέσης τους,
έχουν αποκτήσει ένα καλό δευτερογενές ενεργό πορώδες. Καταλαμβάνουν το 2,89% της όλης έκτασης
της υδρολογικής λεκάνης.
γ) Εδάφη μικρής περατότητας
Στην ομάδα (Ρ3), δηλαδή στα εδάφη με μικρή έως πολύ μικρή περατότητα, κατατάσσονται τα
στρώματα του Νεογενούς. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 37,84% της όλης έκτασης.


Π. Αλφειός

Η αναφορά στα γεωλογικά χαρακτηριστικά ολόκληρης της λεκάνης απορροής του Αλφειού έχει γίνει
αναλυτικά σε προηγούμενη παράγραφο


Ρ. Ζαχαραίικο

Γεωλογική δομή
Σύμφωνα με τους γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ, Κυπαρισσία και Κάτω Φυγαλία, κλίμακας 1: 50.000
και την επιτόπου εξέταση που πραγματοποιήθηκε, στη γεωλογική και υδρολιθολογική διάρθρωση της
υδρολογικής λεκάνης συμμετέχουν τόσο τα Προνεογενή πετρώματα όσο και τα νεότερα Νεογενή και
Τεταρτογενή ιζήματα.
 Προνεογενή πετρώματα
Η εμφάνιση αυτών των πετρωμάτων αρχίζει μετά τον οικισμό Κρήνη και ξεκινώντας από τα νεότερα
προς τα πιο παλιά αποτελούνται από:
α) Τριτογενή(Παλαιογενές)
Στρώματα φλύσχη (Fο), καθώς και στρώματα μετάβασης ή πρώτος φλύσχης (t‐c1), τα οποία ανήκουν
στη ζώνη της Πίνδου και αποτελούνται από ψαμμίτες, ψαμμιτικές μάργες, ιλυόλιθους και λεπτές
στρώσεις κροκαλοπαγών.
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β) Κρητιδικό
Αμιγείς ασβεστόλιθους και δολομίτες (K‐K), οι οποίοι ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου, είναι
παχυστρωματώδεις και κατακερματισμένοι.
Ασβεστόλιθους και δολομίτες (Ks‐Ks), (Ks‐k), (K8‐9K), οι οποίοι ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου, είναι
λεπτοπλακώδεις και περιέχουν στρώσεις από πυριτόλιθους ή κερατόλιθους.
γ) Ιουρασικό
Ραδιολαρίτες (J‐Ki), ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και αποτελούνται από λεπτές στρώσεις
κερατόλιθων και ερυθρών ή πράσινων ιάσπιδων.
 Νεογενή και Τεταρτογενή ιζήματα
Ορισμένες επιφάνειες της υδρολογικής λεκάνης καλύπτονται από στρώματα του Νεογενούς τα οποία
αποτελούνται από εναλλασσόμενα στρώματα μάργας, αργίλων αδρομερών άμμων, λεπτόκοκκων
ασβεστιτικών ψαμμιτών και κροκαλοπαγών.
Όλη η πεδινή, η παράκτια περιοχή, καθώς και η κοίτη του χειμάρρου, καλύπτονται από σύγχρονες
προσχώσεις, παράκτιες αποθέσεις, ενώ στις πλαγιές των ασβεστολιθικών βουνών έχουμε πλευρικά
κορήματα και κώνους κορημάτων.
Υδρολιθολογική κατάταξη
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί από τους οποίους αποτελείται η υδρολογική λεκάνη, μπορούν να
καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την υδροπερατότητα που παρουσιάζουν:
α) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας έως υψηλής υδροπερατότητας (Κ1)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με υψηλή περατότητα κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά στρώματα τα
οποία είναι αμιγή και κερματισμένα με αποτέλεσμα να έχουν αποκτήσει ένα καλό δευτερογενές
πορώδες. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 25,32% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
β) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας υδροπερατότητας (Κ2)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με μέτρια περατότητα κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά στρώματα τα
οποία δεν είναι αμιγή αλλά περιέχουν στρώσεις σχιστόλιθων ή πυριτόλιθων. Αυτοί οι σχηματισμοί
καταλαμβάνουν το 9,08% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
γ) Βραχώδεις σχηματισμοί πρακτικά αδιαπέρατοι (Α1)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα του φλύσχη, καθώς και τα στρώματα των
σχιστόλιθων και των ραδιολαριτών. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 17,91% της όλης έκτασης
της υδρολογικής λεκάνης.
δ) Υδροπερατοί εδαφικοί σχηματισμοί
Στην ομάδα (Ρ1), δηλαδή στα εδάφη υψηλής υδροπερατότητας κατατάσσονται οι σύγχρονες
αποθέσεις της πεδινής περιοχής και της κοίτης του χειμάρρου, καθώς και οι εμφανίσεις των πλευρικών
κορημάτων. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 10,52% της όλης έκτασης της υδρολογικής
λεκάνης.
ε) Συνεκτικοί σχηματισμοί μέτριας περατότητας (Ρ2)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα των κροκαλοπαγών τα οποία καλύπτουν τις
μάργες και παρουσιάζονται σε αυτόνομους πάγκους. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 10,56%
της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
ζ) Εδάφη μικρής περατότητας
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Στην ομάδα (Ρ3), δηλαδή στα εδάφη με μικρή έως πολύ μικρή περατότητα κατατάσσονται τα
λεπτομερή ιζήματα του Νεογενούς τα οποία αποτελούνται από μάργες, αργίλους και ψαμμιτικές μάργες
μέσα στη μάζα των οποίων έχουμε λεπτές στρώσεις άμμων και κροκαλοπαγών. Αυτοί οι σχηματισμοί
καταλαμβάνουν το 26,61% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.


Ρ. Γλατσίτικο, Αλυσίβα, Βούλγκρεμο, Θολού

Γεωλογική δομή
Σύμφωνα με τους γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ, Κυπαρισσία και Κάτω Φυγαλία, κλίμακας 1: 50.000
και την επιτόπου εξέταση που πραγματοποιήθηκε, στη γεωλογική και υδρολιθολογική διάρθρωση της
υδρολογικής λεκάνης συμμετέχουν τόσο τα Προνεογενή πετρώματα όσο και τα νεότερα Νεογενή και
Τεταρτογενή ιζήματα.
 Προνεογενή πετρώματα
Η εμφάνιση αυτών των πετρωμάτων αρχίζει μετά την παραλιακή περιοχή και ξεκινώντας από τα
νεότερα προς τα πιο παλιά αποτελούνται από:
α) Τριτογενή(Παλαιογενές)
Στρώματα φλύσχη (Fο), καθώς και στρώματα μετάβασης ή πρώτος φλύσχης (t‐c1), τα οποία ανήκουν
στη ζώνη της Πίνδου και αποτελούνται από ψαμμίτες, ψαμμιτικές μάργες, ιλυόλιθους και λεπτές
στρώσεις κροκαλοπαγών.
β) Κρητιδικό
Ασβεστόλιθους και δολομίτες (Ks‐Ks), (Ks‐k), (K8‐9K), οι οποίοι ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου, είναι
λεπτοπλακώδεις και περιέχουν στρώσεις από πυριτόλιθους ή κερατόλιθους.
γ) Ιουρασικό
Ραδιολαρίτες (J‐Ki) και κερατολιθική σειρά (Js‐Ki.sch), ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και
αποτελούνται από λεπτές στρώσεις κερατόλιθων και ερυθρών ή πράσινων ιάσπιδων.
δ) Τριαδικό
Ασβεστόλιθοι πλακώδεις (Ts‐k), ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου, περιέχουν φακούς από πυριτόλιθους
και εναλλάσσονται με μάργες και ψαμμίτες.
 Νεογενή και Τεταρτογενή ιζήματα
Ορισμένες επιφάνειες των τεσσάρων υδρολογικών λεκανών καλύπτονται από στρώματα του
Νεογενούς τα οποία αποτελούνται από εναλλασσόμενα στρώματα κροκαλοπαγών, μάργας και
ψαμμιτών.
Όλη η πεδινή, η παράκτια περιοχή, καθώς και οι κοίτες των χειμάρρων, καλύπτονται από σύγχρονες
προσχώσεις, παράκτιες αποθέσεις, ενώ στις πλαγιές των ασβεστολιθικών βουνών έχουμε πλευρικά
κορήματα και κώνους κορημάτων.
Υδρολιθολογική κατάταξη
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί από τους οποίους αποτελείται η υδρολογική λεκάνη, μπορούν να
καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την υδροπερατότητα που παρουσιάζουν:
α) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας υδροπερατότητας (Κ2)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με μέτρια περατότητα κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά στρώματα τα
οποία δεν είναι αμιγή αλλά περιέχουν στρώσεις σχιστόλιθων ή πυριτόλιθων. Αυτοί οι σχηματισμοί
καταλαμβάνουν το 55,27% της όλης έκτασης της πρώτης, το 0,10% της δεύτερης, το 44,48% της τρίτης
και το 23,95% της τέταρτης υδρολογικής λεκάνης.
β) Βραχώδεις σχηματισμοί πρακτικά αδιαπέρατοι (Α1)
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Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα του φλύσχη, καθώς και τα στρώματα των
σχιστόλιθων και των ραδιολαριτών. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 13,34% της όλης έκτασης
της πρώτης, το 5,99% της τρίτης και το 1,27% της τέταρτης υδρολογικής λεκάνης.
γ) Υδροπερατοί εδαφικοί σχηματισμοί
Στην ομάδα (Ρ1), δηλαδή στα εδάφη υψηλής υδροπερατότητας κατατάσσονται οι σύγχρονες
αποθέσεις των πεδινών και παράκτιων περιοχών, οι αποθέσεις μέσα στις κοίτες των ρεμάτων, καθώς
και οι εμφανίσεις των πλευρικών κορημάτων. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 4,26% της όλης
έκτασης της πρώτης, το 39,67% της δεύτερης, το 3,98% της τρίτης και το 7,69% της τέταρτης
υδρολογικής λεκάνης.
δ) Συνεκτικοί σχηματισμοί μέτριας περατότητας (Ρ2)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα των κροκαλοπαγών τα οποία καλύπτουν τις
μάργες και παρουσιάζονται σε αυτόνομους πάγκους. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 27,12%
της έκτασης της πρώτης, το 60,24% της δεύτερης, το 45,54 της τρίτης και το 77,08 της τέταρτης
υδρολογικής λεκάνης.


Π. Νέδα

Γεωλογική δομή
Σύμφωνα με τους γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ, Κυπαρισσία και Κάτω Φυγαλία, κλίμακας 1: 50.000
και την επιτόπου εξέταση που πραγματοποιήθηκε, στη γεωλογική και υδρολιθολογική διάρθρωση της
υδρολογικής λεκάνης συμμετέχουν τόσο τα Προνεογενή πετρώματα όσο και τα νεότερα Νεογενή και
Τεταρτογενή ιζήματα.
 Προνεογενή πετρώματα
Η εμφάνιση αυτών των πετρωμάτων αρχίζει μετά την παραλιακή περιοχή και ξεκινώντας από τα
νεότερα προς τα πιο παλιά αποτελούνται από:
α) Τριτογενή(Παλαιογενές)
Στρώματα φλύσχη (Fο), τα οποία ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και αποτελούνται από ψαμμίτες,
ψαμμιτικές μάργες, ιλυόλιθους και λεπτές στρώσεις κροκαλοπαγών.
β) Κρητιδικό
Ασβεστόλιθους και δολομίτες (Ks‐Ks), (Ks‐k), (K8‐9K), οι οποίοι ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου, είναι
λεπτοπλακώδεις και περιέχουν στρώσεις από πυριτόλιθους ή κερατόλιθους.
γ) Ιουρασικό
Ραδιολαρίτες (J‐Ki) και κερατολιθική σειρά (Js‐Ki.sch), ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και
αποτελούνται από λεπτές στρώσεις κερατόλιθων και ερυθρών ή πράσινων ιάσπιδων.
δ) Τριαδικό
Ασβεστόλιθοι πλακώδεις (Ts‐k), ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου, περιέχουν φακούς από πυριτόλιθους
και εναλλάσσονται με μάργες και ψαμμίτες.
 Νεογενή και Τεταρτογενή ιζήματα
Ορισμένες επιφάνειες της υδρολογικής λεκάνης καλύπτονται από στρώματα του Νεογενούς τα οποία
αποτελούνται από εναλλασσόμενα στρώματα μάργας, αργίλων, αδρομερών άμμων, λεπτόκοκκων
ασβεστιτικών ψαμμιτών και κροκαλοπαγών. Όλη η πεδινή, η παράκτια περιοχή, καθώς και η κοίτη του
ποταμού, καλύπτονται από σύγχρονες προσχώσεις, παράκτιες αποθέσεις, ενώ στις πλαγιές των
ασβεστολιθικών βουνών έχουμε πλευρικά κορήματα και κώνους κορημάτων.
Υδρολιθολογική κατάταξη
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Οι γεωλογικοί σχηματισμοί από τους οποίους αποτελείται η υδρολογική λεκάνη, μπορούν να
καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την υδροπερατότητα που παρουσιάζουν:
α) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας υδροπερατότητας (Κ2)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με μέτρια περατότητα κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά στρώματα τα
οποία δεν είναι αμιγή αλλά περιέχουν στρώσεις σχιστόλιθων ή πυριτόλιθων. Αυτοί οι σχηματισμοί
καταλαμβάνουν το 59,45% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
β) Βραχώδεις σχηματισμοί πρακτικά αδιαπέρατοι (Α1)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα του φλύσχη, καθώς και τα στρώματα των
σχιστόλιθων και των ραδιολαριτών. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 25,93% της όλης έκτασης
της υδρολογικής λεκάνης.
γ) Υδροπερατοί εδαφικοί σχηματισμοί
Στην ομάδα (Ρ1), δηλαδή στα εδάφη υψηλής υδροπερατότητας κατατάσσονται οι σύγχρονες
αποθέσεις της πεδινής περιοχής και της κοίτης του ποταμού, καθώς και οι εμφανίσεις των πλευρικών
κορημάτων. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 2,92% της όλης έκτασης της υδρολογικής
λεκάνης.
δ) Συνεκτικοί σχηματισμοί μέτριας περατότητας (Ρ2)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα των κροκαλοπαγών τα οποία καλύπτουν τις
μάργες και παρουσιάζονται σε αυτόνομους πάγκους.Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 11,70%
της έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.


Ρ. Καμίνια, Μπισκινιώτη, Παρασποριά, Πραζερή

Γεωλογική δομή
Σύμφωνα με τους γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ, Κυπαρισσία και Κάτω Φυγαλία, κλίμακας 1: 50.000
και την επιτόπου εξέταση που πραγματοποιήθηκε, στη γεωλογική και υδρολιθολογική διάρθρωση της
υδρολογικής λεκάνης συμμετέχουν τόσο τα Προνεογενή πετρώματα όσο και τα νεότερα Νεογενή και
Τεταρτογενή ιζήματα.
 Προνεογενή πετρώματα
Τα πετρώματα από τα νεότερα προς τα πιο παλιά αποτελούνται από:
α) Τριτογενή(Παλαιογενές)
Στρώματα φλύσχη (Fο), τα οποία ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και αποτελούνται από ψαμμίτες,
ψαμμιτικές μάργες, ιλυόλιθους και λεπτές στρώσεις κροκαλοπαγών.
β) Κρητιδικό
Ασβεστόλιθους και δολομίτες (Ks‐Ks), (Ks‐k), (K8‐9K), οι οποίοι ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου, είναι
λεπτοπλακώδεις και περιέχουν στρώσεις από πυριτόλιθους ή κερατόλιθους.
γ) Ιουρασικό
Ραδιολαρίτες (J‐Ki) και κερατολιθική σειρά (Js‐Ki.sch), ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και
αποτελούνται από λεπτές στρώσεις κερατόλιθων και ερυθρών ή πράσινων ιάσπιδων.
 Νεογενή και Τεταρτογενή ιζήματα
Ορισμένες επιφάνειες των τεσσάρων υδρολογικών λεκανών καλύπτονται από στρώματα του
Νεογενούς τα οποία αποτελούνται από εναλλασσόμενα στρώματα μάργας, αργίλων, αδρομερών
άμμων, λεπτόκοκκων ασβεστιτικών ψαμμιτών και κροκαλοπαγών. Όλες οι πεδινές, οι παράκτιες
περιοχές, καθώς και οι κοίτες των κύριων ρεμάτων, καλύπτονται από σύγχρονες προσχώσεις,
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παράκτιες αποθέσεις, ενώ στις πλαγιές των ασβεστολιθικών βουνών έχουμε πλευρικά κορήματα και
κώνους κορημάτων.
Υδρολιθολογική κατάταξη
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί από τους οποίους αποτελείται η υδρολογική λεκάνη, μπορούν να
καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την υδροπερατότητα που παρουσιάζουν:
α) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας υδροπερατότητας (Κ2)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με μέτρια περατότητα κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά στρώματα τα
οποία δεν είναι αμιγή αλλά περιέχουν στρώσεις σχιστόλιθων ή πυριτόλιθων. Αυτοί οι σχηματισμοί
καταλαμβάνουν το 46,22% της όλης έκτασης της πρώτης, το 53,43% της δεύτερης, το 11,85% της
τρίτης και το 33,65% της τέταρτης υδρολογικής λεκάνης.
β) Βραχώδεις σχηματισμοί πρακτικά αδιαπέρατοι (Α1)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα του φλύσχη, καθώς και τα στρώματα των
σχιστόλιθων και των ραδιολαριτών. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 7,81% της όλης έκτασης
της πρώτης, το 23,00% της δεύτερης, το 3,67% της τρίτης και το 10,45% της τέταρτης υδρολογικής
λεκάνης.
γ) Υδροπερατοί εδαφικοί σχηματισμοί
Στην ομάδα (Ρ1), δηλαδή στα εδάφη υψηλής υδροπερατότητας κατατάσσονται οι σύγχρονες
αποθέσεις της πεδινής περιοχής, οι παράκτιες αποθέσεις, οι αποθέσεις μέσα στις κοίτες των
μεγαλύτερων ρεμάτων, καθώς και οι εμφανίσεις των πλευρικών κορημάτων. Αυτοί οι σχηματισμοί
καταλαμβάνουν το 0,55% της όλης έκτασης της πρώτης, το 4,56% της δεύτερης, το 3,68% της τρίτης
και το 0,94% της τέταρτης υδρολογικής λεκάνης.
δ) Συνεκτικοί σχηματισμοί μέτριας περατότητας (Ρ2)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα των κροκαλοπαγών τα οποία καλύπτουν τις
μάργες και παρουσιάζονται σε αυτόνομους πάγκους. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 45,41%
της έκτασης της πρώτης, το 19,0% της δεύτερης, το 80,79 της τρίτης και το 54,96 της τέταρτης
υδρολογικής λεκάνης.


Ρ. Καλό Νερό

Γεωλογική δομή
Σύμφωνα με τους γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ, Κυπαρισσία, Κάτω Φυγαλία και Φιλιατρά κλίμακας
1: 50.000 και την επιτόπου εξέταση που πραγματοποιήθηκε, στη γεωλογική και υδρολιθολογική
διάρθρωση της υδρολογικής λεκάνης συμμετέχουν τόσο τα Προνεογενή πετρώματα όσο και τα νεότερα
Νεογενή και Τεταρτογενή ιζήματα.
 Προνεογενή πετρώματα
Τα πετρώματα αυτά από τα νεότερα προς τα πιο παλιά αποτελούνται από:
α) Τριτογενή(Παλαιογενές)
Στρώματα φλύσχη (Fο), τα οποία ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και αποτελούνται από ψαμμίτες,
ψαμμιτικές μάργες, ιλυόλιθους και λεπτές στρώσεις κροκαλοπαγών.
Στρώματα μετάβασης (K9‐E), (K9‐Pc), αποτελούνται από εναλλασσόμενα στρώματα ασβεστόλιθων
και αργιλομαργαϊκών υλικών.
β) Κρητιδικό
Στρώματα πρώτου φλύσχη (Ks‐fl).
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Ασβεστόλιθους και δολομίτες (Ks‐Ks), (Ks‐k), (K8‐9K), οι οποίοι ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου, είναι
λεπτοπλακώδεις και περιέχουν στρώσεις από πυριτόλιθους ή κερατόλιθους.
γ) Ιουρασικό
Ραδιολαρίτες (J‐Ki) και κερατολιθική σειρά (Js‐Ki.sch), ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και
αποτελούνται από λεπτές στρώσεις κερατόλιθων και ερυθρών ή πράσινων ιάσπιδων.
Σπηλίτες (gn).
δ) Τριαδικό
Ασβεστόλιθοι πλακώδεις (Ts‐k), ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου, περιέχουν φακούς από πυριτόλιθους
και εναλλάσσονται με μάργες και ψαμμίτες. Κατώτερη σειρά κερατόλιθων (Ts‐j.h).
 Νεογενή και Τεταρτογενή ιζήματα
Ορισμένες επιφάνειες της υδρολογικής λεκάνης καλύπτονται από στρώματα του Νεογενούς τα οποία
αποτελούνται από εναλλασσόμενα στρώματα μάργας, αργίλων, αδρομερών άμμων, λεπτόκοκκων
ασβεστιτικών ψαμμιτών και κροκαλοπαγών.
Όλη η πεδινή, η παράκτια περιοχή, καθώς και η κοίτη του ποταμού, καλύπτονται από σύγχρονες
προσχώσεις, παράκτιες αποθέσεις, ενώ στις πλαγιές των ασβεστολιθικών βουνών έχουμε πλευρικά
κορήματα και κώνους κορημάτων.
Υδρολιθολογική κατάταξη
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί από τους οποίους αποτελείται η υδρολογική λεκάνη, μπορούν να
καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την υδροπερατότητα που παρουσιάζουν:
α) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας έως καλής περατότητας (Κ1)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με μέτρια έως καλή περατότητα κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά
στρώματα τα οποία είναι αμιγή, παχυστρωματώδη και κερματισμένα με αποτέλεσμα να έχουν ένα καλό
δευτερογενές πορώδες.
Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 6,34% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
β) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας υδροπερατότητας (Κ2)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με μέτρια περατότητα κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά στρώματα τα
οποία δεν είναι αμιγή αλλά περιέχουν στρώσεις σχιστόλιθων ή πυριτόλιθων.
Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 33,16% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
γ) Βραχώδεις σχηματισμοί πρακτικά αδιαπέρατοι (Α1)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα του φλύσχη, καθώς και τα στρώματα των
σχιστόλιθων και των ραδιολαριτών.
Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 29,32% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
δ) Υδροπερατοί εδαφικοί σχηματισμοί
Στην ομάδα (Ρ1), δηλαδή στα εδάφη υψηλής υδροπερατότητας κατατάσσονται οι σύγχρονες
αποθέσεις της πεδινής περιοχής και της κοίτης του ποταμού, καθώς και οι εμφανίσεις των πλευρικών
κορημάτων.
Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 3,79% της όλης έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.
ε) Συνεκτικοί σχηματισμοί μέτριας περατότητας (Ρ2)
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Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα των κροκαλοπαγών τα οποία καλύπτουν τις
μάργες και παρουσιάζονται σε αυτόνομους πάγκους. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 27,38%
της έκτασης της υδρολογικής λεκάνης.


Ρ. Μαύρη Λίμνη και Ρ. Φιλιατρινό

Γεωλογική δομή
Σύμφωνα με το γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ, φύλλο Φιλιατρά, κλίμακας 1: 50.000 και την επιτόπου
εξέταση που πραγματοποιήθηκε, στη γεωλογική και υδρολιθολογική διάρθρωση των δύο υδρολογικών
λεκανών συμμετέχουν τόσο τα Προνεογενή πετρώματα όσο και τα νεότερα Νεογενή και Τεταρτογενή
ιζήματα.
 Προνεογενή πετρώματα
Τα πετρώματα αυτά τα οποία εμφανίζονται στο όρος Αιγαλέον, από τα νεότερα προς τα παλαιότερα
αποτελούνται από:
α) Τριτογενή (Παλαιογενές ‐ Ηώκαινο)
Στρώματα φλύσχη (Ft), ανήκουν στη ζώνη της Τρίπολης και αποτελούνται από εναλλαγές ιλυολίθων
και ψαμμιτών.
Κροκαλοπαγή της Μεσσηνίας (ft‐c), ανήκουν στην Ιόνιο ζώνη και αποτελούνται από ασβεστολιθικές
και ψαμμιτικές κροκάλες καλά συγκολλημένες.
Ασβεστόλιθοι Φιλιατρών (E‐k), είναι τεφροί, στρωματώδεις και περιέχουν ελάχιστους κονδύλους
πυριτόλιθων.
Στρώματα μετάβασης (K9‐Pc), τα οποία ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και αποτελούνται από
εναλλασσόμενα στρώματα πλακωδών ασβεστόλιθων και μαργών.
β) Κρητιδικό
Ασβεστόλιθοι (Ks‐k), ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου, είναι αρκετά κερματισμένοι και λόγω επώθησης
βρίσκονται πάνω από τα στρώματα του φλύσχη της ζώνης της Τρίπολης.
γ) Ιουρασικό
Ραδιολαρίτες (J‐Ki) και κερατόλιθοι, ανήκουν στη ζώνη της Πίνδου και αποτελούνται από λεπτές
στρώσεις κερατόλιθων, ερυθρών ή πράσινων ιάσπιδων και ραδιολαριτών.
 Νεογενή και Τεταρτογενή ιζήματα
Ορισμένες επιφάνειες και των δύο υδρολογικών λεκανών καλύπτονται από στρώματα του Νεογενούς
τα οποία αποτελούνται από εναλλασσόμενα στρώματα μάργας, αργίλων αδρομερών άμμων,
λεπτόκοκκων ασβεστιτικών ψαμμιτών και κροκαλοπαγών.
Όλες οι πεδινές, οι παράκτιες περιοχές, καθώς και οι κοίτες των κύριων ρεμάτων, καλύπτονται από
σύγχρονες προσχώσεις και παράκτιες αποθέσεις, ενώ στις πλαγιές των ασβεστολιθικών βουνών
έχουμε πλευρικά κορήματα και κώνους κορημάτων.
Υδρολιθολογική κατάταξη
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί από τους οποίους αποτελούνται οι υδρολογικές λεκάνες, μπορούν να
καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την υδροπερατότητα που παρουσιάζουν:
α) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας έως καλής περατότητας (Κ1)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με μέτρια έως υψηλή περατότητα κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά
στρώματα τα οποία είναι σχεδόν αμιγή και αρκετά κερματισμένα με αποτέλεσμα να έχουν αποκτήσει
ένα καλό δευτερογενές πορώδες. Αυτοί οι σχηματισμοί εμφανίζονται μόνο στην πρώτη υδρολογική
λεκάνη και καταλαμβάνουν το 6,99% της όλης έκτασής της.
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β) Βραχώδεις σχηματισμοί μέτριας υδροπερατότητας (Κ2)
Στους βραχώδεις σχηματισμούς με μέτρια περατότητα κατατάσσονται τα ασβεστολιθικά στρώματα τα
οποία δεν είναι αμιγή αλλά περιέχουν στρώσεις σχιστόλιθων ή πυριτόλιθων. Αυτοί οι σχηματισμοί
εμφανίζονται μεν και στις δύο λεκάνες αλλά σε πολύ μικρή επιφάνεια, 0,15% και 0,06% της όλης
έκτασης.
γ) Βραχώδεις σχηματισμοί πρακτικά αδιαπέρατοι (Α1)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα του φλύσχη, καθώς και τα στρώματα των
σχιστόλιθων και των ραδιολαριτών. Αυτοί οι σχηματισμοί καταλαμβάνουν το 40,53% της όλης έκτασης
της πρώτης και το 58,03% της δεύτερης υδρολογικής λεκάνης.
δ) Βραχώδεις σχηματισμοί με επιλεκτική κυκλοφορία (Α2)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα των ασβεστόλιθων των Φιλιατρών. Αυτοί οι
σχηματισμοί εμφανίζονται μόνο στη δεύτερη λεκάνη και καταλαμβάνουν το 7,29% της όλης έκτασής
της.
ε) Υδροπερατοί εδαφικοί σχηματισμοί
Στην ομάδα (Α), δηλαδή στα εδάφη με καλούς ρυθμούς διήθησης κατατάσσονται, οι σύγχρονες
αποθέσεις της πεδινής περιοχής, οι παράκτιες αποθέσεις, οι αποθέσεις μέσα στις κοίτες των
μεγαλύτερων ρεμάτων, καθώς και οι εμφανίσεις των πλευρικών κορημάτων. Αυτοί οι σχηματισμοί
καταλαμβάνουν το 10,03% της όλης έκτασης της πρώτης και το 8,48% της δεύτερης υδρολογικής
λεκάνης.
στ) Συνεκτικοί σχηματισμοί μέτριας περατότητας (Ρ2)
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα στρώματα των κροκαλοπαγών τα οποία εμφανίζονται ως
αυτοτελείς πάγκοι πάνω από τα στρώματα του φλύσχη. Καταλαμβάνουν το 40,53% της έκτασης της
πρώτης και το 58,03% της δεύτερης.
Υπόγεια υδατικά συστήματα
Με βάση τη λιθολογική σύσταση των δύο υδρολογικών λεκανών, τη στρωματογραφία, την απογραφή
των σημείων εμφανίσεως ύδατος, η οποία έχει πραγματοποιηθεί στα πλαίσια εκπόνησης άλλων
μελετών, προκύπτει η παρακάτω εικόνα σχετικά με τα διάφορα υπόγεια υδατικά συστήματα.
Ορισμένες εποχιακές πηγές επαφής εμφανίζονται στην επαφή των κροκαλοπαγών της Μεσσηνίας με
τα υποκείμενα στρώματα του φλύσχη. Σύμφωνα με απογραφή που έχει γίνει, υπάρχουν δύο πηγές μέσα
σε αυτές τις υδρολογικές λεκάνες. Η πρώτη βρίσκεται 1500 μέτρα ανατολικά – νοτιοανατολικά του
χωριού Πλάτη με μετρηθείσα παροχή 47 μ3/ώρα.Η δεύτερη πηγή βρίσκεται 400 μέτρα
βορειοανατολικά του χωριού Χριστιάνοι με μετρηθείσα παροχή 90 μ3/ώρα.

6.4.3

Εδαφικοι τυποι

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατηγορία διηθητικότητας των εδαφών για κάθε λεκάνη
απορροής της ΖΔΥΚΠ.
Πίνακας 6.11 : Εδαφικοί τύποι λεκανών απορροής της ΖΔΥΚΠ «Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και
παράκτια ζώνη χειμάρρων από το ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ.
Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών χειμάρρων) » (GR01RAK0004)
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Κωδικός
Λεκάνης
GR2913315
GR2913315
GR2913315
GR2913332
GR2913332
GR2913332
GR2913712
GR2913712
GR2913712
GR2913712
GR2914069
GR2914069
GR2914069
GR2914070
GR2914070
GR2914075
GR2914075
GR2914075
GR2914076
GR2914076
GR2914076
GR2914211
GR2914211
GR2914211
GR2914224
GR2914224
GR2914224
GR2914299
GR2914299
GR2914299
GR3214127
GR3214127
GR3214127
GR3214128
GR3214128
GR3214128
GR3214129
GR3214129
GR3214129
GR3214133
GR3214133
GR3214133
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Επιφάνεια
εδαφικού
σχηματισμού
(km2)

Συνολική
επιφάνεια
λεκάνης
(km2)

Ποσοστό
σχηματισμού
στην λεκάνη
(%)

Υδατόρεμα

Κατηγορία

Ρυθμός
διήθησης

Καβούρι*

A
B
C
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
A
B
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Πολύ μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Μεγάλος

21.74
3.84
3.08
35.95
4.13
25.55
488.87
1839.71
1144.77
0.30
1.16
22.29
3.88
2.26
4.01
1.14
25.40
2.08
0.37
4.32
0.06
30.91
5.37
14.38
9.49

28.66
28.66
28.66
65.63
65.63
65.63
3473.64
3473.64
3473.64
3473.64
27.34
27.34
27.34
6.27
6.27
28.62
28.62
28.62
4.75
4.75
4.75
50.65
50.65
50.65
25.03

75.8
13.4
10.8
54.8
6.3
38.9
14.1
53.0
33.0
0.0
4.3
81.5
14.2
36.0
64.0
4.0
88.8
7.3
7.7
91.0
1.3
61.0
10.6
28.4
37.9

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός

8.33
7.21
6.51
30.58
31.19
0.02
3.86
0.38
0.14
2.16
0.69
0.18
4.58
0.18
0.11
9.94
1.21

25.03
25.03
68.28
68.28
68.28
4.27
4.27
4.27
2.98
2.98
2.98
4.94
4.94
4.94
11.25
11.25
11.25

33.3
28.8
9.5
44.8
45.7
0.6
90.5
9.0
4.6
72.3
23.2
3.7
92.7
3.7
0.9
88.3
10.7

Παλιοπόταμο*

Αλφειός Π.

Γλατσίτικο Ρ.

Αλυσίβα Ρ.
Θολού Ρ.

Βούλγκρεμο Ρ.

Βουρλιά Ρ.

Ξηροχωρήτικη
Γράνα Ρ.

Ζαχαραίικο Ρ.

Καμίνια Ρ.

Μποκινιώτη Ρ.

Παρασποριά Ρ.

Πραζέρη Ρ.
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Κωδικός
Λεκάνης
GR3214150
GR3214150
GR3214150
GR3214203
GR3214203
GR3214203
GR3214231
GR3214231
GR3214232
GR3214232
GR3214232
GR3214235
GR3214235
GR3214235
GR3214236
GR3214236
GR3214236
GR3214237
GR3214237
GR3214237
GR3214266
GR3214266
GR3214266
GR3214269
GR3214269
GR3214269
GR3214274
GR3214274
GR3214274

6.4.4

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Υδατόρεμα

Κατηγορία

Ρυθμός
διήθησης

Καλό Νερό Ρ.

A
B
C
A
B
C
A
B
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός
Μεγάλος
Μέσος
Μικρός

Νέδα Π.

Μαύρη Λίμνα Ρ.
Καρτελά Ρ.

Κυπαρισσία Β*

Κυπαρισσία Ν*

Τερψιθέα*

Σπηλιά*

Μαύρη Λίμνη Ρ.

Φιλιατρινό Ρ.

Επιφάνεια
εδαφικού
σχηματισμού
(km2)

Συνολική
επιφάνεια
λεκάνης
(km2)

Ποσοστό
σχηματισμού
στην λεκάνη
(%)

6.22
120.95
54.72
8.28
203.28
75.59
0.30
4.00
0.87
10.24
3.68
0.17
2.69
2.37
1.76
1.92
0.35
1.76
6.84
3.33
1.01
4.35
2.48
2.93
14.42
12.28
3.97
17.67
29.94

181.89
181.89
181.89
287.14
287.14
287.14
4.29
4.29
14.79
14.79
14.79
5.23
5.23
5.23
4.03
4.03
4.03
11.93
11.93
11.93
7.84
7.84
7.84
29.64
29.64
29.64
51.57
51.57
51.57

3.4
66.5
30.1
2.9
70.8
26.3
6.9
93.1
5.9
69.2
24.9
3.3
51.4
45.3
43.6
47.7
8.7
14.7
57.3
28.0
12.9
55.5
31.6
9.9
48.7
41.4
7.7
34.3
58.0

Ανθρωπογενη χαρακτηριστικα

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ‐ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η γεωργική γη καταλαμβάνει περίπου το 39% της έκτασης της ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ. Εντός της ΖΔΥΚΠ η
κυρίαρχη χρήση γης είναι η γεωργική.
Το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της ΛΑΠ είναι η πόλη του Πύργου. Εντός της ΖΔΥΚΠ, οι μεγαλύτεροι
οικισμοί από την άποψη του πληθυσμιακού μεγέθους (>1000 κατοίκων) είναι ο Πύργος, η Ζαχάρω, τα
Μακρύσια, το Επιτάλιο, η Αρχαία Ολυμπία, η Βαρβάσαινα, η Αλφειούσα, το Πελόπιο και το Καλλίκωμο.
Εντός της ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ βρίσκονται υπό εκπόνηση τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Κυπαρισσίας, Γαργαλιάνων,
Φιλιατρών, Μελιγαλά, Φαλάνθου, Βαλτετσίου, Δημητσάνης, Τρικολωνών, Πύργου, Βώλακος, Αρχαίας
Ολυμπίας, Ζαχάρως και Σκιλλούντος. Σε ισχύ βρίσκονται και τα ΓΠΣ:


Κυπαρισσίας (ΦΕΚ 516/Δ/91)
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Σχέδιο Βυτίνας (ΦΕΚ 1264/Δ/87)
Λαγκαδίων (ΦΕΚ 222/Δ/87)
Δημητσάνας (ΦΕΚ 1219/Δ/87)
Μεγαλόπολης (ΦΕΚ 733/Δ/85)
Αρχαίας Ολυμπίας (ΦΕΚ 415/Δ/89)
Ανδρίτσαινας (ΦΕΚ 1288/Δ/86)
Ζαχάρως (ΦΕΚ 36/Δ/87)
Κρεστένων (ΦΕΚ 777/Δ/87 & 322Δ/94)
Πύργου (ΦΕΚ 598/Δ/88 & 504/Δ/92)

Από τους ανωτέρω οικισμούς εντός ΖΔΥΚΠ βρίσκονται η Κυπαρισσία, η Αρχαία Ολυμπία, η Ζαχάρω, τα
Κρέστενα και ο Πύργος.
Σε μεγάλο τμήμα της ΖΔΥΚΠ οι χρήσεις γης εκτός οικισμών ρυθμίζονται από τη ΖΟΕ Παραλιακής Ζώνης
Ν. Ηλείας». Εντός της ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ έχουν οριοθετηθεί 328 οικισμοί, εκ των οποίων 65 βρίσκονται
εντός της ΖΔΥΚΠ. Εντός ΛΑΠ βρίσκονται οι ακόλουθοι τρεις (3) μεγάλοι σταθμοί παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας:




ΑΗΣ Μεγαλόπολη Α’
ΑΗΣ Μεγαλοπολη Β΄ και
Υδροηλεκτρικός Σταθμός Παραγωγής (ΥΗΣ) του Λάδωνα

Επίσης, εντός της ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ χωροθετούνται 3 βιομηχανίες που εμπίπτουν στις πρόνοιες της
Οδηγίας SEVESO (ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α, Β και εγκατάσταση παραγωγής εκρηκτικών στη Δημητσάνα)
και 3 (ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α, Β και εγκατάσταση παραγωγής ρητινών) που εμπίπτουν στις πρόνοιες της
Οδηγίας 2010/75/ΕΕ. Από τις εν λόγω εγκαταστάσεις 1 μόνο IED βρίσκεται εντός ΖΔΥΚΠ
(εγκατάσταση παραγωγής ρητινών στις Καρούτες Ηλείας)
Εντός ΖΔΥΚΠ βρίσκονται οι ΕΕΛ Κυπαρισσίας, Ζαχάρως, Κρεστένων, Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου.
Επίσης, εντός ΖΔΥΚΠ βρίσκονται το ανενεργό αεροδρόμιο Επιταλίου και το Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο
στη γέφυρα Φλόκα επί του π.Αλφειού. Επίσης, εντός ΖΔΥΚΠ χωροθετείται και η Σιδηροδρομική Γραμμή
Κατάκολο – Πύργος – Ολυμπία. Το λοιπό σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής (γραμμή Πάτρα – Πύργος
– Καλαμάτα) είναι ανένεργό.
Εντός ΖΔΥΚΠ βρίσκονται τα Γενικά Νοσοκομεία Κυπαρισσίας, Κρεστένων και Πύργου καθώς και τα
Κέντρα Υγείας Ζαχάρως και Αρχαίας Ολυμπίας. Επίσης, εντός ΖΔΥΚΠ βρίσκεται το Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πύργου.
Εντός της ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ βρίσκονται κηρυγμένα 452 μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι εκ των οποίων
152 αφορούν σε αστικά κτήρια. Εντός ΖΔΥΚΠ απαντώνται 121 μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι.
Επίσης, εντός ΛΑΠ αλλά εκτός ΖΔΥΚΠ 30 οικισμοί έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί. Οι
σημαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι εντός ΖΔΥΚΠ έχουν ως κάτωθι:
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Ολυμπίας. Ο αρχαιολογικός χώρος της Ολυμπίας έχει ενταχθεί στον
κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco και αποτελεί και Τοπίο
Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους. Περιλαμβάνει το Ιερό του Δία, με τους ναούς και τα κτήρια που
σχετίζονταν άμεσα με τη λατρεία, και διάφορα οικοδομήματα που είχαν κτιστεί γύρω από αυτό, όπως
αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν για την προετοιμασία και την τέλεση των
Ολυμπιακών Αγώνων, βοηθητικά κτήρια, χρηστικά και διοικητικά, καθώς και οικοδομήματα κοσμικού
χαρακτήρα. Η Άλτις, το ιερό άλσος, καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα και μέσα σε αυτή αναπτύσσεται
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ο πυρήνας του Ιερού, με τους ναούς, τους θησαυρούς και τα σημαντικότερα κτήρια του χώρου.
Χωρίζεται από τη γύρω περιοχή με περίβολο, που στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. είχε δύο πύλες στη δυτική
πλευρά του και μία στη νότια, ενώ το όριό της στα ανατολικά αποτελεί η Στοά της Ηχούς, που χωρίζει
τον ιερό χώρο από το στάδιο. Στη ρωμαϊκή περίοδο ο περίβολος διευρύνθηκε και στη δυτική του
πλευρά διαμορφώθηκαν δύο μνημειακά πρόπυλα.
Σε περίοπτη θέση μέσα στον ιερό χώρο βρίσκεται ο ναός του Δία και βορειότερα ο παλαιότερος ναός
της Ήρας. Στη βόρεια πλευρά υπήρχε το Μητρώο, ναός αφιερωμένος στη μητέρα των θεών Ρέα‐Κυβέλη,
και πίσω του, στους πρόποδες του Κρονίου, οι θησαυροί που είχαν αφιερώσει οι ελληνικές πόλεις,
κυρίως οι αποικίες. Στα δυτικά τους σώζεται το Νυμφαίο, το λαμπρό υδραγωγείο που αφιέρωσε στο
ιερό ο Ηρώδης Αττικός. Μέσα στην Άλτι υπήρχαν ακόμη το Πελόπιο, ταφικό μνημείο, αφιερωμένο στον
ήρωα Πέλοπα, το Πρυτανείο, που ήταν η έδρα των αξιωματούχων του ιερού, και το Φιλιππείο, το κομψό
κυκλικο οικοδομημα που αφιερωσε ο Φιλιππος Β΄, βασιλιας της Μακεδονιας. Κατα την αρχαιοτητα, στα
νοτιοανατολικά του Ηραίου υπήρχε και ο μεγάλος βωμός του Δία, σημαντικότατο μνημείο, που όμως
δεν διατηρήθηκαν ίχνη του, γιατί είχε σχηματιστεί από τη συσσώρευση τέφρας, και διαλύθηκε όταν το
ιερό σταμάτησε να λειτουργεί. Ο υπόλοιπος χώρος μέσα στον περίβολο ήταν γεμάτος από βωμούς,
αγάλματα θεών και ηρώων, ανδριάντες των Ολυμπιονικών, αφιερώματα επιφανών ιδιωτών και
ελληνικών πόλεων, ανάμεσά τους και η περίφημη Νίκη του Παιωνίου.
Έξω από το νότιο περίβολο της Άλτεως υπάρχει το Βουλευτήριο, και ακόμη πιο κάτω η Νότια στοά, που
αποτελούσε το νοτιότερο κτήριο του ευρύτερου ιερού χώρου και την κύρια είσοδο του ιερού από τη
πλευρά αυτή. Στο δυτικό τμήμα του χώρου υπάρχουν κτήρια που εξυπηρετούσαν το προσωπικό του
ιερού, τους αθλητές και τους επίσημους επισκέπτες και χωρίζονται από την Άλτι με την ιερά οδό: το
γυμνάσιο και η παλαίστρα, χώροι προπόνησης, το εργαστήριο του Φειδία, που στα παλαιοχριστιανικά
χρόνια μετατράπηκε σε βασιλική, τα ελληνικά λουτρά με το κολυμβητήριο, οι ρωμαϊκές θέρμες, ο
Θεηκολεών, (κατοικία των ιερέων), το Λεωνιδαίο, που ήταν ξενώνας για τους επισήμους, και οι
μεταγενέστεροι ρωμαϊκοί ξενώνες.
Ανατολικά της Άλτεως εκτείνεται το στάδιο, όπου τελούνταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Κατά την
αρχαιότητα, νότια του σταδίου υπήρχε και ο ιππόδρομος, από τον οποίο σήμερα δεν σώζεται κανένα
ίχνος, διότι έχει παρασυρθεί από τον Αλφειό ποταμό. Στην ίδια περιοχή υπάρχουν κτηριακά
συγκροτήματα λουτρών και επαύλεων, όπως η περίφημη έπαυλη που έκτισε ο Νέρων όταν διέμενε
στην Ολυμπία, προκειμένου να συμμετάσχει στους αγώνες.
Αρχαιολογικός χώρος κοίτης Αλφειού ποταμού. Ο αρχαιολογικό χώρος περιλαμβάνει την κοίτη και
τις όχθες του Αλφειού ποταμού, από το Ιερό της Άλτης, μέχρι τη γέφυρα Φλόκα, καθώς και την κοίτη
του Αλφειού από την συμβολή του Κλαδέου ποταμού με τον Αλφειό, προς Ανατολικά, έως την περιοχή
του δημοτικού διαμερίσματος Λιναριάς. Ο ποταμός Αλφειός αποτελεί μαζί με τον Ιερό Χώρο της
Ολυμπίας ένα αδιάσπαστο σύνολο λατρείας και μύθων, που συνθέτουν το μοναδικό Ολυμπιακό Τοπίο,
ενώ η ιερότητα του ποταμού μαρτυρείται από τις αρχαίες πηγές και εκφράζεται με την προσωποποίηση
του ποταμού στο ανατολικό αέτωμα του ναού του Διός, το άμεσο περιβάλλον του οποίου αποτελεί
αναπόσπαστο στοιχείο του χαρακτήρα της περιοχής.
Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Καϊάφα. H περιοχής Kαϊάφα έχει αποτελεί αρχαιολογικό χώρο και
τοπίου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει το λόφο ''Eλληνικό''
(Σταυρός) που βρίσκεται βορείως της λίμνης, τα σπήλαια όπου λατρεύονταν οι Aνυγρίδες Nύμφες και
τα εκτός τειχών αρχαία οικοδομικά λείψανα και νεκροταφεία της αρχαίας πόλης του Σαμικού. Τοπίο
ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους αποτελεί το δάσος της Στροφυλιάς, που βρίσκεται κατά μήκος της
παραλίας του Kαϊάφα, από το αντλιοστάσιο της Aγουλινίτσας έως την πεδινή έκταση της Zαχάρως,
καθώς και τη λίμνη Kαϊάφα στην χειμερινή στάθμη των υδάτων της, όπως σημειώνεται με κόκκινο στο
εγκεκριμένο σχέδιο, με σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Μακρισίων. Περιλαμβάνει μυκηναϊκό οικισμό και τύμβους
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Αρχαιολογικός χώρος περιοχής "Φλόκα". Περιλαμβάνει αρχαίο οικισμό και εκτεταμένο
νεκροταφείο, που χρονολογείται από τον 4ο αι π.X. μέχρι και την ύστερη ρωμαιοκρατία και τις
βλαχοσπηλιές στα NΔ του Φλόκα όπου υπάρχει λατρευτικό άντρο.
Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Κακοβάτου. Πρόκειται για περιοχή του Kακοβάτου όπου έχουν
αποκαλυφθεί λείψανα Προϊστορικού οικισμού, θολωτοί τάφοι με σημαντικά ευρήματα καθώς και
λείψανα κλασσικών έως και ρωμαϊκών χρόνων.
Αρχαιολογικός χώρος Επιταλίου. Η περιοχή συμπεριλαμβάνει: α. Ερείπια υποκαύστων Ρωμαϊκού
Βαλανείου, β. Λείψανα δύο δημοσίων κτιρίων και ιπνού του 4 π. Χ.‐4 μ. Χ. αι., γ. Τμήμα ρωμαϊκού
νεκροταφείου και δ. Οικιστικά λείψανα ΜΕ και ΥΕΙΙΙΒ χρόνων
Αρχαιολογικός Χώρος στην περιοχή Βουνάκι. Στην περιοχή έχουν εντοπισθεί λείψανα οχύρωσης,
θεμέλια από σπίτια και πιστεύεται πως στη θέση αυτή τοποθετείται ο αρχαίος Αυλών, που αναφέρει ο
Παυσανίας (Παυσανίας, Μεσσηνιακά). Επίσης, σώζονται ορατά οικοδομικά λείψανα κλασσικών και
ελληνιστικών χρόνων.
Αρχαιολογικός χώρος Κυπαρισσίας. Εντός του χώρου (χερσαία περιοχή) περιλαμβάνονται
εκτεταμένα κατάλοιπα της αρχαίας πόλης της Κυπαρισσίας, χρονολογούμενα κυρίως στους
ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, μεταξύ των οποίων κατάλοιπα δημοσίων κτηρίων, ιδιωτικά
κτήρια και ελληνιστικό νεκροταφείο. Εντός της θαλάσσιας περιοχής, βορείως του λιμένα Κυπαρισσίας,
υφίστανται παράκτιες αρχαιότητες επί του αιγιαλού και εντός θαλάσσης.
Πέραν των περιοχών Καϊάφα και Αρχαίας Ολυμπίας, εντός ΖΔΥΚΠ εντοπίζονται τα ακόλουθα ΤΙΦΚ:



Ακρωτήριο Αγ. Ανδρέα Κατάκωλου
Παραπόταμοι Αλφειού

ΟΙΚΙΣΜΟΙ
Οι σημαντικότεροι οικισμοί εντός ΖΔΥΚΠ Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη
χειμάρρων από το ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού
Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών χειμάρρων – GR01RAK0004) είναι οι παρακάτω:
Πύργος, Αρχαία Ολυμπία, Λαστέικα, Καράτουλας, Αλμυρίκι, Καρούτες, Κάτω Στρέφι, Επιτάλιο (δυτικό
τμήμα), Αγ. Νικόλαος, Ζαχάρω, Πανόραμα, Κακόβατος, Κοτρωνάκι, Νεοχώρι, Λογγάκι, Γιαννιτσοχώρι,
Πρασιδάκι, Καλό Νερό, Μέμι, Κυπαρισσία, Αρμένιοι, Τερψιθέα, Άγριλος, Μερολίθι, Ανεμοχώρι,
Καλλίκωμο, Λαδικό, Κρέστενα (τμήμα), Σαμικό, Κοσκινάς, Φαναράς, Νέο Χωριό, Άγιος Ιωάννης, Αρχαία
Ηραίας

ΚΥΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
6.4.5

Προστατευομενες περιοχες

Εντός της ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ εντοπίζονται ολόκληρες ή τμήματα έντεκα (11) περιοχών του Δικτύου
Natura 2000, οι οποίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα.
Πίνακας 6.12: Περιοχές Δικτύου Natura 2000 ΛΑΠ ΖΔΥΚΠ «GR01RAK0004»
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΖΔ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

GR2320002
ΟΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΑ ΣΤΥΓΟΣ

GR2320008
ΟΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ

GR2320009
ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΝ
GR2320012
ΟΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΟΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ (ΑΡΟΑΝΙΑ)‐ ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΦΟΛΟΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΘΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ,
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ, ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΟΛΠΟΥ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ,
ΑΚΡ.
ΚΑΤΑΚΩΛΟ‐ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΟΡΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟ
ΘΙΝΕΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ)

ΕΖΔ




ΖΕΠ

Έκταση
(ha)



32169.19



9741.96
314.83



3274.18



11042.19




22673.07
1342.86

Από τις ανωτέρω αναφερόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 η ΕΖΔ «Όρος Χελμός και Ύδατα
Στυγός» (GR2320002) και η ΖΕΠ «Όρος Χελμός (Αροάνια)‐ Φαράγγι Βουραϊκού και περιοχή
Καλαβρύτων» (GR2320013) εντοπίζονται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Χελμού‐Βουραϊκού και
υπάγονται στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ. Χελμού‐Βουραϊκού.
Εντός της ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ εντοπίζονται ολόκληρα ή τμήματα 11 ΚΑΖ:












K452 Αρκουδόρεμα‐ Χαλίκι (Πιάνας‐ Χρυσοβιτσίου)
K454 Κάτω Σαμικό‐Ξηροχώρι ‐ Σμέρνα‐ Γραίκα‐ Βρίνα
K455 Ζαχοβούνι‐ Πρεσκαβίτα (Καλλιθέας ‐ Λιβαδακίου‐Αμυγδαλεών)
K459 Κιβούρια‐Ροδινά (Καλιδόνας ‐Ροδινών‐ Σχινών)
K468 Τσεμπερού (Πάπαρη –Αγριακόνας –Ρουτσίου ‐Αναβρητού)
K473 Ροντάικα‐ Άγ. Νικόλαος (Σέλλας‐Ροδιάς)
K483 Ευρετή‐ Δενδρούλη ‐Άγ. Νικόλαος (Μουζακίου)
K484 Σκοτωμένος‐ Πετραλέξης (Γαργαλιάνων ‐ Βάλτας‐Φιλιατρών)
K419 Λαγκάδας‐ Φτέρες‐ Βαγένι‐ Καστράκι (Καστρίων)
K708 Πρ. Ηλίας, Δάσος Παπαλέικο, Τρύπιο Λιθάρι, Βαθύρεμα, Φτέρες, Μάντρες, Ποταμόλακα,
Σπαρτόραχη, περιοχών Ασέας, Αραχαμιτών, Κερασταρίου, Παλαιόχουνη
K726 Λάδωνας Δημοτικού Διαμερίσματος Τροπαίων, Βάχλιας, Δήμητρας, Κοντοβάζαινας, Βουτσίου
των Δήμων Τροπαίων και Κοντοβάζαινας

Όσον αφορά στα διατηρητέα μνημεία της Φύσης εντός της ΛΑΠ εντοπίζονται τα κάτωθι:





Το κλήμα των Καλαβρύτων
Ο Πλάτανος της Δημητσάνας Αρκαδίας
Ο Σφένδαμος του Σιδηροκάστρου Μεσσηνίας και
Η Δρυς της Δόριζας Αρκαδίας.

Από τις περιοχές του Μητρώου Προστατευόμενων Περιοχών της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, όπως αυτές
καθορίστηκαν στο Σχέδιο Διαχείρισης του ΥΔ 01, με τη ΛΑΠ της ΖΔΥΚΠ σχετίζονται οι ακόλουθες:
16 Περιοχές νερών κολύμβησης:






GRBW019136007 Κάτω Σάμικο
GRBW019138014 Καϊάφας ‐ Ζαχάρω
GRBW019141035 Επιτάλιο
GRBW019141036 Άγιος Ανδρέας
GRBW019141037 Κατάκολο ‐ Καβούρι
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GRBW019258038 Γιανίτσενα
GRBW019258039 Καρτελά
GRBW019258040 Λιμενάρι
GRBW019258041 Ελαία
GRBW019258042 Ποράκια ‐ Χάνι
GRBW019258043 Καλό Νερό
GRBW019258044 Στόμιο
GRBW019258045 Λαγκουβάρδος
GRBW019258046 Άη Λαγούδης
GRBW019258047 Αγρίλης
GRBW019258048 Αγία Κυριακή

3 Περιοχές αναψυχής εσωτερικών υδάτων




GR0129R000206011NΒΑ (π. Ερύμανθος)
GR0129R000214041NΒΑ (π. Λούσιος)
GR0132R001500022NΒΑ (π. Νέδα)

9 Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές










GR2320002 Όρος Χελμός & Ύδατα Στυγός
GR2320013 Όρος Χελμός (Αροάνια) – Φαράγγι Βουραϊκού και Περιοχή Καλαβρύτων
GR2330005 Θίνες & Παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος
GR2330008 Θαλάσσια Περιοχή Κυπαρισσίας, Ακρωτήριο Κατάκολο – Κυπαρισσία
GR2550005 Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι ‐ Κυπαρισσία)
Α00020022 Ποταμός Λάδων
Α00030036 Σπήλαιο Καστριών Και Πηγές Αροανίου
Α00060081 Φαράγγι Λούσιου
Εθνικό Πάρκο Χελμού‐ Βουραϊκού

5 Συστήματα Υδάτων που προορίζονται για άντληση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης






GR0100050Α7 Σύστημα Μεθυδρίου – Πιάνας (Υπόγειο)
GR0100080Α7 Σύστημα Αγ.Φλώρου‐Πηδήματος (Υπόγειο)
GR0100150Α7 Σύστημα Γαργαλιάνων (Υπόγειο)
GR0100160Α7 Σύστημα Χώρας (Υπόγειο)
GR0129R000206011NΑ7 Ερύμανθος Π. (Επιφανειακό Ποτάμιο)

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


GR0129R000208433NFI Αροάνιος π.
GR0132R000900012NFI Φιλιατρινό ρ.
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7

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

7.1

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΧΑΡΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

7.1.1

Εξεταζομενα Σεναρια

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και της σχετικής Κ.Υ.Α.
H.Π.31822/1542/Ε103/21.7.2010, που την ενσωματώνει στο Εθνικό Δίκαιο, πραγματοποιήθηκε η
ανάλυση των ακόλουθων σεναρίων για την υδρολογική και υδραυλική ανάλυση των υδάτινων
σωμάτων που εξετάστηκαν:


πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, που ορίζονται ως πλημμύρες με περίοδο
επαναφοράς 50 χρόνια



πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, που ορίζονται ως πλημμύρες με περίοδο
επαναφοράς 100 χρόνια



πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, που ορίζονται ως πλημμύρες με περίοδο
επαναφοράς 1.000 χρόνια.

7.1.2

Πλημμυρικες Παροχες

Για τον υπολογισμό των πλημμυρικών παροχών των υδατορευμάτων που καθορίστηκαν σε κάθε
ΖΔΥΚΠ, παρήχθησαν πλημμυρικά υδρογραφήματα με επίλυση μαθηματικών ομοιωμάτων βροχής –
απορροής, με βάση την ακόλουθη μεθοδολογία:





Συλλογή και επεξεργασία βροχομετρικών δεδομένων – παραγωγή όμβριων καμπυλών

Πραγματοποιήθηκε συλλογή, επεξεργασία και στατιστική ανάλυση δεδομένων ισχυρών
βροχοπτώσεων από τις διαθέσιμες καταγραφές βροχογράφων και βροχομέτρων.
Για τις επεξεργασίες των πρωτογενών χρονοσειρών και την εξαγωγή των χρονοσειρών ετήσιων
μεγίστων χρησιμοποιήθηκε το ειδικό λογισμικό Υδρογνώμων (http://hydrognomon.org/).
Μετά την επιλογή του τελικού δείγματος σταθμών και των αντίστοιχων χρονοσειρών μέγιστων
βροχοπτώσεων, ακολούθησαν οι επεξεργασίες, στατιστικές και χωρικές, για την εκτίμηση των
όμβριων καμπυλών.

Οι εξισώσεις των σημειακών ομβρίων καμπυλών στις θέσεις των βροχομετρικών σταθμών είναι της
μορφής :

i(d ,T ) 

΄ T  ΄ 

1  d  



Όπου
i(d,T)

: Ένταση βροχής (mm/h)

Για τις παραμέτρους λ΄, κ, ψ, η και θ στο Παραδοτεο Π2 – Όμβριες Καμπύλες δίνονται οι τελικές
σημειακές εκτιμήσεις, στις θέσεις των σταθμών, καθώς και χάρτες της χωρικής κατανομής τους.
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Επιπλέον υπολογίστηκαν οι μέγιστες και ελάχιστες καμπύλες εμπιστοσύνης, για βαθμό
εμπιστοσύνης 80% ώστε να εξαιρείται το ανώτερο και κατώτερο 10% των πιθανών τιμών.

Σχήμα 7.1: Θέσεις βροχομετρικών σταθμών περιοχής μελέτης

Στο Παραδοτέο Π2 – Όμβριες Καμπύλες δίνεται αναλυτικά η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της
στατιστικής επεξεργασίας και οι παράμετροι των ομβρίων καμπυλών σε κάθε βροχομετρικό σταθμό.


Παραγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων

Η παραγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων έγινε για σενάρια 50, 100 και 1000 ετών όπως
προαναφέρθηκε.
Για τον υπολογισμό των σεναρίων της υδρολογικής προσομοίωσης, χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο
λογισμικό πακέτο (HEC HMS) με το οποίο γίνονται όλοι οι απαιτούμενοι υπολογισμοί που απαιτούνται
για την περιγραφή του φαινομένου του μετασχηματισμού της βροχής σε απορροή. Εφαρμόζονται μια
σειρά από μεθόδους που μπορούν να προσομοιώσουν την υδρολογική λειτουργία λεκάνης απορροής
δενδριτικού τύπου. Με τις μεθόδους αυτές περιγράφονται οι καταιγίδες σχεδιασμού, η ενεργός
βροχόπτωση (ποσοστό της βροχής που απορρέει επιφανειακά) και η μετατροπή της ενεργού
βροχόπτωσης σε απορροή (υπολογισμός της πλημμυρικής παροχής συναρτήσει του χρόνου).
Η παραγωγή των υετογραφημάτων καταιγίδας για την ανάντη λεκάνη απορροής έγινε με βάση τις
όμβριες καμπύλες. To υετογράφημα σχεδιασμού παρήχθη με βάση τη μέθοδο των εναλλασσόμενων
μπλοκ για πλημμύρες μέσης και υψηλής πιθανότητας υπέρβασης και της δυσμενέστερης διάταξης του
υετογραφήματος σχεδιασμού για πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης. Στη συνέχεια έγινε
αναγωγή των σημειακών υψών βροχής κάθε διάρκειας σε επιφανειακά με τη χρήση των κατάλληλων
μειωτικών (επιφανειακών) συντελεστών φ, ώστε να προσεγγιστεί με καλύτερο τρόπο η χωρική
μεταβλητότητα.
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Η παραγωγή του ωφέλιμου (καθαρού) υετογραφήματος έγινε με εκτίμηση της ενεργού βροχόπτωσης
στην λεκάνη απορροής με τη χρήση της εμπειρικής μεθόδου SCS (Soil Conservation Service) η οποία
βασίζεται στην εκτίμηση του αριθμού καμπύλης απορροής CN (Curve Number) που λαμβάνει τιμές από
0 ‐100) από πίνακες ανάλογα με τον τύπο του εδάφους και τη διαπερατότητά του (τύποι από A που
αντιστοιχεί σε εδάφη με μεγάλους ρυθμούς διήθησης έως και D που αντιστοιχεί σε εδάφη με πολύ
μικρούς ρυθμούς διήθησης), τον τύπο των προηγηθεισών συνθηκών υγρασίας (τύποι από Ι που
αντιστοιχεί σε εδάφη με ξηρές συνθήκες έως και ΙΙΙ που αντιστοιχεί σε εδάφη με υγρές συνθήκες,
σχεδόν κορεσμένα) και τον τύπο της χρήσης γης (οικιστικές, εμπορικές βιομηχανικές, καλλιεργούμενες
εκτάσεις, δάση, οδοί κλπ). Η εφαρμογή της μεθόδου έγινε με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών σε επίπεδο λεκανών και κυρίων υπολεκανών απορροής.
H κατάρτιση των πλημμυρικών υδρογραφημάτων έγινε με τη χρήση του συνθετικού μοναδιαίου
υδρογραφήματος της Soil Conservation (Natural Resources Conservation Service, 1972) Service.
Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα κατάρτισης των πλημμυρικών
παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παραδοτέο Π4 ‐ Πλημμυρικά Υδρογραφήματα.

7.1.3


υδρογραφημάτων,

Διοδευση Πλημμυρων
Μοντέλα διόδευσης πλημμυρών

Για την διόδευση των πλημμυρών ποταμών / ρεμάτων / χειμάρρων στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής
Πελοποννήσου ΥΔ01 χρησιμοποιήθηκαν τα κάτωθι λογισμικά:




Το πλέον διαδεδομένο λογισμικό πρόγραμμα προσομοίωσης μονοδιάστατης ανάλυσης σε
ανοιχτούς αγωγούς και ποτάμια συστήματα, HEC‐RAS (Hydrologic Engineering Centers River
Analysis System) που έχει κατασκευαστεί από το Υδρολογικό κέντρο της υπηρεσίας μηχανικών του
στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (U.S Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering
Center). Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η πλέον πρόσφατη έκδοσή του 4.1.0 (1/2010). Το HEC‐
RAS επιτρέπει γενικά την ανάλυση μονοδιάστατης μόνιμης (εισαγωγή σταθερής παροχής στο
μοντέλο) και μη μόνιμης ροής (εισαγωγή υδρογραφήματος στο μοντέλο).
Το ευρέως και παγκόσμιας χρήσης λογισμικό πρόγραμμα μονοδιάστατης και διδιάστατης
ανάλυσης ΜΙΚΕ FLOOD του DHI (Danish Hydraulic Institute). Το MIKE FLOOD είναι ένα πλήρες
πακέτο εργαλείων για την μοντελοποίηση των πλημμυρών με προσομοίωση μονοδιάστατων (ΜΙΚΕ
11), διδιάστατων ροών (ΜΙΚΕ 21) ή και συνδυασμό τους παρέχοντας ταυτόχρονα μεγάλη ευελιξία
σε επιλογές και υπολογιστικά εργαλεία. Το λογισμικό παρέχει ένα ενιαίο κέλυφος – περιβάλλον
εργασίας το οποίο επιτρέπει την εισαγωγή στοιχείων και την εκτέλεση των υπολογιστικών
εργαλείων που περιλαμβάνει σε ολοκληρωμένη μορφή. Η εισαγωγή όλων των δεδομένων (ψηφιακό
μοντέλο εδάφους, πλημμυρικά υδρογραφήματα κλπ.), η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ο
έλεγχος και η επικοινωνία των μοντέλων προσομοίωσης γίνονται εξ’ ολοκλήρου μέσω του ενιαίου
κελύφους, διευκολύνοντας το χρήστη. Χρησιμοποιήθηκε η τελευταία έκδοση του προγράμματος
(2016).


Επιλογή ποταμών / ρεμάτων / χειμάρρων για την διόδευση

Η διόδευση πλημμυρών υλοποιείται για ποτάμια / ρέματα / χείμαρρους που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ του
Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΔ 01).
Τα κριτήρια σημαντικότητας με τα οποία επιλέχθηκαν τα υδατορεύματα στα οποία γίνεται η διόδευση
πλημμυρών από την παρούσα μελέτη είναι:
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Το μέγεθος της λεκάνης απορροής τους. Γενικά επιλέχθηκαν για διόδευση πλημμύρας υδατορέματα
με λεκάνη απορροής >20 km2. Ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις όπου συντρέχουν παράλληλα και
άλλα κριτήρια (εγγύτητα με ιστορικά και σημαντικά γεγονότα ή κατοικημένες περιοχές) γίνεται
διόδευση πλημμύρας και σε ρέματα που η λεκάνη απορροής τους είναι <20km2.
Η εγγύτητα με ιστορικά και σημαντικά ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα
Η εγγύτητα με κατοικημένες περιοχές ιδίως σε μεγάλες πόλεις όπως Καλαμάτα, Πύργος, Ζαχάρω
Μεσσήνη κλπ
Η εγγύτητα με σημαντικές τοποθεσίες (αρχαιολογικά μνημεία, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας
Νερού, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων κλπ)
Η ομοιόμορφη κάλυψη σε υδατορέματα εντός μιας ΖΔΥΚΠ. Συγκεκριμένα εάν δεν πληρείται κανένα
από τα παραπάνω κριτήρια σημαντικότητας για τον υπολογισμό της διόδευσης ρεμάτων, εισάγεται
το κριτήριο της ομοιόμορφης χωρικά κάλυψης των υδραυλικών υπολογισμών διόδευσης
πλημμύρας.

Σύμφωνα με τα κριτήρια σημαντικότητας που αναπτύχθηκαν παραπάνω, επιλέγονται τα εξής ρέματα
/ ποτάμια / χείμαρροι για την διόδευση της πλημμύρας τους ανά ΖΔΥΚΠ:
Πίνακας 7.1: Επιλογή υδατορευμάτων για διόδευση πλημμύρας

ΖΔΥΚΠ Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας Μεσσήνης (π.
Πάμισος, Άρης, ρ. Βελίκας) (GR01RAK0001)
ρ. Κορυάς

Κωδικός λεκανών
/υπολεκανών
GR3214307

ρ. Βελίκα

GR3214334

ρ. Τυφλό

GR3214337

ρ. Μουρτιάς

GR3214244

π. Πάμισος

GR3214442

ρ. Άρις

GR3214126

π. Νέδων

GR3214260

ρ. Βαθύ Λαγκάδι

GR3214265

ρ. Ξερίλας

GR3214301

ΖΔΥΚΠ Πεδινή περιοχή Μελιγαλά (GR01RAK0002)

Κωδικός λεκανών
/υπολεκανών

π. Πάμισος2

GR3214442

ΖΔΥΚΠ Οροπέδιο Μεγαλόπολης (GR01RAK0003)

Κωδικός λεκανών
/υπολεκανών

Λογισμικό
Ανάλυσης
HEC RAS
HEC RAS
HEC RAS
HEC RAS
MIKE
FLOOD
MIKE
FLOOD
MIKE
FLOOD
MIKE
FLOOD
HEC RAS
Λογισμικό
Ανάλυσης
MIKE
FLOOD
Λογισμικό
Ανάλυσης

Εκτός από τον κύριο Κλάδο (ρ. Τζαμής – ρ. Μαυροζούμενα π. Πάμισος)‐, διόδευση πλημμύρας πραγματοποιείται
και στους συμβάλλοντες κλάδους ρ. Ντουράκος, ρ. Μποτόκος, ρ. Μεγάλο Ποτάμι
2
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π. Αλφειός3
ΖΔΥΚΠ Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη
χειμάρρων από το ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα
Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό
και λοιπών χειμάρρων)
(GR01RAK0004)
π. Αλφειός

Κωδικός λεκανών
/υπολεκανών
GR2913712

ρ. Ζαχαραίικο4

GR2914299

ρ. Θολού

GR2914075

π. Νέδα

GR3214203

ρ. Καλό Νερό

GR3214150

ρ. Μαύρη Λίμνη

GR3214269

ρ. Φιλιατρινό

GR3214274



GR2913712

MIKE
FLOOD

Λογισμικό
Ανάλυσης
MIKE
FLOOD
MIKE
FLOOD
HEC RAS
MIKE
FLOOD
HEC RAS
HEC RAS
HEC RAS

Δεδομένα και παράμετροι υδραυλικής ανάλυσης

Για την κατάστρωση άρτιων μαθηματικών μοντέλων διόδευσης πλημμύρας απαιτείται η συλλογή και
αξιοποίηση πολλών δεδομένων που θα καταστήσουν τα αποτελέσματα όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα
σε μια μακροσκοπική κλίμακα που εξετάζεται στα συγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας. Πιο συγκεκριμένα τα δεδομένα αυτά ήταν:
 Τοπογραφικά υπόβαθρα.
Για τα τοπογραφικά υπόβαθρα των μοντέλων διόδευσης πλημμυρικών παροχών για Τ=50, 100 και
1000έτη, αξιοποιήθηκαν τα παρακάτω δεδομένα:
 Τοπογραφικά υπόβαθρα της Κτηματολόγιο Α.Ε. (ψηφιακά μοντέλα εδάφους και έγχρωμοι
ορθοφωτοχάρτες)
 Χάρτες Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού
 Αποτύπωση διατομών σε περιοχές που τα υπόβαθρα είναι ελλειπή
 Αποτύπωση της βαθιάς κοίτης των ποταμών
 Εποπτική εικόνα από τις επί τόπου αναγνωρίσεις στις περιοχές των ΖΔΥΚΠ
 Αποτύπωση εγκάρσιων τεχνικών έργων που επηρεάζουν τη ροή (γέφυρες, οχετοί κλπ)
 Στοιχεία από εγκεκριμένες μελέτες υφιστάμενων και προγραμματιζόμενων τεχνικών έργων (πχ
έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αποστράγγισης συγκράτησης φερτών κλπ)
 Αρχικές και οριακές συνθήκες
Ορίζονται οι συνθήκες τόσο στα όρια της προσομοίωσης όσο και κατά την χρονική στιγμή έναρξης
της προσομοίωσης. Οι οριακές συνθήκες είναι 2 ειδών (ανάντη και κατάντη).

Εκτός από τον κύριο κλάδο του π. Αλφειού‐, διόδευση πλημμύρας πραγματοποιείται και στους συμβάλλοντες
κλάδους ρ. Ξερίλας, π. Ελισσών, π Λάδων, π. Ευρύμανθος, π Κλαδέος, π. Σελινούς, ρ. Αλήσιο
3

4

Εκτός από τον κύριο κλάδο , διόδευση πλημμύρας πραγματοποιείται και στον συμβάλλοντα κλάδο ρ. Βρυσούλα
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Στα ανάντη δίνεται συνήθως ένα υδρογράφημα εισόδου στο μοντέλο. Στα κατάντη επιλέγεται
συνήθως μια γνωστή στάθμη ή μια καμπύλη στάθμης – παροχής. Για τις αρχικές συνθήκες (αρχική
στάθμη νερού και παροχή) επιλέγεται συνήθως μηδενική παροχή επειδή, όπως αναφέρθηκε και στο
παραδοτέο 4, η βασική απορροή είναι ασήμαντη σε σύγκριση με τις αιχμές των πλημμυρικών
υδρογραφημάτων που προκύπτουν από την υδρολογική προσομοίωση.
 Συντελεστής τραχύτητας
Ο συντελεστής τραχύτητας του Manning υπολογίζεται κατανεμημένος στο χώρο, συσχετίζοντας
την κάλυψη του εδάφους – χρήση γης κατά CORINE με κατάλληλες τιμές με βάση τη διεθνή
βιβλιογραφία και ανάλογες μελέτες.
Σε κάθε μοντέλο διόδευσης πλημμύρας εισάγονται τα παρακάτω δεδομένα :

















Οριακές συνθήκες στα ανάντη (υδρογραφήματα εισόδου)
Οριακές συνθήκες στα κατάντη (ομοιόμορφο βάθος, κρίσιμο βάθος, κλπ)
Αρχική παροχή
Ενδιάμεσες θέσεις εισροών σε θέσεις συμβολών ή κόμβων του υδρολογικού ομοιώματος
Οριακή συνθήκη εκβολής (εκβολή στη θάλασσα)
Χρονική διάρκεια επίλυσης (πόσο χρονικό διάστημα διαρκεί η προσομοίωση του φαινομένου)
Χρονικό βήμα επίλυσης ( ανά πόσο χρονικό διάστημα επιλύονται οι εξισώσεις που περιγράφουν το
φαινόμενο)
Χρονικό βήμα εξαγωγής αποτελεσμάτων (ανά πόσο χρονικό διάστημα εξάγονται αποτελέσματα)
Αρχική και τελική χρονική στιγμή επίλυσης
Κοίτη και όχθες υδατορευμάτων μέσω ψηφιοποίησής τους
Πυκνότητα διατομών για τα μονοδιάστατα μοντέλα (HEC – RAS, ΜΙΚΕ11). Οι διατομές είναι κατά
πλάτος τομές του εδάφους στην περιοχή της κοίτης του υδατορεύματος (βλ.Σχήμα 7.2 και Σχήμα
7.3)
Μέγεθος πεπερασμένων στοιχείων για την ανάλυση με διδιάστατα μοντέλα (ΜΙΚΕ21). Τα
τριγωνικά πεπερασμένα στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη διαμέριση του χώρου εκεί που γίνεται
διδιάστατη ανάλυση (κυρίως περιοχές εκτός της κοίτης) βλ. Σχήμα 7.4
Χαρακτηριστικά σύζευξης μονοδιάστατου – διδιάστατου μοντέλου (MIKE11 – MIKE21)
Αναχώματα, οχετοί και γέφυρες ‐ τεχνικά κατά μήκος των υδατορεμάτων από την τοπογραφική
αποτύπωση και από την συλλογή υφιστάμενων εγκεκριμένων μελετών
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Σχήμα 7.2: Ψηφιοποίηση της κοίτης και των οχθών του ρέματος και παραγωγή των διατομών

Σχήμα 7.3: Ψηφιοποίηση της κοίτης και των οχθών του ρέματος
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Σχήμα 7.4: Σχηματική απεικόνιση μοντελοποίησης σε περιοχή εκτός κοίτης του ποταμού με τριγωνικά
πεπερασμένα στοιχεία
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Σχήμα 7.5: Σχηματική απεικόνιση μοντελοποίησης τεχνικών



Αποτελέσματα διόδευσης πλημμυρών

Τα αποτελέσματα της διόδευσης της πλημμύρας για περιόδους επαναφοράς Τ=50 έτη, Τ=100έτη και
Τ=1000έτη δίνονται αναλυτικά στο Παραδοτέο Π5 – Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας, καθώς και
στην παράγραφο 7.2, στις κάτωθι μορφές:





Σχηματική απεικόνιση έκτασης, βάθους (μπλε χρώμα) και ταχυτήτων (κόκκινο χρώμα) ροής
πλημμύρας
Διαγραμματική απεικόνιση μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του ποταμού/ρέματος/χειμάρρου
για Τ=50, 100 και 1000 έτη
Διαγραμματική
απεικόνιση
μέγιστης
ταχύτητας
ροής
κατά
μήκος
του
ποταμού/ρέματος/χειμάρρου για Τ=50, 100 και 1000 έτη
Πίνακας με τα εμβαδά των κατακλυζόμενων επιφανειών ανά υδατόρεμα χωρίς να έχει ληφθεί
υπόψη η επικάλυψη πλημμυρών σε γειτονικά υδατορέματα
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Στα σημαντικότερα υδατορεύματα παρατίθεται συνοπτικός σχολιασμός. Ακολουθεί πίνακας με τα
εμβαδά των κατακλυζόμενων επιφανειών ανά υδατόρεμα και ενδεικτικά διαγράμματα και σχηματικές
απεικονίσεις αποτελεσμάτων διόδευσης.
Πίνακας 7.2: Εμβαδά κατάκλυσης υδατορευμάτων
Κωδικός λεκάνης

Εμβαδόν
κατάκλυσης
(km2) για
Τ=50έτη

Εμβαδόν
κατάκλυσης
(km2) για
Τ=100έτη

Εμβαδόν
κατάκλυσης
(km2) για
Τ=1000έτη

GR3214307
GR3214334
GR3214337
GR3214244
GR3214442
GR3214126
GR3214260
GR3214265
GR3214301

0.9
1.2
1.0
1.7
30.3
11.5
1.0
0.1
0.0

1.0
1.3
1.2
2.2
35.9
13.6
1.0
0.3
0.0

1.1
1.9
1.6
3.2
45.8
23.8
3.5
0.7
0.1

Πεδινή περιοχή Μελιγαλά ‐
GR01RAK0002

Κωδικός λεκάνης

Εμβαδόν
κατάκλυσης
(km2) για
Τ=50έτη

Εμβαδόν
κατάκλυσης
(km2) για
Τ=100έτη

Εμβαδόν
κατάκλυσης
(km2) για
Τ=1000έτη

Πάμισος Π. (άνω ρους)

GR3214442

10.6

14.3

26.2

Οροπέδιο Μεγαλόπολης ‐
GR01RAK0003

Κωδικός λεκάνης

Εμβαδόν
κατάκλυσης
(km2) για
Τ=50έτη

Εμβαδόν
κατάκλυσης
(km2) για
Τ=100έτη

Εμβαδόν
κατάκλυσης
(km2) για
Τ=1000έτη

Αλφειός Π. (άνω ρους)

GR2913712

10.8

11.8

15.4

Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και
παράκτια ζώνη χειμάρρων από
το ύψος της πόλης Κρέστενα
μέχρι τα Φιλιατρά (περιοχές π.
Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ.
Φιλιατρινό και λοιπών
χειμάρρων) ‐ GR01RAK0004

Κωδικός λεκάνης

Εμβαδόν
κατάκλυσης
(km2) για
Τ=50έτη

Εμβαδόν
κατάκλυσης
(km2) για
Τ=100έτη

Εμβαδόν
κατάκλυσης
(km2) για
Τ=1000έτη

Αλφειός Π.
Ζαχαραϊικο Ρ.
Θολού Ρ.
Νέδα Π.
Καλό Νερό Ρ.
Μάυρη Λίμνη Ρ.
Φιλιατρινό Ρ.

GR2913712
GR2914299
GR2914075
GR3214203
GR3214150
GR3214269
GR3214274

111.8
1.1
0.4
3.5
0.7
0.1
0.2

119.4
1.4
1.2
4.1
0.8
0.1
0.2

144.1
5.3
1.4
5.4
1.2
0.2
0.2

Πεδινή περιοχή ρεμάτων
Καλαμάτας‐Μεσσήνης ‐
GR01RAK0001
Κορυάς Ρ.
Βελίκα Ρ.
Τυφλό Ρ.
Μουρτιάς Ρ.
Πάμισος Π.
Άρις Ρ.
Νέδων Π.
Βαθύ Λαγκάδι Ρ.
Ξερίλας Ρ.

Π12.Τ1 ‐ 177

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.6: Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων που εξάγονται από μοντέλο διόδευσης πλημμύρας
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Σχήμα 7.7: Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων βάθους ροής του μοντέλου διόδευσης πλημμύρας

Σχήμα 7.8: Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων ταχύτητας του μοντέλου διόδευσης πλημμύρας
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Σχήμα 7.9: Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος ρέματος
επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

για πλημμύρα περιόδου

Σχήμα 7.10: Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος ρέματος για πλημμύρα περιόδου
επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

7.1.4

Πλημμυρες απο ανυψωση σταθμης σε κλειστες λεκανες

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας πλημμύρας στις κλειστές λεκάνες αυτές γίνεται συνδυάζοντας την
υδραυλική διόδευση του πλημμυρογραφήματος με υπολογισμούς βροχής ‐ απορροής.
Στο ΥΔ01 δεν υπάρχουν κλειστές λεκάνες.

7.1.5

Πλημμυρες απο ανυψωση Μεσης Σταθμης Θαλασσας

Για το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου ΥΔ01, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που
αναφέρθηκε στην παράγραφο 5.4, οι ΖΔΥΚΠ στις οποίες εκτιμάται ανύψωση ΜΣΘ μεγαλύτερη από 1
m φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :
Πίνακας 7.3: Ανύψωση ΜΣΘ > 1m στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου
ΖΔΥΚΠ

Κωδικός

Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας Μεσσήνης (π. Πάμισος,

Άρης, ρ. Βελίκας)

Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη χειμάρρων
από το ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά (περιοχές
π. Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών χειμάρρων)
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‐

1.04
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Για τον παρόντα 1ο κύκλο των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας έγινε σύνθεση των χαρτών
πλημμυρικής επικινδυνότητας για τις ΖΔΥΚΠ συνυπολογίζοντας την πιθανή ανύψωση της στάθμης
θάλασσας, που αντιστοιχεί περίπου σε περίοδο επαναφοράς 50 ετών, με την απλουστευμένη θεώρηση
ότι η κατάκλυση θα προσεγγίζει την ισοϋψή εκείνη που είναι ίση με την εκτιμώμενη ανύψωση. Η
πολυγωνική γραμμή που περικλείει την παραπάνω επιφάνεια έχει ενσωματωθεί στους χάρτες
επικινδυνότητας πλημμύρας ποταμών / χειμάρρων / ρεμάτων για Τ=50 και 100 έτη
Στην συγκεκριμένη μελέτη θεωρείται ότι η πιθανότητα εμφάνισης συγχρόνως φαινομένων μεγάλων
βροχοπτώσεων ‐ πλημμυρών με άλλα μετεωρολογικά φαινόμενα (πιέσεων και ανέμων) είναι
εξαιρετικά περιορισμένη συνεπώς η πλημμύρα από την θάλασσα δεν διαφοροποιεί τις κατάντη οριακές
συνθήκες των ποταμών στους οποίους εξετάζεται διόδευση πλημμύρας.
Για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας πλημμυρών από την θάλασσα με περίοδο επαναφοράς 1.000
χρόνια θα πρέπει σε επόμενο κύκλο των Σχεδίων Διαχείρισης κινδύνων Πλημμύρας, να γίνουν οι
προαναφερθείσες αναλύσεις, τόσο για την αστρονομική και μετεωρολογική παλίρροια όσο και για την
ανύψωση ΜΣΘ λόγω κυματισμών ή/και την αναρρίχηση κυματισμών στις ακτές, με βάση τις διαθέσιμες
μετρήσεις στάθμης θάλασσας και διεύθυνσης και έντασης ανέμων. Η επιστημονική εμπειρία στο
συγκεκριμένο αντικείμενο βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και η παραπάνω ολοκληρωμένη προσέγγιση
έδωσε την ευκαιρία στους συνεργαζόμενους επιστήμονες να αποκτήσουν πλέον ολοκληρωμένη εικόνα
της απαιτούμενης σύνθεσης. Στον επόμενο κύκλο των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας θα
αξιοποιηθεί η μέχρι τότε διαθέσιμη εμπειρία, όπως θα προκύψει από τα εξελισσόμενα και μελλοντικά
ερευνητικά προγράμματα.

7.1.6

Επιδραση κλιματικης αλλαγης

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης και στο Παραδοτέο Π2 – Όμβριες Καμπύλες έγινε σχετική
διερεύνηση χρησιμοποιώντας τις χρονοσειρές των μέγιστων ημερήσιων υψών βροχής των 143
βροχομέτρων της περιοχής μελέτης της Πελοποννήσου.
Μια απλή και ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος ανίχνευσης των συστηματικών μεταβολών μιας
υδροκλιματικής μεταβλητής είναι ο έλεγχος τάσεων. Στην προσέγγιση αυτή αρχικά προσαρμόζεται μια
γραμμή τάσης στις ετήσιες τιμές της μεταβλητής, και στη συνέχεια εξετάζεται αν η κλίση της είναι
στατιστικά σημαντική. Αν ναι, τότε υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι η τιμή της υπόψη μεταβλητής αυξάνει
διαχρονικά, εφόσον η κλίση είναι θετική, ή αντίθετα μειώνεται διαχρονικά, εφόσον η κλίση προκύψει
αρνητική. Βεβαίως, η εγκυρότητα των συμπερασμάτων εξαρτάται έντονα από το μήκος του δείγματος
που εξετάζεται.
Εφόσον υπάρχει σαφής υπεροχή του ενός από τα δύο πρόσημα της γραμμής τάσης, τότε αυτό μπορεί
να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό της μακροχρόνιας δίαιτας της μεταβλητής στην ευρύτερη περιοχή,
δηλαδή αν η τιμή της μεταβλητής αυξάνει ή μειώνεται σε βάθος χρόνου. Με τον τρόπο αυτό,
τεκμηριώνεται στην πράξη αν υπάρχει κλιματική αλλαγή και προς ποια κατεύθυνση.
Επειδή οι θετικές και αρνητικές τιμές τάσεων στα σημειακά δείγματα που εξετάστηκαν είναι περίπου
ισομοιρασμένες, δεν προκύπτει συμπέρασμα συστηματικής διαφοροποίησης της εξεταζόμενης
διεργασίας στην περιοχή, και συνεπώς η υπόθεση της κλιματικής αλλαγής και της επίδρασής της στη
συχνότητα εμφάνισης και τις επιπτώσεις των πλημμυρών δεν μπορεί να τεκμηριωθεί.
Έτσι, στον παρόντα πρώτο κύκλο εφαρµογής της Οδηγίας δεν εξετάστηκαν σενάρια διόδευσης
πληµµυρών σε συνθήκες κλιµατικής αλλαγής. Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι η αβεβαιότητα στον
υδρολογικό σχεδιασμό αντιμετωπίζεται με ικανοποιητική ασφάλεια με τη θεώρηση των ορίων
εμπιστοσύνης των όμβριων καμπυλών, που βασίζονται σε στατιστικά συνεπείς μαθηματικές υποθέσεις
και στη γενική στατιστική εικόνα των ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή μελέτης.
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7.2

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΑΡΤΩΝ ΑΝΑ ΖΔΥΚΠ

Στα παρακάτω σχήματα απεικονίζεται η έκταση, το βάθος και η ταχύτητα ροής στο Υδατικό
Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΔ01) από τα συνδυασμένα αποτελέσματα των μοντέλων
διόδευσης πλημμύρας υδατορεμάτων (Τα παρακάτω σχήματα δεν βρίσκονται σε καθορισμένη
κλίμακα).

Σχήμα 7.11: Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων βάθους ροής πλημμύρας ποταμών για Τ=50, 100 και
1000έτη στο ΥΔ 01
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.12: Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων ταχυτήτων ροής για Τ=50, 100 και 1000έτη στο ΥΔ
01

7.2.1


Ποταμιες Ροες

ΖΔΥΚΠ Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας Μεσσήνης (π. Πάμισος, Άρης, ρ. Βελίκας)
(GR01RAK0001)

Μονοδιάστατη Ανάλυση (HEC‐RAS)
 Αποτελέσματα διόδευσης πλημμύρας για το ρ. Κορυάς (GR3214307)
Το ρ. Κορυάς έχει μια ζώνη κατάκλυσης πλάτους περίπου 220 m που καταλαμβάνει καλλιεργήσιμες
εκτάσεις. Στην ΕΟ Πύλου‐ Καλαμάτας η στάθμη της οδού είναι στο +24.00 και η στάθμη του νερού στο
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+21.83 +22.98 +25.66 Στην περιοχή της εκβολής εμφανίζεται διεύρυνση του πλάτους και τα βάθη
είναι ενδεικτικά 0.50 – 0.90 ‐1.15 m.

Σχήμα 7.13: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Κορυά με
περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC‐RAS).

Σχήμα 7.14: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Κορυά με
περίοδο επαναφοράς Τ=100 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC‐RAS).
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Σχήμα 7.15: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Κορυά με
περίοδο επαναφοράς Τ=1000 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC‐RAS).
..
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Σχήμα 7.16: Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του ρ. Κορυά για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.17: Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του ρ. Κορυά για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη
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 Αποτελέσματα διόδευσης πλημμύρας για το ρ. Βελίκας (GR3214334)
Το ρ. Βελίκα έχει μια ζώνη κατάκλυσης πλάτους περίπου 350 m που καταλαμβάνει καλλιεργήσιμες
εκτάσεις. Στην ΕΟ Πύλου ‐ Καλαμάτας η στάθμη της οδού είναι στο +17.75 και η στάθμη του νερού στο
+13.66 +14.04 + 15.40. Στην περιοχή της εκβολής εμφανίζεται διεύρυνση του πλάτους και τα βάθη
είναι ενδεικτικά 0.50 – 0.90 ‐1.15 m.

Σχήμα 7.18: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Βελίκα με
περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC‐RAS).

Σχήμα 7.19: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Βελίκα με
περίοδο επαναφοράς Τ=100 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC‐RAS).
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Σχήμα 7.20: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Βελίκα με
περίοδο επαναφοράς Τ=1000 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC‐RAS).

Π12.Τ1 ‐ 188

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.21: Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του ρ. Βελίκα για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.22: Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του ρ. Βελίκα για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Π12.Τ1 ‐ 189

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

 Αποτελέσματα διόδευσης πλημμύρας για το ρ. Τυφλό (GR3214337)
Δεν υπάρχει κάποια σημαντική κατάκλυση παρά μόνο τοπικά σε λίγα σημεία πριν την εκβολή.

Σχήμα 7.23: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Τυφλού με
περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC‐RAS).

Π12.Τ1 ‐ 190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.24: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Τυφλού με
περίοδο επαναφοράς Τ=100 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC‐RAS).

Π12.Τ1 ‐ 191

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.25: Σχηματική απεικόνιση έκτασης‐βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Τυφλού με
περίοδο επαναφοράς Τ=1000 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC‐RAS).

Π12.Τ1 ‐ 192

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.26: Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του ρ. Τυφλού για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.27: Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του ρ. Τυφλού για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50, 100 και 1000 έτη

Π12.Τ1 ‐ 193

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

 Αποτελέσματα διόδευσης πλημμύρας για το ρ. Μουρτιάς (GR3214244)
Το ρ. Μουρτιάς κατάντη της ΕΟ Πύλου ‐ Καλαμάτας εμφανίζει μια ζώνη κατάκλυσης περίπου 300 m
που τοπικά αυξάνεται πριν την εκβολή. Στην ΕΟ Πύλου ‐ Καλαμάτας η στάθμη της οδού είναι στο +16.35
και η στάθμη του νερού στο +11.91 +12.40 +13.90.

Σχήμα 7.28: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Μουρτιά με
περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC‐RAS).

Π12.Τ1 ‐ 194

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.29: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Μουρτιά με
περίοδο επαναφοράς Τ=100 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC‐RAS).

Π12.Τ1 ‐ 195

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.30: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Μουρτιά με
περίοδο επαναφοράς Τ=1000 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC‐RAS).

.

Π12.Τ1 ‐ 196

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.31:Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του ρ. Μουρτιά για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.32: Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του ρ. Μουρτιά για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Π12.Τ1 ‐ 197

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

 Αποτελέσματα διόδευσης πλημμύρας για το ρ. Ξερίλας (GR3214301)

Σχήμα 7.33: Σχηματική απεικόνιση έκτασης ‐ βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Ξερίλας με
περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC‐RAS).

Σχήμα 7.34: Σχηματική απεικόνιση έκτασης ‐ βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Ξερίλας με
περίοδο επαναφοράς Τ=100 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC‐RAS).

Π12.Τ1 ‐ 198

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.35: Σχηματική απεικόνιση έκτασης ‐ βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Ξερίλας με
περίοδο επαναφοράς Τ=1000 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC‐RAS).

Π12.Τ1 ‐ 199

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.36: Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του ρ. Ξερίλας για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.37: Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του ρ. Ξερίλας για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Π12.Τ1 ‐ 200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Διδιάστατη Ανάλυση (MIKE FLOOD)
 Αποτελέσματα διόδευσης πλημμύρας για τον π. Πάμισο (GR3214442)
Στο ανάντη όριο της ΖΔΥΚΠ περί την Χ.Θ. 17+000 ο π. Π.αμισος (ρ. Μαυροζούμενα) έχει μικρό εύρος
κατάκλυσης αφού έρχεται από περιοχή υψηλών κλίσεων. Στη συνέχεια στο ύψος του οικισμού της
Βαλύρας το εύρος της κατάκλυσης φτάνει τα 250 m και εκτείνεται σε πεδινές εκτάσεις εκατέρωθεν του
ρέματος. Τα βάθη λόγω του αναγλύφου είναι μεγάλα (>3μ). Ο οικισμός της Βαλύρας δεν κατακλύζεται
επειδή βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Λίγο κατάντη κατακλύζεται μια μεγάλη περιοχή με
καλλιέργειες ανάμεσα στους οικισμούς Πλατύ, Βαλύρα και Άγιος Φλώρος. Τα μέγιστα βαθύ είναι
ενδεικτικά 0.35 0.50 1.10 m και οι ταχύτητες είναι χαμηλές (μικρότερες από 0.65 m/sec). Στο ύψος του
οικισμού Άρι το πλάτος της κατάκλυσης φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο Τριόδου, ενώ η πλημμύρα φτάνει
με μικρά βάθη (~ 0.20 m) στα όρια του οικισμού. Στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας τα βάθη είναι 0.60
0.75 1.35 m. Τέλος υπάρχει κατάκλυση στην πεδινή περιοχή δυτικά του ποταμού πριν την εκβολή με
βάθη της τάξεως των 2.00 m.

Σχήμα 7.38: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του π. Πάμισου
(GR3214442) με περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD

Π12.Τ1 ‐ 201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.39: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του π. Πάμισου
(GR3214442) με περίοδο επαναφοράς Τ=100 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).

Π12.Τ1 ‐ 202

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.40: Σχηματική απεικόνιση έκτασης‐βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του π. Πάμισου
(GR3214442) με περίοδο επαναφοράς Τ=1000 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).

Π12.Τ1 ‐ 203

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.41: Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του π. Πάμισου (GR3214442) για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 & 1000 έτη

Σχήμα 7.42: Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του π. Πάμισου (GR3214442) για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Π12.Τ1 ‐ 204

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

 Αποτελέσματα διόδευσης πλημμύρας για τον π. Άρι (GR3214126)
Στον π. Άρι δεν εμφανίζονται σημαντικές κατακλύσεις στο μεγαλύτερο μήκος του με εξαίρεση το πεδινό
τμήμα κοντά στην εκβολή (από Χ.Θ. 4+000 και κατάντη) όπου παρουσιάζεται η τυπική εικόνα της
διεύρυνσης του εύρους . Στο τεχνικό της ΕΟ Τρίπολης ‐ Καλαμάτας η στάθμη της οδού είναι στο +15.70
και η στάθμη του νερού στο + 12.97 +13.15 +14.20. Στο ύψος του οικισμού Μικρομάνη το βάθος είναι
περίπου 0.70 0.85 1.60 m κα η πλημμύρα προσεγγίζει το άκρο του οικισμού. Η μεγαλύτερη κατάκλυση
εμφανίζεται στην πεδινή περιοχή με αγροτικές εκτάσεις ανάμεσα στους ποταμούς Πάμισο και Άρι. Στο
χαρακτηριστικό σημείο 21 (ΕΕΛ Καλαμάτας) το βάθος είναι 0.13 0.25 0.78 m..

Σχήμα 7.43: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του π. Άρι με
περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).

Π12.Τ1 ‐ 205

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.44: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του π. Άρι με
περίοδο επαναφοράς Τ=100 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).

Σχήμα 7.45: Σχηματική απεικόνιση έκτασης‐βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του π. Άρι με
περίοδο επαναφοράς Τ=1000 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).

Π12.Τ1 ‐ 206

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.46: Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του π. Άρι για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.47: Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του π. Άρι για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Π12.Τ1 ‐ 207

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

 Αποτελέσματα διόδευσης πλημμύρας για τον π. Νέδωνα (GR3214260)
Ο π Νέδων στο τμήμα από την είσοδο στην ΖΔΥΚΠ (Χ.Θ. 4+788) έως την είσοδο στο διευθετημένο
αστικό τμήμα δεν παρουσιάζει κάποια σημαντική κατάκλυση. Για T= 50 και 100 έτη το νερό δεν
υπερχειλίζει ενώ στα 1000 έτη κατακλύζονται κάποιες εκτάσεις αριστερά της κοίτης με μέγιστα βάθη
περί το 1.00 m. Εντός της πόλης της Καλαμάτας έχει κατασκευαστεί διευθέτηση με ορθογωνική
διατομή από σκυρόδεμα με ανοιχτά και κλειστά τμήματα. Για T= 50 και 100 έτη υπερχειλίσεις
εμφανίζονται κατάντη της γέφυρας της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου για περίπου 1 km μέχρι την εκβολή.
Τα βάθη είναι περίπου 0.70 m. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ακρίβεια και λεπτομέρεια των
αποτελεσμάτων είναι άμεσα εξαρτημένη από την ποιότητα και λεπτομέρεια του τοπογραφικού
υποβάθρου το οποίο σε αρκετά σημεία (και σε μεγαλύτερο βαθμό εντός των αστικών περιοχών) δεν
διαθέτει την απαιτούμενη ανάλυση ώστε να προσομοιωθεί πλήρως η επιφάνεια του αναγλύφου τα
κτίρια κλπ. Προκειμένου να είναι ακριβής η προσομοίωση, θα πρέπει να εισαχθεί στο ψηφιακό μοντέλο
εδάφους η γεωμετρία των κτιρίων (περίγραμμα και ύψος) ώστε αυτά να εξαιρεθούν από το
πλημμυρικό πεδίο. Αυτού του είδους η πληροφορία απαιτεί λεπτομερή τοπογραφική αποτύπωση,
σχέδια πόλεως κλπ, και δεν ήταν διαθέσιμη στην παρούσα μελέτη. Για το λόγο αυτό έγινε κατάλληλη
χωρική προσαρμογή του συντελεστή manning, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει ανάλογο επίπεδο
λεπτομέρειας

Σχήμα 7.48: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του π. Νέδοντος με
περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.49: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του π. Νέδοντος με
περίοδο επαναφοράς Τ=100 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).

Σχήμα 7.50: Σχηματική απεικόνιση έκτασης‐βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του π. Νέδοντος με
περίοδο επαναφοράς Τ=1000 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.51: Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του π. Νέδοντα για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.52: Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του π. Νέδοντα για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

 Αποτελέσματα διόδευσης πλημμύρας για το ρ. Βαθύ Λαγκάδι (GR3214265)
Το ρ. Βαθύ Λαγκάδι δεν παρουσιάζει υπερχειλίσεις και κατάκλυση για περιόδους επαναφοράς 50 και
100 έτη εκτός από ένα τμήμα μήκους 500μ πριν την εκβολή με πολύ μικρά βάθη που μόνο τοπικά
φτάνουν τα 0.25 – 0.50 m . Για Τ= 1000 έτη η κατάκλυση ξεκινά περίπου 1000 m πριν την εκβολή και
εμφανίζει αυξανόμενο πλάτος που φτάνει τα 1000μ. Το μέγιστο βάθος είναι περίπου0.85 m.

Σχήμα 7.53: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Βαθύ
Λαγκάδι με περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).

Σχήμα 7.54: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Βαθύ
Λαγκάδι με περίοδο επαναφοράς Τ=100 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.55: Σχηματική απεικόνιση έκτασης‐βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Βαθύ
Λαγκάδι με περίοδο επαναφοράς Τ=1000 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.56: Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του ρ. Βαθύ Λαγκάδι για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.57: Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του ρ. Βαθύ Λαγκάδι για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Π12.Τ1 ‐ 213

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12



Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

ΖΔΥΚΠ Πεδινή περιοχή Μελιγαλά (GR01RAK0002)

Διδιάστατη Ανάλυση (MIKE FLOOD)
 Αποτελέσματα διόδευσης πλημμύρας για τον π. Πάμισο (GR3214442)
Στο πλέον ανάντη τμήμα του π. Πάμισου (ρ. Τζαμής) δεν υπάρχουν υπερχειλίσεις μέχρι περίπου την Χ.Θ.
35+000. Από το σημείο αυτό και κατάντη παρατηρούνται υπερχειλίσεις και κατάκλυση των αγροτικών
εκτάσεων που υπάρχουν στην περιοχή. Στο ύψος του οικισμού Ανδανία τα βάθη είναι 0.23 0.40 0.75
m . Υπερχειλίσεις συμβαίνουν επίσης και στους συμβάλλοντες κλάδους ρ. Μποτόκος και ρ. Ξερίλας
(Ντουράκος). Στην περιοχή της συμβολής των 3 κλάδων τα βάθη είναι 1.10 1.42 2.26 m και οι
ταχύτητες μικρές( κάτω από 0.30 m/sec). Ο οικισμός του Μελιγαλά δεν κατακλύζεται
Το ρ. Μεγάλο Ποτάμι παρουσιάζει υπερχειλίσεις κατάντη της Χ.Θ. 7+000 κυρίως για T=100 και 1000
έτη και κατακλύζει τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στη δυτική πλευρά του ρέματος. Στο ύψους του
οικισμού της Πολχίνης τα βάθη είναι περίπου 0.40 m.

Σχήμα 7.58: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του π. Πάμισου
(GR3214442) με περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.59: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του π. Πάμισου
(GR3214442) με περίοδο επαναφοράς Τ=100 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).

Σχήμα 7.60: Σχηματική απεικόνιση έκτασης‐βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του π. Πάμισου
(GR3214442) με περίοδο επαναφοράς Τ=1000 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.61: Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του π. Πάμισου (GR3214442) για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 & 1000 έτη

Σχήμα 7.62: Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του π. Πάμισου (GR3214442) για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Π12.Τ1 ‐ 216

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.63: Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του ρ. Ντουράκος για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100&1000 έτη

Σχήμα 7.64: Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του ρ. Ντουράκος για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100&1000 έτη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.65: Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του ρ. Μποτόκος για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.66: Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του ρ. Μποτόκος για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Π12.Τ1 ‐ 218

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.67: Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του ρ. Μεγάλο Ποτάμι για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.68: Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του ρ. Μεγάλο Ποτάμι για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Π12.Τ1 ‐ 219

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12



Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

ΖΔΥΚΠ Οροπέδιο Μεγαλόπολης (GR01RAK0003)

Διδιάστατη Ανάλυση (ΜΙΚΕ FLOOD)
 Αποτελέσματα διόδευσης πλημμύρας για τον π. Αλφειό (GR2913712)
Ο Π. Αλφειός στο πιο ανάντη τμήμα που εξετάζεται, (για μήκος περίπου 5 km, ) δεν εμφανίζει
κατάκλυση λόγω των μεγάλων κατά μήκος κλίσεων. Στη συνέχεια και για μήκος περίπου 7 km η ζώνη
κατάκλυσης έχει πλάτος 100‐250 m. Στην περιοχή του αυτοκινητοδρόμου Τρίπολης ‐ Καλαμάτας
ενδεικτικά βάθη είναι 1.80 2.15 4.30μ ενώ οι ταχύτητες είναι 1.80 – 2.00 m/sec. Στην ΕΟ Τρίπολης ‐
Καλαμάτας η στάθμη της οδού είναι στο + 384.45 και η στάθμη του νερού στο +380.95 +381.30
+384.22. Στο τμήμα από Χ.Θ. 100+000 έως 94+000 (περιοχή λιγνιτορυχείων ΔΕΗ) στο οποίο έχουν
εκτελεστεί και ορισμένα έργα διευθέτησης , η κοίτη είναι επαρκής και δεν υπάρχουν κατακλύσεις.
Κατάντη της Χ.Θ 94+000 όπου το ανάγλυφο γίνεται πιο επίπεδο το εύρος κατάκλυσης προσεγγίζει τα
700 m. Ενδεικτικά στην περιοχή της συμβολής του π. Ελισσώνα τα βάθη φτάνουν τα 3.90 4.20 5.35
m και οι ταχύτητες τα 1.30 1.45 1.60 m/sec. Παρόμοια είναι η εικόνα μέχρι το τέλος της ΖΔΥΚΠ με
κατάκλυση πεδινών καλλιεργήσιμων εκτάσεων εκατέρωθεν της ευρείας κοίτης.
Ο π. Ελισσών γενικά δεν έχει σημαντική ζώνη κατάκλυσης. Το εύρος της κυμαίνεται μέχρι περίπου 120
m. Ενδεικτικά βάθη είναι 0.25 0.65 1.27 m.
Το ρ. Ξερίλας από τη Χ.Θ. 14+000 μέχρι τον οικισμό Ποταμιά έχει μια σχετικά ομοιόμορφου πλάτους
ζώνη κατάκλυσης η οποία περιλαμβάνει την ευρεία κοίτη και πεδινές εκτάσεις με συνολικό εύρος περί
τα 250 m. Στο ύψους του οικισμού Ποταμία (ο οποίος δεν κατακλύζεται) τα βάθη λόγω του αναγλύφου
φτάνουν μέχρι 1.25 .1.53 3.65 m. Στη συνέχεια και μέχρι τη συμβολή με τον π. Αλφειό στην περιοχή
των ορυχείων της Μεγαλόπολης η ζώνη κατάκλυσης έχει εύρος περίπου 400 m και καλύπτει
καλλιεργήσιμες εκτάσεις εκτός της ευρείας κοίτης η οποία έχει πλάτος70‐100μ. Τα βάθη για T=50 και
100 έτη φτάνουν μέχρι το 1.5 m ενώ στα 1000 έτη είναι αρκετά μεγαλύτερα, (σε σημεία >4‐5 m).

Π12.Τ1 ‐ 220

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.69: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του π. Αλφειού με
περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.70: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του π. Αλφειού με
περίοδο επαναφοράς Τ=100 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.71: Σχηματική απεικόνιση έκτασης‐βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του π. Αλφειού με
περίοδο επαναφοράς Τ=1000 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.72:

Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του π. Ελισσώνα για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.73:

Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του π. Ελισσώνα για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Π12.Τ1 ‐ 224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.74:

Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του π. Ξερίλα για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.75:

Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του π. Ξερίλα για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Π12.Τ1 ‐ 225

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.76:

Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του άνω ρου π. Αλφειού για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.77:

Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του άνω ρου π. Αλφειού για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Π12.Τ1 ‐ 226

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.78:

Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του μέσου ρου π. Αλφειού για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.79:

Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του μέσου ρου π. Αλφειού για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Π12.Τ1 ‐ 227

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12



Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

ΖΔΥΚΠ χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη χειμάρρων από το ύψος της πόλης
Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών
χειμάρρων) ‐ (GR01RAK0004)

Μονοδιάστατη Ανάλυση (HEC RAS)
 Αποτελέσματα διόδευσης πλημμύρας για το ρ. Θολού (GR3214150)

Σχήμα 7.80: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Θολού με
περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC RAS).

Σχήμα 7.81: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Θολού με
περίοδο επαναφοράς Τ=100 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC RAS).

Π12.Τ1 ‐ 228

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.82: Σχηματική απεικόνιση έκτασης‐βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Θολού με
περίοδο επαναφοράς Τ=1000 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC RAS).

Π12.Τ1 ‐ 229

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.83:

Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του ρ. Θολού για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.84:

Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του ρ. Θολού για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Π12.Τ1 ‐ 230

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

 Αποτελέσματα διόδευσης πλημμύρας για το ρ. Καλό Νερό (GR3214150)
Η ζώνη κατάκλυσης είναι ομοιόμορφη και περιορίζεται σε ένα πλάτος 100‐250 m και αγροτικές
εκτάσεις. Στο τεχνικό της ΕΟ Κυπαρισσίας ‐ Πύργου η στάθμη της οδού είναι στο +13.90 και η στάθμη
του νερού στο +6.02 +7.16 +10.27 .

Σχήμα 7.85: Σχηματική απεικόνιση έκτασης ‐ βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Καλού
Νερού με περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC‐RAS).

Σχήμα 7.86: Σχηματική απεικόνιση έκτασης ‐ βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Καλού
Νερού με περίοδο επαναφοράς Τ=100 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC‐RAS).

Σχήμα 7.87: Σχηματική απεικόνιση έκτασης ‐ βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Καλού
Νερού με περίοδο επαναφοράς Τ=1000 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC‐RAS).

Π12.Τ1 ‐ 231

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.88: Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του ρ. Καλό Νερό για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.89: Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του ρ. Καλό Νερό για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Π12.Τ1 ‐ 232

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

 Αποτελέσματα διόδευσης πλημμύρας για το ρ. Μαύρη Λίμνη (GR3214269)

Σχήμα 7.90: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Μαύρης
Λίμνης με περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC‐RAS).

Σχήμα 7.91: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Μαύρης
Λίμνης με περίοδο επαναφοράς Τ=100 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC‐RAS).

Π12.Τ1 ‐ 233

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.92: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Μαύρης
Λίμνης με περίοδο επαναφοράς Τ=1000 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC‐RAS) ..

Π12.Τ1 ‐ 234

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.93: Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του ρ. Μαύρης Λίμνης για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.94: Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του ρ. Μαύρης Λίμνης για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Π12.Τ1 ‐ 235

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

 Αποτελέσματα διόδευσης πλημμύρας για το ρ. Φιλιατρινό (GR3214150)

Σχήμα 7.95: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Φιλιατρινού
με περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC RAS).

Σχήμα 7.96: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Φιλιατρινού
με περίοδο επαναφοράς Τ=100 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC RAS).

Π12.Τ1 ‐ 236

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.97: Σχηματική απεικόνιση έκτασης‐βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ. Φιλιατρινού
με περίοδο επαναφοράς Τ=1000 ετών για μη μόνιμη ροή (HEC RAS).

Π12.Τ1 ‐ 237

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.98:

Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του ρ. Φιλιατρινού για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.99:

Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του ρ. Φιλιατρινού για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Π12.Τ1 ‐ 238

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Διδιάστατη Ανάλυση (ΜΙΚΕ FLOOD)
 Αποτελέσματα διόδευσης πλημμύρας για τον π. Αλφειό (GR2913712)
Ο π. Αλφειός έχει πολύ χαμηλές κλίσεις και σημαντική ευρεία κοίτη στο μήκος των 61 χιλιομέτρων από
την είσοδο στη ΖΔΥΚΠ μέχρι την εκβολή του. Το εύρος της κατάκλυσης μέχρι τη συμβολή του ποταμού
Λάδωνα κυμαίνεται περί τα 700 m. Οι εκτάσεις είναι αγροτικές. Ενδεικτικές τιμές βάθους στο ύψος του
οικισμού Δαφνούλα είναι 1.70 ‐ 2.00 2.60 m και ταχύτητας περί τα 3.5 m/sec. Στην περιοχή που
συναντιούνται οι ποταμοί Αλφειός Λάδωνας και Ευρύμανθος το εύρος της κατάκλυσης φτάνει τα 1500
m σε αγροτικές εκτάσεις. Ενδεικτικές τιμές βάθους είναι 1.40 1.70 2.20 m και ταχύτητας 2.60 2.80
3.30 m/sec. Η εικόνα είναι παρόμοια και στη συνέχεια με μσημαντικό έυρος κατάκλυσης εντός
αγροτικών εκτάσεων.
Ο π. Κλαδέος εξετάζεται από το ύψος του ομώνυμου οικισμού μέχρι τη συμβολή του με τον π. Αλφειό.
Γενικά δεν εμφανίζεται σημαντικό ευρος κατάκλυσης (πάνω από 50‐60 μέτρα) παρα μόνο τοπικά. Στο
ύψος του οικισμού της Αρχαίας Ολυμπίας το βάθος είναι 0.50 0.75 1.85 και η ταχύτητα αμελητέα. Στο
ύψος του Αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Ολυμπίας προκύπτουν βάθη περίπου 0.90 – 1.30 – 1.75
m..
Ο π. Σελινους εμφανίζει σε όλο το μήκος του μια σχετικά ομοιόμορφη ζώνη κατάκλυσης με πλάτος περί
τα 300μ το οποίο αυξάνεται στην περιοχή που συμβάλλει στον π. Αλφειό. Σημειώνεται ότι. Οι
υπερχειλίσεις συμβαίνουν πίσω από το ανάχωμα του π. Αλφειού και έτσι κατακλύζεται μια μεγάλη
έκταση.
Κατάντη του φράγματος Φλόκα γενικά στο μεγαλύτερο μήκος υπάρχουν αναχώματα, όμως η παροχή
είναι πολύ υψηλή και σε διάφορα σημεία συμβαίνουν υπερχειλίσεις ειδικά για περίοδο επαναφοράς
1000 έτη όπως πχ στην περιοχή της Αλφειούσας. Στη γέφυρα της ΕΟ Κυπαρισσίας ‐ Πύργου η στάθμη
της οδού είναι στο +11.65 και η στάθμη του νερού στο +7.63 +7.90 +8.90. Κατάντη της ΕΟ συμβαίνουν
αρκετές υπερχειλίσεις οι οποίες εκτείνονται στις πεδινές εκτάσεις εκατέρωθεν και εξαπλώνονται σε
μεγάλο μήκος αφού στην παραλία υπάρχουν αμμοθίνες που δημιουργούν μικρούς λόφους οι οποίοι
εμποδίζουν το νερό να φτάσει στη θάλασσα.

Σχήμα 7.100: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του π. Αλφειού με
περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD

Π12.Τ1 ‐ 239

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.101: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του π. Αλφειού με
περίοδο επαναφοράς Τ=100 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).

Σχήμα 7.102: Σχηματική απεικόνιση έκτασης‐βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του π. Αλφειού με
περίοδο επαναφοράς Τ=1000 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).

Π12.Τ1 ‐ 240

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.103:

Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του κάτω ρου π. Αλφειού για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.104:

Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του κάτω ρου π. Αλφειού για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.105:

Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του π. Ερύμανθου για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.106:

Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του π. Ερύμανθου για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.107:

Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του π. Λάδωνα για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.108:

Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του π. Λάδωνα για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Π12.Τ1 ‐ 243

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.109:

Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του π. Κλαδέου για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.110:

Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του π. Κλαδέου για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.111:

Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του π. Σελινούντα για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.112:

Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του π. Σελινούντα για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.113:

Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του π. Λεστενίτσα για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.114:

Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του π. Λεστενίτσα για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Π12.Τ1 ‐ 246

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

 Αποτελέσματα διόδευσης πλημμύρας για το ρ. Ζαχαραίικο (GR2914299)
Το ρ. Ζαχαραίικο δεν παρουσιάζει σημαντικό εύρος κατάκλυσης εκτός κοίτης παρά μόνο σε λίγα σημεία
κοντά στην εκβολή. Στο τεχνικό της ΕΟ Πύργου Κυπαρισσίας η στάθμη της οδού είναι στο +22.90 και η
στάθμη του νερού στο +18.75 +19.20 +20.90. Στον οικισμό του οικισμό του Αγ. Νικολάου το βάθος
είναι περίπου 0.50 m. Το ρ. Βρυσούλα διασχίζει την πόλη της Ζαχάρως με κλειστή διατομή από
σκυρόδεμα. Έγινε αποτύπωση των τεχνικών εισόδου και εξόδου, αφού η μελέτη δεν ήταν διαθέσιμη.
Για Τ=50 και 100 έτη το τεχνικό επαρκεί και όλη η παροχή μπορεί να εισέλθει στο κλειστό τμήμα. Για
Τ=1000 έτη το τεχνικό δεν επαρκεί και ένα μέρος της παροχής κινείται επιφανειακά εντός της πόλης με
μικρά βάθη της τάξεως των 0.40 m και ταχύτητα περί τα 0.50 m/sec. Στο σημείο διασταύρωσης του
ρέματος με την ΣΓ Αλφειού Κυπαρισσίας λήφθηκαν υπ όψιν τα τεχνικά έργα που προτείνονται στη
μελέτη «Κανονικοποίησης και Αναβάθμισης της Σιδηροδρομικής Γραμμής Αλφειού – Καλαμάτας –
Κυπαρισσίας».

Σχήμα 7.115: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ.
Ζαχαραίικου με περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).

Σχήμα 7.116: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ.
Ζαχαραίικου με περίοδο επαναφοράς Τ=100 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.117: Σχηματική απεικόνιση έκτασης‐βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας του ρ.
Ζαχαραίικου με περίοδο επαναφοράς Τ=1000 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.118: Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του ρ. Ζαχαραίικου για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.119: Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του ρ. Ζαχαραίικου για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.120: Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος του ρ. Βρυσούλα για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.121: Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος του ρ. Βρυσούλα για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη
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 Αποτελέσματα διόδευσης πλημμύρας για τον π. Νέδα (GR3214203)
Ο π. Νέδα από την είσοδο στη ΖΔΥΚΠ μέχρι την Χ.Θ. 4+000 (στο ύψος του οικισμού Φόνισσα)
περιορίζεται εντός της ευρείας κοίτης που έχει πλάτος περί τα 120 m. Στη συνέχεια παρατηρείται
κατάκλυση παρακείμενων αγροτικών εκτάσεων στη νότια πλευρά του ποταμού, με βάθη 0.40 1.00
3.20 m. και ταχύτητες 0.30 0.50 0.80 m/sec. Στο τεχνικό της ΕΟ Πύργου ‐ Κυπαρισσίας η στάθμη της
οδού είναι στο +15.90 και η στάθμη του νερού στο +11.27 +11.70 +13.15. Γενικά από τη Χ.Θ. 2+000
και κατάντη εμφανίζεται κατάκλυση αγροτικών εκτάσεων εκατέρωθεν της κοίτης. Τα βάθη στην
περιοχή κοντά στον οικισμό Ελαία είναι περίπου 1.90 2.20 3.00 m.

Σχήμα 7.122: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας της Νέδας με
περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.123: Σχηματική απεικόνιση έκτασης βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας της Νέδας με
περίοδο επαναφοράς Τ=100 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).

Σχήμα 7.124: Σχηματική απεικόνιση έκτασης‐βάθους και ταχυτήτων ροής πλημμύρας της Νέδας με
περίοδο επαναφοράς Τ=1000 ετών για μη μόνιμη ροή (ΜΙΚΕ FLOOD).
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 7.125: Διάγραμμα μέγιστης στάθμης ροής κατά μήκος της Νέδας για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη

Σχήμα 7.126: Διάγραμμα μέγιστης ταχύτητας ροής κατά μήκος της Νέδας για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50,100 και 1000 έτη
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7.2.2

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Κλειστες λεκανες

Δεν υπάρχουν στο ΥΔ01.
7.2.3

Παρακτιες Ζωνες

Στα παρακάτω Σχήματα ( Σχήμα 7.17, Σχήμα 7.18) απεικονίζεται η πλημμύρα από την θάλασσα για τις
χαμηλές περιοχές του π. Αλφειού ‐ GR01RAK0004 και για την πεδινή περιοχή των ρεμάτων Καλαμάτας
‐ Μεσσήνης ‐ GR01RAK0001.

ΠΥΡΓΟΣ

Σχήμα 7.127: Σχηματική απεικόνιση πλημμύρας από την θάλασσα για τις χαμηλές περιοχές π. Αλφειού
και παράκτια ζώνη χειμάρρων από το ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ.
Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών χειμάρρων) ‐ GR01RAK0004 (1.24 m)
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ΜΕΣΣΗΝΗ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Σχήμα 7.128: Σχηματική απεικόνιση πλημμύρας από την θάλασσα για την Πεδινή περιοχή ρεμάτων
Καλαμάτας ‐ Μεσσήνης (π. Πάμισος, Άρης, ρ. Βελίκας) GR01RAK0001 ‐ GR01RAK0001 (1.04 m)

7.3

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

7.3.1

Γενικα

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές:
Οι χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (flood hazard maps) συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 6 της
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103/21.7.2010 και απεικονίζουν
την έκταση και ένταση των πλημμυρών που αντιστοιχούν στις κάτωθι πιθανότητες υπέρβασης:


πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, που ορίζονται ως πλημμύρες με περίοδο
επαναφοράς Τ=50 χρόνια



πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, που ορίζονται ως πλημμύρες με περίοδο
επαναφοράς Τ=100 χρόνια



πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, που ορίζονται ως πλημμύρες με περίοδο
επαναφοράς Τ=1.000 χρόνια.

Οι χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας για το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου
συντάσσονται σε κλίμακα 1:25.000 για τα τμήματα των ποταμών, ρεμάτων, χειμάρρων και τις λίμνες
που περιλαμβάνονται στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμυρών.

7.3.2

Χαρακτηριστικα σημεια

Μέσα στις ΖΔΥΚΠ και εντός των κατακλυσμένων επιφανειών επιλέγονται και τοποθετούνται στους
Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας χαρακτηριστικά σημεία με βάση τα κάτωθι κριτήρια:


Να περιλαμβάνουν το κέντρο μικρών οικισμών ή θέσεις μέσα σε πόλεις.
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Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Να βρίσκονται σε θέσεις μεγάλων τεχνικών έργων όπως γέφυρες, σημαντικές επαρχιακές οδοί
εθνικές οδοί, αυτοκινητόδρομοι σιδηροδρομικές γραμμές
Να περιλαμβάνουν θέσεις κλπ σημεία ενδιαφέροντος όπως σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους,
σημαντικές βιομηχανίες, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας
Νερού κλπ.

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΔ 01), τα 72 χαρακτηριστικά σημεία που
επιλέγονται για την εύρεση του χρόνου άφιξης και παραμονής της πλημμύρας είναι τα κάτωθι:
Πίνακας 7.4 Χαρακτηριστικά σημεία στο ΥΔ 01

α/α

Κωδικός

1

GR01001

2

GR01002

3

GR01003

4

GR01004

5

GR01005

6

GR01006

7

GR01007

8

GR01008

9

GR01009

10

GR01010

11

GR01011

12

GR01012

13

GR01013

14

GR01014

15

GR01015

ΤΕΧΝΙΚΟ

GR01RAK0001

Ρέμα /
Ποταμός
ΤΥΦΛΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ

GR01RAK0001

ΚΟΡΥΑΣ

ΓΕΦΥΡΑ

GR01RAK0001

ΤΥΦΛΟ

ΓΕΦΥΡΑ

GR01RAK0001

ΒΕΛΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ

GR01RAK0001

ΤΥΦΛΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ

GR01RAK0001

ΜΟΥΡΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ

GR01RAK0001

ΜΟΥΡΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ

GR01RAK0001

ΤΥΦΛΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ

GR01RAK0001

ΜΟΥΡΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ

GR01RAK0001

ΜΟΥΡΤΙΑΣ

ΕΚΒΟΛΗ

GR01RAK0001

ΜΟΥΡΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ

GR01RAK0001

ΠΑΜΙΣΟΣ

‐

GR01RAK0001

ΠΑΜΙΣΟΣ

GR01RAK0001

ΠΑΜΙΣΟΣ

GR01RAK0001

ΠΑΜΙΣΟΣ

Περιγραφή σημείου
Ε.Ο. ΘΟΥΡΙΑΣ ΧΩΡΑΣ
Ε.Ο. ΠΥΛΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ‐
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ
ΓΕΦΥΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΛΕΥΚΟΧΩΡΑΣ
Ε.Ο. ΠΥΛΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΙΚΑ
Ε.Ο ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Ε.Ο ΘΟΥΡΙΑΣ ΧΩΡΑΣ
Ε.Ο. ‐ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΑ
Ε.Ο. ΠΥΛΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ε.Ο ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Ε.Ο. ΠΥΛΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΕΕΛ
Ε.Ο ΜΕΣΣΗΝΗΣ ‐ ΝΑΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑ
ΦΡΑΓΜΑ ΠΑΜΙΣΟΥ ‐
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΗΣ ‐
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΒΟΛΗΣ
ΠΑΜΙΣΟΥ
Ε.Ο. ΠΥΛΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ‐
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗ

ΖΔΥΚΠ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΝΤΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
Υ
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16

GR01016

17

GR01017

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

ΖΔΥΚΠ

Ρέμα /
Ποταμός

ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ
ΚΑΙ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

GR01RAK0001

ΑΡΙΣ

ΠΛΗΣΙΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΟΜΑΝΗ

GR01RAK0001

ΑΡΙΣ

ΠΛΗΣΙΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΟΧΩΡΙΟ

GR01RAK0001

ΑΡΙΣ

ΝΕΟ ΕΡΓΟ

GR01RAK0001

ΑΡΙΣ

GR01RAK0001

ΑΡΙΣ

GR01RAK0001

ΑΡΙΣ

GR01RAK0001

ΑΡΙΣ

GR01RAK0001

ΑΡΙΣ

GR01RAK0001

ΝΕΔΩΝ

GR01RAK0001

ΝΕΔΩΝ

GR01RAK0001

ΝΕΔΩΝ

GR01RAK0001

ΝΕΔΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

GR01RAK0001

ΝΕΔΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

GR01RAK0001

ΝΕΔΩΝ

GR01RAK0001

ΝΕΔΩΝ

GR01RAK0001

ΝΕΔΩΝ

Περιγραφή σημείου
ΣΙΔ.ΓΡΑΜΜΗ ΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ‐ ΑΝΑΝΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ
ΘΟΥΡΙΑΣ ‐ ΧΩΡΑΣ,
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

18

GR01018

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

19

GR01019

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΜΟΡΕΑΣ

20

GR01020

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

21

GR01021

ΕΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

22

GR01022

23

GR01023

Ε.Ο. ΠΥΛΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ‐ ΓΕΦΥΡΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,
ΓΕΦΥΡΑ ΕΚΒΟΛΗΣ
Π.ΑΡΙ

24

GR01024

ΟΔΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΟΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

25

GR01025

ΟΔΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΟΔΟΥ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ

26

GR01026

27

GR01027

28

GR01028

29

GR01029

ΟΔΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ
ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟΥ
ΟΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔ.
ΓΕΦΥΡΕΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Π.ΝΕΔΩΝ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΑΝΑΝΤΗ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Π.ΝΕΔΩΝ

30

GR01030

ΓΕΦΥΡΑ Ε.Ο.
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

31

GR01031

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΜΟΡΕΑΣ

ΠΛΗΣΙΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΠΗΔΗΜΑ
ΕΕΛ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ
ΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΛΙΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΝΑΝΤΗ
ΛΙΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΑΛΜΑΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΝΑΝΤΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟ
ΕΞΕΛΙΞΗ
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32

GR01032

33

GR01033

34

GR01034

35

GR01035

36

GR01036

37

GR01037

38

GR01038

39

GR01039

40

GR01040

41

GR01041

42

GR01042

43

GR01043

44

GR01044

45

GR01045

46

GR01046

47

GR01047

48

GR01048

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

ΖΔΥΚΠ

Ρέμα /
Ποταμός

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

GR01RAK0002

ΠΑΜΙΣΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ

GR01RAK0002

ΠΑΜΙΣΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ Ε.Ο
ΜΕΣΣΗΝΗΣ ‐

GR01RAK0002

ΠΑΜΙΣΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ

GR01RAK0002

ΠΑΜΙΣΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ
ΜΕΛΙΓΑΛΑ

GR01RAK0002

ΠΑΜΙΣΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ

GR01RAK0003

ΑΛΦΕΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ

GR01RAK0003

ΑΛΦΕΙΟΣ

ΓΕΦΥΡΕΣ

GR01RAK0003

ΑΛΦΕΙΟΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ
ΠΟΤΑΜΟΥ

GR01RAK0003

ΑΛΦΕΙΟΣ

ΓΕΦΥΡΕΣ

GR01RAK0003

ΑΛΦΕΙΟΣ

ΓΕΦΥΡΑ

GR01RAK0003

ΑΛΦΕΙΟΣ

ΓΕΦΥΡΑ

GR01RAK0003

ΑΛΦΕΙΟΣ

ΓΕΦΥΡΑ

GR01RAK0003

ΑΛΦΕΙΟΣ

ΓΕΦΥΡΑ

GR01RAK0003

ΑΛΦΕΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ

GR01RAK0004

ΜΑΥΡΗ
ΛΙΜΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ

GR01RAK0004

ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ

GR01RAK0004

ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ

Περιγραφή σημείου
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ
ΑΓΡΙΛΟΒΟΥΝΟ ‐
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ
ΕΝΟΤΙΚΗ ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΣΙΔ.ΓΡΑΜΜΗ ΠΥΡΓΟΣ ‐
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ‐
ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ
ΓΕΝΝΑΙΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΜΟΡΕΑΣ ‐ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ‐
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΜΟΡΕΑΣ ‐ Ε.Ο
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ε.Ο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ‐
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Ε.Ο ΝΕΔΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΛΙΓΝΙΤΟΡΥΧΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Ε.Ο ΝΕΔΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΛΙΓΝΙΤΟΡΥΧΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Ε.Ο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ‐
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΙΤΑΙΝΑΣ
Ε.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ
ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ ΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
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α/α

Κωδικός

49

GR01049

50

GR01050

51

GR01051

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

ΖΔΥΚΠ

Ρέμα /
Ποταμός

ΓΕΦΥΡΑ

GR01RAK0004

ΝΕΔΑ

ΓΕΦΥΡΑ

GR01RAK0004

ΝΕΔΑ

‐

GR01RAK0004

ΖΑΧΑΡΑΙΙΚΟ

ΓΕΦΥΡΑ

GR01RAK0004

ΖΑΧΑΡΑΙΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ

GR01RAK0004

ΖΑΧΑΡΑΙΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ

GR01RAK0004

ΖΑΧΑΡΑΙΙΚΟ

Περιγραφή σημείου
ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ ΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ
Ε.Ο ‐ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ‐ ΑΝΑΝΤΗ
ΕΚΒΟΛΗ
Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Ε.Ο.ΠΥΡΓΟΥ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ‐ ΖΑΧΑΡΩ

52

GR01052

53

GR01053

54

GR01054

55

GR01055

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

GR01RAK0004

ΖΑΧΑΡΑΙΙΚΟ

56

GR01056

ΕΕΛ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΕΕΛ ΖΑΧΑΡΩΣ

GR01RAK0004

ΖΑΧΑΡΑΙΙΚΟ

57

GR01057

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΖΑΧΑΡΩ

GR01RAK0004

ΖΑΧΑΡΑΙΙΚΟ

58

GR01058

ΓΕΦΥΡΑ

GR01RAK0004

ΑΛΦΕΙΟΣ

59

GR01059

GR01RAK0004

ΑΛΦΕΙΟΣ

60

GR01060

GR01RAK0004

ΑΛΦΕΙΟΣ

61

GR01061

ΦΡΑΓΜΑ ΦΛΟΚΑ

GR01RAK0004

ΑΛΦΕΙΟΣ

62

GR01062

Ε.Ο ΚΑΡΟΥΤΑΣ ‐ ΧΑΝΙ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

GR01RAK0004

ΑΛΦΕΙΟΣ

63

GR01063

Ε.Ο ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΓΕΦΥΡΑ

GR01RAK0004

ΑΛΦΕΙΟΣ

64

GR01064

ΣΙΔ.ΓΡΑΜΜΗ

ΓΕΦΥΡΑ

GR01RAK0004

ΑΛΦΕΙΟΣ

65

GR01065

ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ

ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ

GR01RAK0004

ΑΛΦΕΙΟΣ

66

GR01066

ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ ΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΓΕΦΥΡΑ

GR01RAK0004

ΑΛΦΕΙΟΣ

67

GR01067

ΕΠΙΤΑΛΙΟ

ΕΠΙΤΑΛΙΟ

GR01RAK0004

ΑΛΦΕΙΟΣ

68

GR01068

Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΓΕΦΥΡΑ

GR01RAK0004

ΑΛΦΕΙΟΣ

69

GR01069

ΠΑΡΑΛΙΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ

GR01RAK0004

ΑΛΦΕΙΟΣ

70

GR01070

ΕΕΛ ΠΥΡΓΟΥ

ΕΕΛ ΠΥΡΓΟΥ

GR01RAK0004

ΑΛΦΕΙΟΣ

71

GR01071

ΠΥΡΓΟΣ

ΠΥΡΓΟΣ

GR01RAK0004

ΑΛΦΕΙΟΣ

72

GR01072

ΣΠΙΑΤΖΑ

ΣΠΙΑΤΖΑ

GR01RAK0004

ΑΛΦΕΙΟΣ

Ε.Ο ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
ΕΕΛ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΓΕΦΥΡΑ
ΜΠΕΡΤΣΑΣ
ΕΕΛ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΦΡΑΓΜΑ
ΦΛΟΚΑ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑΣ
ΚΑΙ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
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Υπολογισμος χρονου αφιξης και παραμονης

Στις τεχνικές προδιαγραφές ορίζεται σαν χρόνος άφιξης της του πλημμυρικού κύματος σε ένα
χαρακτηριστικό σημείο ο χρόνος που απαιτείται για να γίνει το βάθος ροής μεγαλύτερο από 0.30 m και
σαν χρόνος παραμονής, ο χρόνος μέχρι το βάθος του νερού να πέσει κάτω από τα 0.30 m. Για τον
υπολογισμό των χρόνων αυτών ακολουθείται η εξής διαδικασία. Αναγνωρίζεται το υπολογιστικό
σημείο του μοντέλου (μονοδιάστατου ή διδιάστατου) το οποίο αντιστοιχεί στο εξεταζόμενο
χαρακτηριστικό σημείο και λαμβάνεται ο πίνακας (και το γράφημα) του βάθους συναρτήσει του
χρόνου. Εντοπίζονται οι χρονικές στιγμές που το βάθος ξεπερνά ή πέφτει κάτω από τα 0.30 m και
υπολογίζεται ο χρόνος άφιξης και παραμονής.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το νερό μπορεί να μη φτάνει σε ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία σε κάποιες
περιόδους επαναφοράς, ή η στάθμη να μην ξεπερνά τα 0.30μ . Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πίνακας
εμφανίζεται κενός.
Επιπλέον σε ορισμένες περιπτώσεις το νερό μπορεί να «εγκλωβιστεί» σε ένα μια περιοχή που
διαμορφώνεται βύθισμα στο ανάγλυφο και να μην απομακρύνεται λόγω ροής. Σε αυτές τις περιπτώσεις
ο χρόνος παραμονής αναγκαστικά θα υπολογίζεται μέχρι τη λήξη της υδραυλικής προσομοίωσης, αφού
ο ακριβής υπολογισμός του χρόνου παραμονής θα απαιτούσε τη χρήση μοντέλων εξάτμισης η οποία
ξεφεύγει από το στόχο της παρούσας μελέτης που είναι η διόδευση του πλημμυρικού κύματος.

7.3.4

Παραγωγη Χαρτων Επικινδυνοτητας Πλημμυρας ποταμων / χειμαρρων /
ρεματων

Για την παραγωγή των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας χρησιμοποιήθηκε το διεθνώς
αναγνωρισμένο λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών , ARCGIS και συγκεκριμένα η
έκδοσή του 10.2.1. Τα δεδομένα που εισάγονται στο ARCGIS προέρχονται από τα υδραυλικά μοντέλα
διόδευσης πλημμυρών HEC RAS και MIKE FLOOD. Λόγω των διαφορετικών εξαγόμενων αρχείων από
τα 2 μοντέλα προσομοίωσης, διαμορφώνονται δυο διαφορετικές διαδικασίες για την παραγωγή των
χαρτών πλημμύρας ανά υδατόρεμα. Οι επιμέρους παραγόμενοι χάρτες, στην συνέχεια, συνδυάζονται
μεταξύ τους και παράγεται ο τελικός χάρτης χωρικής κατανομής βάθους ή ταχύτητας.
Επεξεργασία δεδομένων μονοδιάστατης επίλυσης
Μονοδιάστατη ανάλυση χρησιμοποιείται τόσο από τα λογισμικό ‘’HECRAS’’ όσο και από το λογισμικό
‘’MIKE FLOOD’’ στο τμήμα που αφορά την κοίτη του υδατορεύματος. Τα εξαγόμενα όμως είναι
διαφορετικά.
Όσο αφορά στο λογισμικό HEC RAS από την υδραυλική επίλυση παράγονται σημεία πάνω σε
επιλεγμένες διατομές για τα οποία υπολογίζεται το βάθος της πλημμύρας καθώς και η μέγιστη
ταχύτητα του νερού. Η πυκνότητα των σημείων, πάνω στις διατομές, ακολουθεί την ανάλυση του
χορηγηθέντος μοντέλου εδάφους δηλαδή 5 m και κρίνεται ικανοποιητική για την περιγραφή της
πλημμύρας. Η επιλογή της πυκνότητας των διατομών κατά μήκος του κάθε υδατορεύματος έγινε με
κριτήριο την ακριβέστερη περιγραφή της μορφής και της γεωμετρίας του.
Με βάση τα γνωστά βάθη πλημμύρας, στα σημεία που υπολογίστηκαν αναλυτικά, και με γραμμική
παρεμβολή δημιουργήθηκε ισοβαθής επιφάνεια, σε μορφότυπο TIN (Triangulated Irregular Network),
που περιγράφει το βάθος της πλημμύρας σε κάθε σημείο. Στην συνέχεια αυτή η επιφάνεια
μετασχηματίστηκε σε μορφή ψηφιδωτού αρχείου (raster) ανάλυσης 5m. Για τον μετασχηματισμό σε
μορφή raster επιλέχθηκε γραμμική παρεμβολή. Με την ίδια διαδικασία δημιουργήθηκε και το
ψηφιδωτό αρχείο που περιγράφει τις μέγιστες ταχύτητες για το κάθε υδατόρεμα.
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Η μονοδιάστατη επίλυση στο λογισμικό MIKE FLOOD χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των βαθών
και της μέγιστης ταχύτητας εντός της κοίτης των ποταμών. Το εξαγόμενο αποτέλεσμα είναι ψηφιδωτό
αρχείο σε μορφή ASCII που στην συνέχεια μετατρέπεται σε διαχειρίσιμο ψηφιδωτό αρχείο.
Συνολικά για κάθε υδατόρεμα παρήχθησαν έξι ψηφιδωτά αρχεία, ένα για το βάθος πλημμύρας και ένα
για την μέγιστη ταχύτητα σε κάθε περίοδο επαναφοράς (Τ=50, 100 και 1000έτη).
Επεξεργασία δεδομένων διδιάστατης επίλυση
Η διδιάστατη επίλυση χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των βαθών της πλημμύρας, αλλά και των
μέγιστων ταχυτήτων από το λογισμικό MIKE FLOOD. Το εξαγόμενο αποτέλεσμα των υπολογισμών
είναι ένα shape file που περιέχει τα τρίγωνα επίλυσης. Στο κέντρο κάθε τριγώνου δίνεται μια τιμή για
το βάθος της πλημμύρας και μια για την μέγιστη ταχύτητα που ισχύει για όλη την επιφάνεια που
καλύπτεται από αυτό. Η επιφάνεια των τριγώνων ποικίλει σε μέγεθος ανάλογα με τις παραμέτρους
που επιδεχθήκαν κατά την υδραυλική επίλυση. Με βάση τα γνωστά βάθη δημιουργήθηκε μια ισοβαθής
επιφάνεια σε μορφότυπο ΤΙΝ χρησιμοποιώντας γραμμική παρεμβολή. Στην συνέχεια η επιφάνεια
μετασχηματίστηκε σε μορφότυπο ψηφιδωτού αρχείου (raster) ανάλυσης 5m.
Συνολικά για κάθε υδατόρεμα παρήχθησαν έξι ψηφιδωτά αρχεία, ένα για το βάθος πλημμύρας και ένα
για την μέγιστη ταχύτητα σε κάθε περίοδο επαναφοράς (Τ=50, 100 και 1000έτη).
Σύνθεση ψηφιδωτών αρχείων
Η έννοια της σύνθεσης των ψηφιδωτών αρχείων που παρήχθησαν με τις παραπάνω διαδικασίες έχει
δύο σκέλη:



σύνθεση της πλημμύρας του ίδιου υδατορεύματος (μονοδιάστατη και διδιάστατης ανάλυσης) που
ισχύει για την επίλυση με το λογισμικό MIKE FLOOD και
σύνθεση των πλημμυρών γειτονικών υδατορευμάτων για τον προσδιορισμό της συνολικής
πλημμύρας εντός της ΖΔΥΚΠ.

Στην πρώτη περίπτωση η σύνθεση έγινε με την επίθεση των δύο επιμέρους ψηφιδωτών αρχείων
(μονοδιάστατης και διδιάστατης επίλυσης) για την δημιουργία ενός ενιαίου αρχείου που περιλαμβάνει
τα αποτελέσματα και των 2 αναλύσεων.
Συνολικά σε κάθε υδατόρεμα για κάθε περίοδο επαναφοράς δημιουργείται ένα αρχείο για το βάθος της
πλημμύρας και ένα για τις μέγιστες ταχύτητες (τρία ψηφιδωτά αρχεία ανάλυσης 5 m).
Στην δεύτερη περίπτωση δηλαδή στις περιοχές όπου οι πλημμύρες δύο γειτονικών ρεμάτων / ποταμών
/ χειμάρρων επικαλύπτονται σε οποιαδήποτε περίοδο επαναφοράς σύνθεση επιτεύχθηκε με την
επίθεση των επιμέρους ψηφιδωτών αρχείων. Σύμφωνα και με τις προδιαγραφές του έργου για την
σύνθεση αυτή εφαρμόστηκαν τα κάτωθι κριτήρια για τον προσδιορισμό της μέγιστης ταχύτητας και
του μέγιστου βάθους πλημμύρας:






Η κοίτη των γειτονικών ρεμάτων θεωρείται πλήρης με νερό
Tο συνολικό βάθος ροής σε μια περιοχή επικάλυψης πλημμυρών 2 ποταμών / ρεμάτων / χειμάρρων
είναι ίσο με το μέγιστο βάθος πλημμύρας μεταξύ των 2 εμπλεκόμενων ποταμών / ρεμάτων /
χειμάρρων. H θεώρηση αυτή εφαρμόζεται για βάθη ροής >0.30m
Ως πλημμυριζόμενη έκταση λαμβάνεται το περίγραμμα των εκτάσεων που υπολογίζεται ότι θα
κατακλυσθούν από τα επιμέρους υδατορέματα
Για τον υπολογισμό της συνολικής μέγιστης ταχύτητας σε περίπτωση αλληλοεπικάλυψης
πλημμυρών υδατορευμάτων επιλέγεται η μέγιστη από τις ταχύτητες ροής μεταξύ ποταμών /
ρεμάτων / χειμάρρων.
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Το αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι ένα ενιαίο αρχείο για κάθε ΖΔΥΚΠ, για κάθε περίοδο επαναφοράς
και για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα. Τέλος κρίθηκε απαραίτητο για την αποδοτικότερη διαχείριση του
έργου η σύνθεση των επιμέρους αρχείων ανά Υδατικό Διαμέρισμα. Η επιλογή αυτή είναι επιβεβλημένη
για τους ακόλουθους λόγους:
1. Την μείωση του μεγάλου πλήθους των ψηφιακών αρχείων
2. Τον ευκολότερο και ενιαίο συμβολισμό κατά την εκτύπωση
3. Την αποδοτικότερη χρήση στις απαιτούμενες ‘’χωρικές πράξεις’’
4. Την ευκολότερη αποθήκευση και διακίνηση των αρχείων
5. Την αποδοτικότερη εφαρμογή αυτοματισμών στην επεξεργασία
Συνολικά για κάθε υδατικό Διαμέρισμα για κάθε περίοδο επαναφοράς δημιουργείται ένα αρχείο.
Με βάση τα παραπάνω εξάγονται για περιόδους επαναφοράς Τ=50, Τ=100 και Τ=1000 έτη οι χάρτες
Επικινδυνότητας Πλημμύρας (flood hazard maps) για τα ποτάμια / χείμαρρους / ρέματα των ΖΔΥΚΠ
του ΥΔ 01 στους οποίους παρουσιάζονται:


Η χωρική κατανομή του μέγιστου βάθους νερού. Η διαβάθμιση βάθους γίνεται με μπλε χρώμα
σε 5 επίπεδα: <0.2 m, 0.2‐ 0.5 m, 0.5‐1.0 m, 1.0 – 2.0 m και > 2.0m



Η χωρική κατανομή της μέγιστης ταχύτητας ροής. Η διαβάθμιση ταχύτητας γίνεται με κόκκινο
χρώμα σε 4 επίπεδα: <1m/sec, 1‐2m/sec, 2‐5 m/sec και >5m/sec.



Τα χαρακτηριστικά σημεία



Ο χρόνος άφιξης και παραμονής της πλημμύρας σε χαρακτηριστικά σημεία (πίνακας)



Η χιλιομέτρηση κατά μήκος του άξονα των υδατορευμάτων που αντιστοιχεί στην χιλιομέτρηση
που αναφέρεται στους Πίνακες υπολογισμού.



Οι ΖΔΥΚΠ και τα όριά τους



Οι οικισμοί



Τεχνικά έργα (γέφυρες, οχετοί, φράγματα, αναχώματα) υδατορευμάτων. Ειδικότερα όσον
αφορά στα αναχώματα αναφέρεται ότι στις περιοχές μελέτης δεν υπάρχουν αναχώματα που
να κατασκευάστηκαν μετά την περίοδο αποτύπωσης του κτηματολογίου. Επομένως δεν
πραγματοποιήθηκαν επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις και οι γραμμές των αναχωμάτων
έχουν προκύψει από το ψηφιακό μοντέλο εδάφους και τους έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες.



Το όριο της πλημμύρας που αντιστοιχεί σε ευμενείς συνθήκες (πράσινη γραμμή) και δυσμενείς
συνθήκες (κόκκινη γραμμή)

Για υπόβαθρο των χαρτών, έχουν χρησιμοποιηθεί οι έγχρωμοι ορθοφωτοχάρτες της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.
κλίμακας 1:5000. Η χωρική ανάλυση των Ο/Φ είναι 20 εκατοστά για τις αστικές περιοχές και 50
εκατοστά για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Οι ορθοφωτοχάρτες αυτοί προέκυψαν από
φωτοληψίες της περιόδου 2007‐2009 και αποτελούν το πλέον πρόσφατα ενημερωμένο χαρτογραφικό
υλικό, με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση.

7.3.5

Αβεβαιοτητες ‐ Επισημανσεις

Οι αβεβαιότητες που εντοπίζονται για την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας στο
ΥΔ01 είναι οι παρακάτω:


Ο πιθανοτικός χαρακτήρας των μέγιστων βροχοπτώσεων
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η «υποχρεωτική» εφαρμογή της μεθόδου του συνθετικού Μοναδιαίου Υδρογραφήματος εξ
αιτίας της απουσίας καταγεγραμμένων παροχών σε μεγάλα πλημμυρικά επεισόδια



η εκτίμηση του αριθμού καμπύλης CN που σχετίζεται με τον όγκο και την αιχμή της πλημμύρας



η χαμηλή ανάλυση τοπογραφικών υποβάθρων (DEM Κτηματολογίου) που επηρεάζεται από τη
φυτοκάλυψη, τα δέντρα, κτίρια κλπ



η εκτίμηση του συντελεστή Manning



Έλλειψη εποχιακών κριτηρίων πλημμυρών



Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας από θάλασσα δεν καταρτίζονται για όλες τις
εξεταζόμενες περιόδους επαναφοράς

Επισημαίνεται ότι η παρούσα μελέτη αποτελεί μια μακροσκοπική ανάλυση διόδευσης
ποταμών/ρεμάτων/χειμάρρων που συντάσσεται στο πλαίσιο κατάρτισης των Σχεδίων Διαχείρισης
Κινδύνων Πλημμύρας για τα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ.
Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκαν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία υποβάθρων, μελετών, σημειακών και
χωρικών πληροφοριών στο επίπεδο που επιτάσσει η κλίμακα ενός Σχεδίου Διαχείρισης και οι
προδιαγραφές που το συνοδεύουν.
Συνεπώς η παρούσα δεν διαθέτει την ακρίβεια και την λεπτομέρεια στις υδραυλικές παραμέτρους
πλημμύρας που μόνο οι μελέτες οριοθέτησης κάθε υδατορεύματος μπορούν να αναδείξουν και δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση τεχνικών έργων επί
υδατορευμάτων.
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8

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

8.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

8.1.1

Γενικα

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και την Τεχνική Έκθεση του Working Group F “Flood
Risk
Management,
Economics
and
Decision
Making
Support,
October
2012”
(http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/pdf/WGF_Resource_doc.pdf) ως «Κίνδυνος
Πλημμύρας»/ “Flood Risk” 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.
Πρακτικά, o Κίνδυνος Πλημμύρας (Risk) αποτελείται από τέσσερα βασικά δομικά στοιχεία:





Την Πιθανότητα της πλημμύρας
Την Έκθεση των δεκτών σε κίνδυνο σε μια πλημμύρα με ορισμένα χαρακτηριστικά
Την Αξία αυτών των δεκτών σε κίνδυνο και
Την Ευπάθεια ‐ Τρωτότητα αυτών των δεκτών

Ο συνδυασμός των δύο πρώτων στοιχείων δίνει την Eπικινδυνότητα (Ηazard) της πλημμύρας ενώ ο
συνδυασμός των τριών τελευταίων στοιχείων εκφράζει τις συνέπειες μιας πλημμύρας.
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΘΕΣΗ
Δέκτες σε κίνδυνο
(βάθος, ταχύτητα,
διάρκεια, ρυθμός
ανόδου, ποιότητα
νερού)

ΑΞΙΑ
Δέκτες σε κίνδυνο
(Τιμές αγοράς,
«Προθυμία να
πληρώσει κανείς»
κ.λπ.)

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ
Δέκτες σε κίνδυνο
[ευπάθεια (η ροπή ενός δέκτη να
υποστεί ζημίες από τις πλημμύρες)
και ανθεκτικότητα (η ικανότητα
ενός δέκτη να ανακάμψει από τη
ζημία που προέκυψε ως αποτέλεσμα
των πλημμυρών)].

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Σχήμα 8.1: Σχηματική απεικόνιση της έννοιας του κινδύνου πλημμύρας (Flood Risk)

Πληροφορίες σχετικά με την πιθανότητα και την έκθεση είναι ενσωματωμένες στους Χάρτες
Επικινδυνότητας Πλημμύρας που έχουν υλοποιηθεί σε προηγούμενο στάδιο της παρούσας μελέτης.
Γενικά τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των πλημμυρών για τον προσδιορισμό των επιπτώσεών
τους είναι το βάθος πλημμύρας, η ταχύτητα ροής, η διάρκεια παραμονής των υδάτων στις
κατακλυζόμενες εκτάσεις και η χρονική περίοδος εμφάνισης του πλημμυρικών γεγονότων.
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Δυνητικες επιπτωσεις απο πλημμυρικα φαινομενα

Για μια πλημμύρα με περίοδο επαναφοράς T, o πλημμυρικός κίνδυνος συναρτάται με την
προκαλούμενη από την πλημμύρα Eπίπτωση Επ(Τ), η οποία εξαρτάται από:





τους αποδέκτες, ανάλογα με τις χρήσεις μέσα στη ΖΔΥΚΠ (παράμετρος ανεξάρτητη της πλημμύρας)
τις δυνητικές επιπτώσεις/ζημίες τη σημασία/αξία των χρήσεων αυτών
την έκταση και ένταση της πλημμύρας περιόδου επαναφοράς Τ μέσα στη ΖΔΥΚΠ, και
την τρωτότητα των χρήσεων αυτών στη πλημμύρα, με την έννοια του βαθμού ευπάθειας στη
πλημμύρα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της.

Οι σημαντικότερες δυνητικές επιπτώσεις από πλημμυρικά φαινόμενα σύμφωνα με







Την Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας,
όπως αυτή ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ Η.Π 31822/1542/Ε103/21.07.2010
Τα πλέον πρόσφατα κείμενα Εγχειριδίων και Κατευθυντήρων Γραμμών καθώς και τα
συμπεράσματα των συναντήσεων εργασίας της Ομάδας Εργασίας «Πλημμύρες» (WG F) της ΕΕ για
την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Τα κείμενα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο
παραδοτέο είναι :
Guidance for Reporting under the Floods Directive‐GD No 29
A User Guide to the Floods Reporting Schemas V6.0 – Document No 2
Reporting of spatial data for the FD (Part II)‐Guidance on reporting for flood hazard and risk maps
of spatial information – Document No 5.1.

αφορούν στα εξής:






Επιπτώσεις στην ασφάλεια και υγεία των πολιτών EκAc πέραν του κινδύνου για την
ανθρώπινη ζωή, περιλαμβάνουν ζημίες στην λειτουργία σημαντικών κοινωφελών υποδομών (π.χ.
νοσοκομεία, γηροκομεία), εφόσον είναι ευπαθή στη πλημμύρα
Οικονομικές επιπτώσεις EκOc στην αξία ακινήτων και κινητών ιδιοκτησιών (π.χ. αυτοκίνητα), σε
εμπορικές, τουριστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, σε αγροτικές δραστηριότητες κ.λπ.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις EκΠεc, δηλαδή επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από την
πλημμύρα ή από ρύπανση λόγω της πλημμύρας, και
Επιπτώσεις στην Πολιτιστική Κληρονομιά EκΠοc όπως επιπτώσεις σε μνημεία.

8.1.3

Χαρτες Κινδυνου Πλημμυρας

Η αξιολόγηση του πλημμυρικού κινδύνου (Flood Risk) μέσα στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου
Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) υλοποιείται μέσα από τους Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας που καταρτίζονται σε
κάθε Υδατικό Διαμέρισμα της χώρας. Απώτερος σκοπός της κατάρτισης χαρτών κινδύνων πλημμύρας
είναι η κατάρτιση ενός άρτιου και αποτελεσματικού προγράμματος μέτρων και η δημιουργία Σχεδίου
Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας που θα μειώνει τις δυνητικά αρνητικές συνέπειες που οι πλημμύρες
έχουν στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική
δραστηριότητα.

Π12.Τ1 ‐ 265

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

8.2

ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΘΙΓΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ

8.2.1

ΖΔΥΚΠ GR01RAK0001 ‐ Πεδινη περιοχη ρεματων Καλαματας‐Μεσσηνης

Το μεγαλύτερο αστικό κέντρο εντός της ΠΖΧ είναι η πόλη της Καλαμάτας, η οποία είναι και η μοναδική
πόλη με πυκνότητα πληθυσμού >50 άτομα/ha, εντός της περιοχής. Από άποψη πληθυσμιακού
μεγέθους, ακολουθεί η Μεσσήνη. Οι λοιποί οικισμοί, τμήματα της δομημένης έκτασης των οποίων
βρίσκονται εντός της ΠΖΧ, είναι ο Άρις, η Θουρία, η Βαλύρα, τα Ακοβίτικα, η Μικρομάνη, το Πήδημα, η
Βελίκα, ο Ριζόμυλος και η Παραλία Βελίκας.
Η έκταση των αστικών συγκεντρώσεων με πυκνότητα >50 άτομα/ha ανέρχεται σε 1,8 km2, περίπου,
των υπόλοιπων αστικών συγκεντρώσεων σε 0,2 km2 και η έκταση των εξωαστικών συγκεντρώσεων
υπολογίστηκε γύρω στο 1,5 km2.
Εντός της ΠΖΧ βρίσκεται 1 κλινική (Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας "Διάπλαση"), 30
σχολικές μονάδες, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου και 2 μονάδες της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Π/Α
Καλαμάτας, η τελευταία εντός του Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας.
Υπολογίστηκε ότι, τα θερμοκήπια καταλαμβάνουν έκταση της τάξης των 0,07 km2, περίπου, η έκταση
των αγροτικών περιοχών με καλλιέργειες ανέρχεται στα 51,5 km2, ενώ εντοπίστηκαν περί τις 44
κτηνοτροφικές μονάδες.
Αναπτυσσόμενες τουριστικές περιοχές αναπτύσσονται στο αστικό κέντρο και το παραλιακό μέτωπο
της Καλαμάτας και στο παραλιακό μέτωπο ανατολικά του οικισμού της Παραλίας Βελίκας.
Αναπτυγμένες τουριστικές περιοχές δεν εντοπίζονται στην περιοχή.
Η έκταση των «Βιομηχανικών συγκεντρώσεων», οι οποίες, όπως έχει αναφερθεί, περιλαμβάνουν
θεσμοθετημένες ΒΙΠΕ και άλλες «άτυπες συγκεντρώσεις», ανέρχεται σε 1,9 km2, περίπου. Οι
«Βιομηχανικές συγκεντρώσεις» περιορίζονται στην ευρύτερη περιοχή της ΒΙΠΕ Καλαματας Α΄ κοντα
στον οικισμό της Σπερχογείας. Εντός των βιομηχανικών συγκεντρώσεων, εντοπίζεται 1 κεραμοποιεία
που εμπίπτει στις πρόνοιες της Οδηγίας IED και 1 βιομηχανία που εμπίπτει στις πρόνοιες της Οδηγίας
SEVESO. Αυτές είναι και οι μοναδικές βιομηχανίες IED και SEVESO εντός της ΠΖΧ. Τέλος, περί τις 12
λοιπές μεμονωμένες βιομηχανικές μονάδες χωροθετούνται εκτός βιομηχανικών συγκεντρώσεων.
Τμήματα του Αυτοκινητοδρόμου Μορέας (Κόρινθος – Τρίπολη – Μεγαλόπολη – Καλαμάτα), καθώς και
του δευτερεύοντος εθνικού και του επαρχιακού οδικού δικτύου διέρχονται εντός της ΠΖΧ. Οι
αερολιμένες Τριόδου και Καλαμάτας χωροθετούνται εντός της περιοχής με τη συνολική έκταση εντός
της ζώνης πλημμύρας χιλιετίας να ανέρχεται στα 2,2 km2, περίπου.
Επιπλέον, εντός της ΠΖΧ βρίσκεται η ΕΕΛ Καλαμάτας με εξυπηρετούμενο πληθυσμό αιχμής 92.000 ι.π.,
1 ΧΑΔΑ και η Μονάδα Λιπασματοποίησης Απορριμμάτων Καλαμάτας (ΜΟΛΑΚ).
Τμήμα της ΕΖΔ του Δικτύου Natura 2000 «Φαράγγι Νέδωνα (Πέταλον – Χάνι) (GR2550001) καλύπτεται
από την ΠΖΧ, το οποίο περιλαμβάνει τους τύπους οικοτόπων 2110 ‐ Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες και
3280 ‐ Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo−Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή
παραπετάσματος από Salix Populus alba στις όχθες τους (βλέπε Πίνακα 3.1)
Τέλος, εντοπίζονται 4 κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι εθνικής και περιφερειακής σημασίας, 62
κηρυγμένα μνημεία και 2 μουσεία, τα οποία είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας και η Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας.
Αναλυτικοί Πίνακες με τα ευρήματα εντός της ΠΖΧ παρατίθενται στο Παραδοτέο 8 της μελέτης.
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ΖΔΥΚΠ GR01RAK0002 ‐ Πεδινη περιοχη Μελιγαλα

Το μεγαλύτερο αστικό κέντρο εντός της ΖΔΥΚΠ είναι ο Μελιγαλάς, ο οποίος, όμως, δεν βρίσκεται εντός
της ΠΖΧ. Οι οικισμοί, τμήματα της δομημένης έκτασης των οποίων βρίσκονται εντός της ΠΖΧ, είναι η
Μερόπη, η Οιχαλία, ο Κατσαρός, το Ζευγολατείο, η Κάτω Μέλπεια, το Νεοχώρι η Πολίχνη, το Μαντζάριο,
η Ανδανία, η Μάλτα και η Μούστα.
Η έκταση των αστικών συγκεντρώσεων ανέρχεται σε 0,6 km2, περίπου, και η έκταση των εξωαστικών
συγκεντρώσεων υπολογίστηκε γύρω στα 0,05 km2.
Εντός της ΠΖΧ βρίσκεται 1 πηγή μικτής χρήσης (ύδρευση και άρδευση) στη ΔΕ του Μελιγαλά.
Επίσης, υπολογίστηκε ότι, η έκταση των αγροτικών περιοχών με καλλιέργειες ανέρχεται στα 22,8 km2,
ενώ εντοπίστηκαν περί τις 40 κτηνοτροφικές μονάδες.
Η έκταση των «Βιομηχανικών συγκεντρώσεων», οι οποίες, όπως έχει αναφερθεί, περιλαμβάνουν
θεσμοθετημένες ΒΙΠΕ και άλλες «άτυπες συγκεντρώσεις», ανέρχεται σε 0,5 km2, περίπου. Οι
«Βιομηχανικες συγκεντρωσεις» περιοριζονται στην ευρυτερη περιοχη της η ΒΙΠΕ Καλαματας Β΄ κοντα
στον οικισμό του Μελιγαλά. Εντός των βιομηχανικών συγκεντρώσεων, εντοπίζεται 1 μονάδα
παραγωγής αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών που εμπίπτει στις πρόνοιες της Οδηγίας IED (πρώην
IPPC) και 10 λοιπές μεμονωμένες βιομηχανικές μονάδες χωροθετούνται εκτός βιομηχανικών
συγκεντρώσεων.
Τμήματα του Αυτοκινητοδρόμου Μορέας (Κόρινθος – Τρίπολη – Μεγαλόπολη – Καλαμάτα), καθώς και
του δευτερεύοντος εθνικού και του επαρχιακού οδικού δικτύου διέρχονται εντός της ΠΖΧ.
Τέλος, εντοπίστηκε 1 κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος εθνικής και περιφερειακής σημασίας, καθώς
και 4 κηρυγμένα μνημεία. Ο αρχαιολογικός χώρος Κάτω Μέλπειας περιλαμβάνει οικιστικά λείψανα
κλασσικών και ελληνιστικών χρόνων που σώζονται στη θέση "Κρεμπενή" στην Κάτω Μέλπεια.
Αναλυτικοί Πίνακες με τα ευρήματα εντός της ΠΖΧ παρατίθενται στο Παραδοτέο 8 της μελέτης.

8.2.3

ΖΔΥΚΠ GR01RAK0003 ‐ Οροπεδιο Μεγαλοπολης

Το μεγαλύτερο αστικό κέντρο εντός της ΖΔΥΚΠ είναι η Μεγαλόπολη, η οποία, όμως, δεν βρίσκεται εντός
της ΠΖΧ. Επίσης, κανένας οικισμός δεν βρίσκεται εντός της ΠΖΧ.
Η έκταση των αγροτικών περιοχών με καλλιέργειες ανέρχεται στα 6,8 km2, ενώ εντοπίστηκαν 6
κτηνοτροφικές μονάδες.
Τμήματα του Αυτοκινητόδρομου Μορέας (Κόρινθος – Τρίπολη – Μεγαλόπολη – Καλαμάτα), και του
Αυτοκινητόδρομου Σπάρτης – Καλαμάτας καθώς και του δευτερεύοντος εθνικού και του επαρχιακού
οδικού δικτύου διέρχονται εντός της ΠΖΧ.
Τέλος, εντός της ΠΖΧ βρίσκεται ο «Αρχαιολογικός χώρος κέντρου αρχαίας πόλεως Μεγαλοπόλεως», ο
οποίος περιλαμβάνει ολόκληρη την εντός των αρχαίων τειχών Μεγαλοπόλεως περιοχή (OT 198 ‐ 242),
όπου υφίστανται λείψανα αρχαίων κτηρίων και το βορείως της ως άνω περιοχής χώρο του κέντρου της
αρχαίας πόλεως, που ορίζεται από τις θέσεις Aραπομαγούλα, Άγιος Ιωάννης ή Γκουρίστρες, Tούμπανο,
Σαραντοράχη, Mελίσσια, Άγιος Γεώργιος Σωτήρα, Nεκροταφείον, Σωτηρόστρατα, Γηροκομείο και Άγιος
Aθανάσιος.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι, σε μικρή απόσταση από την ΠΖΧ βρίσκονται τα ορυχεία και οι
Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, χωρίς όμως
να θίγονται από την πλημμύρα.
Αναλυτικοί Πίνακες με τα ευρήματα εντός της ΠΖΧ παρατίθενται στο Παραδοτέο 8 της μελέτης.
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ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004 ‐ Χαμηλες περιοχες π. Αλφειου και παρακτια ζωνη
χειµαρρων απο το υψος της πολης Κρεστενα μεχρι τα Φιλιατρα (περιοχες π.
Νεδα, ρ. Καλου Νερου, ρ. Φιλιατρινο και λοιπων χειµαρρων)

Το μεγαλύτερο αστικό κέντρο εντός της ΖΔΥΚΠ είναι η πόλη του Πύργου, η οποία όμως δεν θίγεται από
την πλημμύρα χιλιετίας. Από άποψη πληθυσμιακού μεγέθους (> 1.000 κατοίκων) εντός της ΠΖΧ
βρισκονται εξ΄ολοκληρου η τμηματα της δομημενης εκτασης των οικισμων της Ζαχάρως και του
Επιταλίου. Οι λοιποί οικισμοί, τμήματα της δομημένης έκτασης των οποίων βρίσκονται εντός της ΠΖΧ
είναι τα Λασταίικα, το Γιαννιτσοχώρι, τα Νέα Καλυβάκια, το Τραγανό, η Μοσχούλα, το Κάτω Στρέφι, η
Λιναριά, το Πανόραμα, ο Παλάτας, τα Καβασιλάκια, η Νέα Δάφνη, το Θολό, το Καβούρι, η Κυανή Ακτή,
ο Αγιαννάκης, το Λογγάκι και η Παραλία.
Η έκταση των αστικών συγκεντρώσεων με πυκνότητα ανέρχεται σε 2,1 km2, περίπου και η έκταση των
εξωαστικών συγκεντρώσεων υπολογίστηκε γύρω στα 2,9 km2.
Εντός της ΠΖΧ βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, το Κέντρο Υγείας της Ζαχάρως, 9 σχολικές
μονάδες, το Διυλιστήριο Ερυμάνθου, καθώς και 1 υποσταθμός της ΔΕΗ.
Τα θερμοκήπια καταλαμβάνουν έκταση της τάξης των 0,9 km2, περίπου, η έκταση των αγροτικών
περιοχών με καλλιέργειες ανέρχεται στα 120 km2, ενώ εντοπίστηκαν 141 κτηνοτροφικές μονάδες.
Αναπτυσσόμενες τουριστικές περιοχές αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή της Ζαχάρως και στην
περιοχή των εκβολών του Ρ. Θολού και του Π. Νέδα. Αναπτυγμένες τουριστικές περιοχές δεν
εντοπίζονται στην περιοχή.
Η έκταση των «Βιομηχανικών συγκεντρώσεων» εντός της πλημμυρικής ζώνης ανέρχεται σε 0,1 km2,
περίπου, ενώ 21 μεμονωμένες βιομηχανικές μονάδες χωροθετούνται εκτός βιομηχανικών
συγκεντρώσεων.
Τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, καθώς και της Σιδηροδρομικής Γραμμής
Κατάκολο – Πύργος – Ολυμπία διέρχονται εντός της πλημμυρικής ζώνης χιλιετίας, ενώ εντοπίζεται και
το αεροδρόμιο Επιταλίου, έκτασης 0,2 km2, εντός της πλημμυρικής ζώνης.
Επιπλέον, εντός της ζώνης απαντώνται οι ΕΕΛ Πύργου, Ζαχάρως, Αρχαίας Ολυμπίας και Κρεστένων.
Τμήματα των ΕΖΔ του Δικτύου Natura 2000 «Θίνες και παραλιακό δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα,
Στροφυλιά, Κακόβατος» (GR2330005) και «Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι ‐ Κυπαρισσία)» (GR2550005)
καλύπτονται από την πλημμυρική ζώνη χιλιετίας.
Επίσης, εντός της ζώνης πλημμύρας χιλιετίας βρίσκονται 7 κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, εκ των
οποίων, ο Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Ολυμπίας έχει ενταχθεί στον κατάλογο των μνημείων της
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Τέλος, εντός της πλημμυρικής ζώνης βρίσκεται και
ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαλμώνης, αποτελεί νεώτερο μνημείο.
Αναλυτικοί Πίνακες με τα ευρήματα εντός της ΠΖΧ παρατίθενται στο Παραδοτέο 8 της μελέτης.

8.3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

8.3.1

Μεθοδολογικη προσεγγιση

Στόχος της ανάλυσης είναι η αποτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου στις κατακλυζόμενες περιοχές των
ΖΔΥΚΠ, για κάθε περίοδο επαναφοράς. Δεδομένης της ανομοιομορφίας των εκτατικών χρήσεων και
των συνθηκών πλημμύρας μέσα στη ζώνη πλημμύρας, κρίθηκε σκόπιμο η ανάλυση να διεξαχθεί σε
τετραγωνικό κάνναβο με κελιά μεγέθους 0,25 Km2 (500m x 500m), που οριοθετούνται μέσα στην
μέγιστη έκταση κατάκλυσης (που αντιστοιχεί σε πλημμύρα 1000‐ετίας για ποτάμιες ροές και σε
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πλημμύρα 100‐ετίας). Σημειώνεται ότι στο εσωτερικό του κάθε κελιού, οι συνθήκες πλημμύρας δύναται
να θεωρηθούν σταθερές και αφορούν σε εκείνες τις πλημμυρικές συνθήκες που ισχύουν για την
περιοχή περί το κέντρο του κάθε κελιού, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει ή όχι διαφοροποίηση μέσα σε
αυτό (π.χ. διαφοροποίηση ως προς τα βάθη, ή μερική κατάκλυση του κελιού από την πλημμύρα).
Ως βάση για την δημιουργία του καννάβου 500 x 500 m, χρησιμοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Πλέγμα
Αναφοράς (European Environment Agency reference grid http://www.eea.europa.eu/data‐and‐
maps/figures/eea‐reference‐grids). Το πλέγμα αυτό είναι διαθέσιμο από το European Environment
Agency (EEA) και για τις ακόλουθες διαστάσεις: 1x1 km, 10x10 km και 100x100 km. Το πλέγμα αυτό
καλύπτει το σύνολο της Χώρας. Το προβολικό σύστημα είναι το ETRS89‐LAEA (European Terrestrial
Reference System 1989 ‐ Lambert Azimuthal Equal‐Area), το οποίο είναι συμβατό και με το "Guidance
on reporting for flood hazard and risk maps of spatial information" (Version 5.1, December 2013).

Σχήμα 8.2: Σχηματική απεικόνιση καννάβου με κελιά μεγέθους 1x1 Km (European Environment Agency
reference grid)

Το τελικό πλέγμα, με χωρικές μονάδες (κελιά ‐ cells) διαστάσεων 500x500 m, προέκυψε από τη
διαίρεση των κελιών του Ευρωπαϊκού Πλέγματος Αναφοράς 1x1 km σε τέσσερα ίσα κελιά, ενώ για την
κωδικοποίηση κάθε κελιού χρησιμοποιήθηκε το CELLCODE του Ευρωπαϊκού Πλέγματος Αναφοράς με
την προσθήκη στο τέλος, ενός αύξοντα αριθμού (1 έως 4) ο οποίος αντιστοιχούσε στην διαίρεση του
αρχικού κελιού (cell) 1x1km σε τέσσερα τμήματα. Η αρίθμηση ξεκίνησε από το βορειοδυτικό κελί και
ακολούθησε δεξιόστροφη φορά (Σχήμα 8.3).
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Σχήμα 8.3: Σχηματική απεικόνιση καννάβου μελέτης με κελιά μεγέθους 500 x 500 m.

Σε κάθε κελί διαστάσεων 500 x 500m η μεθοδολογική προσέγγιση αποτίμησης του πλημμυρικού
κινδύνου έλαβε χώρα σε τρία βήματα, ως ακολούθως:
ΒΗΜΑ 1ο: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ (FLOOD
VULNERABILITY)
Η αποτίμηση των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων από πλημμύρα σε κάθε κελί c, έγινε μέσω ενός
συστήματος δεικτών για κάθε κατηγορία επίπτωσης. Για την αποτίμηση της μέγιστης πιθανής
επίπτωσης της πλημμύρας, που αφορά τη σημασία, την τρωτότητα και την έκθεση των χρήσεων,
ορίστηκαν πέντε (5) κλάσεις τρωτότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη βάση του WISE για την αναφορά
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των ιστορικών πλημμυρών στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης που γίνεται ανά 6‐ετία από
τα Κράτη Μέλη και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (Guidelines for filling
and updating flood phenomena associated data, EEA, 2014):
Ειδικότερα, για τις κατακλυζόμενες ζώνες, αξιολογήθηκαν τα ακόλουθα:


η Πληθυσμιακή τρωτότητα, που αφορά στην ασφάλεια και την υγεία των πολιτών που
βρίσκονται σε αστικές (πόλεις, οικισμοί) και εξωαστικές περιοχές. Η εν λόγω τρωτότητα, πέραν
του κινδύνου για την ανθρώπινη ζωή, αφορά και σε ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις που
δύναται να έχουν τα πλημμυρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα καταστροφές ή/και
δυσχέρεια στη λειτουργία σημαντικών κοινωφελών υποδομών οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες
για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και ευπαθείς στην πλημμύρα (π.χ. νοσοκομεία, κλινικές,
κέντρα υγείας, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, νηπιαγωγεία, σχολεία, πανεπιστήμια, δίκτυα και
υποδομές κοινής ωφέλειας, εγκαταστάσεις και δομές μηχανισμού πολιτικής προστασίας),



η Οικονομική τρωτότητα (σε επίπεδο εθνικής οικονομίας), που αφορά στην αξία ακίνητων και
κινητών ιδιοκτησιών εντός του αστικού και εξωαστικού χώρου, σε εμπορικές, τουριστικές,
βιομηχανικές, αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες και υποδομές (π.χ. θερμοκήπια,
σταυλικές εγκαταστάσεις), καθώς και σε υποδομές μεταφορών (οδικών αξόνων,
σιδηροδρομικών γραμμών, αεροδρομίων),



η Περιβαλλοντική τρωτότητα, που αφορά σε οικοτόπους (habitats) των οποίων τα οικολογικά
και λοιπά περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά (έκταση, βαθμός διατήρησης, οικολογική
κατάσταση, σπανιότητα, κλπ) κρίνονται ότι είναι ευάλωτα σε πλημμυρικά φαινόμενα και σε
βιομηχανικές μονάδες, ή άλλες εγκαταστάσεις και υποδομές που δύναται να ρυπάνουν το
περιβάλλον κατά την περίπτωση που πλημμυρίσουν, όπως εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων (ΕΕΛ) και χώρους διαχείρισης και διάθεσης στερεών αστικών αποβλήτων. Επίσης, η
περιβαλλοντική τρωτότητα, αφορά και στον βαθμό διάβρωσης των εδαφών ανάντη και εντός
των κατακλυζόμενων ζωνών που μπορεί να οδηγήσει σε πλημμύρες με αυξημένο ποσοστό
μεταφερόμενων ιζημάτων στις ζώνες αυτές και



η Πολιτιστική τρωτότητα, που αφορά σε αρχαιολογικούς χώρους και σε θέσεις μνημείων
πολιτιστικής κληρονομιάς διεθνούς, εθνικής και περιφερειακής σημασίας, που δύναται να
επηρεαστούν από ένα πλημμυρικό φαινόμενο.

Α) Επιπτώσεις στον πληθυσμό, ΕκΑ c
Κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας που ακολουθείται και στα πλαίσια αξιολόγησης των
επιπτώσεων που δύναται να έχουν τα πλημμυρικά φαινόμενα, στον πληθυσμό και ειδικότερα στην
ασφάλεια και υγεία των πολιτών, απαιτήθηκε ο προσδιορισμός των ακόλουθων χωρικών – εκτατικών
και σημειακών στοιχείων και δεδομένων:


Αστικές συγκεντρώσεις. Αποτελεί δεδομένο χωρικής φύσεως που αφορά στο σύνολο των
απογεγραμμένων από την ΕΛΣΤΑΤ οικισμών. Η αριθμητική διαβαθμονόμηση του δείκτη που
χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της επίπτωσης ενός πλημμυρικού φαινομένου στην
ασφάλεια και στην υγεία των πολιτών, σε περιοχές αστικών συγκεντρώσεων για τα υφιστάμενα
πληθυσμιακά και χωρικά δεδομένα των περιοχών του Υδατικού Διαμερίσματος, ανέρχεται σε:
500 για περιοχές με πυκνότητα πληθυσμού > 50 άτομα/ha και
-



250 για περιοχές με πυκνότητα πληθυσμού ≤ 50 άτομα/ha

Εξωαστικές συγκεντρώσεις. Αποτελεί δεδομένο χωρικής φύσεως, το οποίο περιλαμβάνει τις
εκτός σχεδίου δομημένες περιοχές με ομοιογενείς ή μη χρήσεις γης, στις παρυφές των «αστικών
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συγκεντρώσεων» ή σε απόσταση από αυτές. Η αριθμητική διαβαθμονόμηση του δείκτη που
χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της επίπτωσης ενός πλημμυρικού φαινομένου στην
ασφάλεια και στην υγεία των πολιτών, σε περιοχές εξωαστικών συγκεντρώσεων, ανέρχεται σε
250 (ανεξαρτήτως πυκνότητας πληθυσμού).
Νοσοκομεία. Η αριθμητική διαβαθμονόμηση του δείκτη που χρησιμοποιήθηκε για τον
προσδιορισμό της επίπτωσης ενός πλημμυρικού φαινομένου στην ασφάλεια και την υγεία των
πολιτών, λόγω πιθανής κατάκλυσης υποδομών λειτουργίας νοσοκομειακών μονάδων, ανέρχεται
σε 250.
Λοιπές υποδομές υγείας
1. Κέντρα και Μονάδες Υγείας. Πρόκειται για τα Κέντρα Υγείας και τις Μονάδες Υγείας
(Περιφερειακά και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία) που περιλαμβάνονται στο Πρωτοβάθμιο
Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ).
2. Κλινικές. Πρόκειται για γενικές κλινικές, ψυχιατρικές κλινικές, θεραπευτήρια, κέντρα
αποκατάστασης και αποθεραπείας, νεφρολογικά κέντρα, κέντρα θεραπείας εξαρτημένων
ατόμων, μαιευτήρια, παιδιατρικές κλινικές
Η αριθμητική διαβαθμονόμηση του δείκτη που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της
επίπτωσης ενός πλημμυρικού φαινομένου στην ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, λόγω
πιθανής κατάκλυσης λοιπών υποδομών υγείας (κέντρων υγείας, κλινικών, κ.α.), ανέρχεται σε
150. Σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία κατά τον προσδιορισμό της επίπτωσης ενός
πλημμυρικού φαινομένου στην ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, λόγω πιθανής κατάκλυσης
λοιπών υποδομών υγείας, λήφθηκε υπόψη ο αριθμός (πλήθος) των εν λόγω υποδομών υγείας
(κέντρων υγείας, κλινικών, κ.α.) που εντοπίστηκαν, μέσα σε κάθε ένα από τα κελιά, του καννάβου
αποτίμησης του πλημμυρικού κινδύνου, ο οποίος και πολλαπλασιάστηκε με τον αντίστοιχο
αριθμητικό δείκτη.



Κοινωνικές υποδομές.
1. Υποδομές εκπαίδευσης. Πρόκειται για το σύνολο των υποδομών των σχολικών μονάδων της
πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία), της δευτεροβάθμιας (γυμνάσια, λύκεια) και της
τριτοβάθμιας (Πανεπιστήμια και Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) εκπαίδευσης,
δημόσιου, αλλά και ιδιωτικού χαρακτήρα.
2. Υποδομές πρόνοιας. Πρόκειται για τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων που περιλαμβάνουν
τα γηροκομεία (οίκοι ευγηρίας και στέγες πρόνοιας γερόντων) και τα Κέντρα Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) των Δήμων, οι οποίες στο πλαίσιο της παρούσας, αποτέλεσαν
δεδομένα σημειακής φύσεως, με προσδιορισμό της ακριβούς τους θέσης. Η αριθμητική
διαβαθμονόμηση του δείκτη που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της επίπτωσης ενός
πλημμυρικού φαινομένου στην ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, λόγω πιθανής κατάκλυσης
κοινωνικών υποδομών (εκπαίδευσης και φροντίδας ηλικιωμένων), ανέρχεται σε 150.
3. Υποδομές κοινής ωφέλειας. Διερευνήθηκε η ύπαρξη ή μη εντός των ζωνών κατάκλυσης των
παρακάτω υποδομών κοινής ωφέλειας, ενώ προσδιορίστηκαν οι ακριβείς τους θέσεις (στην
περίπτωση που αυτές βρίσκονται εντός της πλημμυρικής ζώνης): Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας
Νερού (ΕΕΝ), Γεωτρήσεις ύδρευσης, Πηγές ύδρευσης, Αντλιοστάσια ύδρευσης και άρδευσης,
Εγκαταστάσεις και λοιπές υποδομές του δικτύου ηλεκτροδότησης (Πρόκειται για τους
υποσταθμούς και τα Κέντρα Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ), της ΔΕΗ). Η αριθμητική διαβαθμονόμηση του
δείκτη που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της επίπτωσης ενός πλημμυρικού φαινομένου
στην ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, λόγω πιθανής κατάκλυσης υποδομών κοινής ωφέλειας,
ανέρχεται σε 100. Σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία κατά τον προσδιορισμό της επίπτωσης
ενός πλημμυρικού φαινομένου στην ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, λόγω πιθανής
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κατάκλυσης υποδομών κοινής ωφέλειας, λήφθηκε υπόψη ο αριθμός (πλήθος) των εν λόγω
υποδομών που εντοπίστηκαν μέσα σε κάθε ένα από τα κελιά; του καννάβου αποτίμησης του
πλημμυρικού κινδύνου, ο οποίος και πολλαπλασιάστηκε με τον αντίστοιχο αριθμητικό δείκτη.
4. Υποδομές του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Διερευνήθηκε η ύπαρξη ή μη εντός των
ζωνών κατάκλυσης των παρακάτω υποδομών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού
Σώματος, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ενώ προσδιορίστηκαν οι ακριβείς τους θέσεις
(στην περίπτωση που αυτές βρίσκονται εντός της πλημμυρικής ζώνης). Η αριθμητική
διαβαθμονόμηση του δείκτη που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της επίπτωσης ενός
πλημμυρικού φαινομένου στην ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, λόγω πιθανής κατάκλυσης
υποδομών του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, ανέρχεται σε 250.

B) Οικονομικές επιπτώσεις ΕκΟ c
Κατά την εφαρμογή της σχετικής μεθοδολογίας, και στο πλαίσιο αξιολόγησης των επιπτώσεων που
δύναται να έχουν τα πλημμυρικά φαινόμενα στα οικονομικά μεγέθη (σε επίπεδο εθνικής οικονομίας)
και τις ευρύτερες οικονομικές συνιστώσες (αξίες ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων,
εγκαταστάσεις, δομές και δραστηριότητες παραγωγικών τομέων, δίκτυα μεταφορικών υποδομών,
κλπ) των περιοχών οι οποίες βρίσκονται εντός των ζωνών κατάκλυσης, απαιτήθηκε ο προσδιορισμός
των ακόλουθων χωρικών – εκτατικών και σημειακών στοιχείων και δεδομένων:


Αστικές συγκεντρώσεις. Αποτελεί δεδομένο χωρικής φύσεως, ο προσδιορισμός του οποίου
περιγράφηκε ανωτέρω. Η αριθμητική διαβαθμονόμηση του δείκτη που χρησιμοποιήθηκε για τον
προσδιορισμό της οικονομικής επίπτωσης ενός πλημμυρικού φαινομένου, σε περιοχές αστικών
συγκεντρώσεων, ανέρχεται σε:
-

250 για περιοχές με πυκνότητα πληθυσμού > 50 άτομα/ha και

-

100 για περιοχές με πυκνότητα πληθυσμού ≤ 50 άτομα/ha

Σημειώνεται ότι όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας για τον
προσδιορισμό της επίπτωσης της πλημμύρας, επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η πυκνότητα
πληθυσμού των 50 ατόμων/ha, ως αντιπροσωπευτική, για τα πληθυσμιακά και χωρικά δεδομένα
των περιοχών του συγκεκριμένου Υδατικού Διαμερίσματος.


Εξωαστικές συγκεντρώσεις. Αποτελεί δεδομένο χωρικής φύσεως, ο προσδιορισμός του οποίου
περιγράφηκε ανωτέρω. Η αριθμητική διαβαθμονόμηση του δείκτη που χρησιμοποιήθηκε για τον
προσδιορισμό της οικονομικής επίπτωσης ενός πλημμυρικού φαινομένου, σε περιοχές
εξωαστικών συγκεντρώσεων, ανέρχεται σε 100 (ανεξαρτήτως πυκνότητας πληθυσμού).



Αγροτικές περιοχές με θερμοκήπια. Η αριθμητική διαβαθμονόμηση του δείκτη που
χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της οικονομικής επίπτωσης ενός πλημμυρικού
φαινομένου, σε αγροτικές περιοχές με θερμοκήπια, ανέρχεται σε 150.



Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες. Η αριθμητική διαβαθμονόμηση του δείκτη που
χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της οικονομικής επίπτωσης ενός πλημμυρικού
φαινομένου, σε αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες, ανέρχεται σε 100.



Κτηνοτροφικές μονάδες. Η αριθμητική διαβαθμονόμηση του δείκτη που χρησιμοποιήθηκε για
τον προσδιορισμό της οικονομικής επίπτωσης ενός πλημμυρικού φαινομένου σε κτηνοτροφικές
μονάδες ανέρχεται σε 50.



Αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές. Η αριθμητική διαβαθμονόμηση του δείκτη που
χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της οικονομικής επίπτωσης ενός πλημμυρικού
φαινομένου σε αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές ανέρχεται σε 250.
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Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές. Η αριθμητική διαβαθμονόμηση του δείκτη που
χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της οικονομικής επίπτωσης ενός πλημμυρικού
φαινομένου σε αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές ανέρχεται σε 50.



Βιομηχανικές συγκεντρώσεις.
1. Θεσμοθετημένες βιομηχανικές περιοχές. Πρόκειται για οργανωμένες βιομηχανικές
περιοχές, για τον προσδιορισμό των οποίων, ελήφθησαν υπόψη οι ορισμοί και οι διακρίσεις του
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». Τα εν λόγω νομοθετήματα, αποτελούν το
βασικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών
Περιοχών και σύμφωνα με αυτά, οι Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ)
μπορούν να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ), Βιομηχανικό
Πάρκο (ΒΙΠΑ), Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) και Τεχνόπολη. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της
παρούσας, και υπέρ της ασφαλείας, στις περιοχές των βιομηχανικών συγκεντρώσεων
συμπεριλήφθηκε το σύνολο της έκτασης των θεσμοθετημένων βιομηχανικών περιοχών που
εμπίπτουν εντός των ζωνών πλημμύρας της περιοχής μελέτης, ανεξάρτητα από το εάν σε αυτές
υπάρχουν σήμερα εγκατεστημένες ή όχι βιομηχανικές μονάδες.
2. Περιοχές άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων. Πρόκειται για μη οργανωμένες
βιομηχανικές περιοχές, στις οποίες εντοπίζονται συγκεντρώσεις, κυρίως, βιομηχανικών και
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, εντός των οποίων δύναται να υπάρχουν και άλλες οικονομικές
δραστηριότητες (εγκαταστάσεις αποθηκών, εμπορίου, κλπ). Οι εν λόγω περιοχές χωροθετούνται,
κατά κύριο λόγο, πέριξ των αστικών συγκεντρώσεων και εκτός του εξωαστικού χώρου, καθώς
και πέριξ των θεσμοθετημένων βιομηχανικών περιοχών. Η αριθμητική διαβαθμονόμηση του
δείκτη που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της οικονομικής επίπτωσης ενός
πλημμυρικού φαινομένου, σε βιομηχανικές συγκεντρώσεις, ανέρχεται σε 250.



Βιομηχανίες SEVESO και IED (εκτός βιομηχανικών συγκεντρώσεων). Αποτελεί δεδομένο
σημειακής φύσεως, το οποίο σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία, περιλαμβάνεται κατά την
αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων που δύναται να έχουν τα πλημμυρικά φαινόμενα στις
περιοχές στις οποίες αυτά λαμβάνουν χώρα, λόγω της πιθανής κατάκλυσής τους. Πρόκειται για:
τις βιομηχανικές μονάδες που εμπίπτουν στις πρόνοιες της Οδηγίας SEVESO (Οδηγία
82/501/ΕΚ – Seveso Ι, Οδηγία 96/82/ΕΚ – Seveso ΙI και Οδηγία 2012/18/ΕE – Seveso ΙII)
και διατρέχουν δυνητικό κίνδυνο για ατυχήματα μεγάλης έκτασης, όπως πυρκαγιές,
εκρήξεις, διαρροές τοξικών και επικινδύνων αερίων και

τις βιομηχανικές μονάδες που εμπίπτουν στις πρόνοιες της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ “Περί
βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης/ Integrated
pollution prevention and control ‐ IPPC)” (Οδηγία IED, πρώην IPPC).
Η αριθμητική διαβαθμονόμηση του δείκτη που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της
οικονομικής επίπτωσης ενός πλημμυρικού φαινομένου σε βιομηχανικές μονάδες που εμπίπτουν
στις πρόνοιες των Οδηγιών IED και SEVESO και βρίσκονται εκτός βιομηχανικών συγκεντρώσεων
ανέρχεται σε 150. Σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία, κατά τον προσδιορισμό της οικονομικής
επίπτωσης ενός πλημμυρικού φαινομένου λόγω πιθανής κατάκλυσης βιομηχανικών μονάδων
που εμπίπτουν στις πρόνοιες των Οδηγιών IED και SEVESO, λήφθηκε υπόψη ο αριθμός (πλήθος)
των εν λόγω μονάδων που εντοπίστηκαν μέσα σε κάθε ένα από τα κελία του καννάβου
αποτίμησης του πλημμυρικού κινδύνου, ο οποίος και πολλαπλασιάστηκε με τον αντίστοιχο
αριθμητικό δείκτη. Σημειώνεται ότι, όπως προαναφέρθηκε, από το σχετικό προσδιορισμό της
οικονομικής επίπτωσης αποκλείστηκαν όσες βιομηχανικές μονάδες IED και SEVESO
χωροθετούνταν εντός περιοχών βιομηχανικών συγκεντρώσεων.
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Λοιπές μεμονωμένες βιομηχανικές μονάδες (εκτός βιομηχανικών συγκεντρώσεων).
Πρόκειται για τις λοιπές μεμονωμένες βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται εκτός των
περιοχών που προσδιορίστηκαν ανωτέρω ως «περιοχές βιομηχανικών συγκεντρώσεων»
(θεσμοθετημένες βιομηχανικές περιοχές και περιοχές άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων),
καθώς και αυτές που δεν περιλαμβάνονται στις βιομηχανίες οι οποίες εμπίπτουν στις πρόνοιες
των Οδηγιών IED και SEVESO. Στο πλαίσιο του παρόντος, προσδιορίστηκαν οι θέσεις των
ανωτέρω βιομηχανικών μονάδων που βρίσκονται εντός των κατακλυζόμενων ζωνών του ΥΔ, οι
οποίες οριοθετούνται από τη μέγιστη έκταση κατάκλυσης (πλημμύρα 1000‐ετίας). Η αριθμητική
διαβαθμονόμηση του δείκτη που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της οικονομικής
επίπτωσης ενός πλημμυρικού φαινομένου σε λοιπές μεμονωμένες βιομηχανικές μονάδες που
βρίσκονται εκτός βιομηχανικών συγκεντρώσεων και δεν περιλαμβάνονται στις βιομηχανίες IED
και SEVESO ανέρχεται σε 50.



Μεταφορικές υποδομές
1. Οδικό δίκτυο. Αποτελεί δεδομένο γραμμικής φύσεως και στο πλαίσιο της παρούσας,
προσδιορίστηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες οδικών αξόνων:

Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο

Πρωτεύον εθνικό

Δευτερεύον εθνικό

Τριτεύον εθνικό

Πρωτεύον επαρχιακό και

Δευτερεύον επαρχιακό
Η αριθμητική διαβαθμονόμηση του δείκτη που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της
οικονομικής επίπτωσης ενός πλημμυρικού φαινομένου, εξ’ αιτίας της πιθανής διακοπής του
οδικού δικτύου, λόγω κατάκλυσής του από την πλημμύρα, ανέρχεται σε:
-

150 για το διευρωπαϊκό και το πρωτεύον εθνικό οδικό δίκτυο και

-

100 για το δευτερεύον και τριτεύον εθνικό, καθώς και για το πρωτεύον και δευτερεύον
επαρχιακό οδικό δίκτυο.

2. Σιδηροδρομικό δίκτυο. Η αριθμητική διαβαθμονόμηση του δείκτη που χρησιμοποιήθηκε για
τον προσδιορισμό της οικονομικής επίπτωσης ενός πλημμυρικού φαινομένου, εξ’ αιτίας της
πιθανής διακοπής του σιδηροδρομικού δικτύου, λόγω κατάκλυσής του από την πλημμύρα,
ανέρχεται σε 150.
3. Αεροδρόμια. Η αριθμητική διαβαθμονόμηση του δείκτη που χρησιμοποιήθηκε για τον
προσδιορισμό της οικονομικής επίπτωσης ενός πλημμυρικού φαινομένου, εξ’ αιτίας της πιθανής
διακοπής της λειτουργίας ενός αεροδρομίου, λόγω κατάκλυσής του από την πλημμύρα, ανέρχεται
σε 150.

Γ) Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις ΕκΠε c
Κατά την εφαρμογή της σχετικής μεθοδολογίας, και στο πλαίσιο αξιολόγησης των επιπτώσεων που
δύναται να έχουν τα πλημμυρικά φαινόμενα στα περιβαλλοντικά και λοιπά οικολογικά χαρακτηριστικά
των περιοχών, οι οποίες βρίσκονται εντός των ζωνών κατάκλυσης, απαιτήθηκε ο προσδιορισμός των
ακόλουθων χωρικών – εκτατικών και σημειακών στοιχείων και δεδομένων:


Βιομηχανίες SEVESO και IED. Στο πλαίσιο του παρόντος, ελήφθησαν υπόψη, οι βιομηχανικές
μονάδες που εμπίπτουν στις πρόνοιες της Οδηγίας SEVESO και της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ (Οδηγία
IED, πρώην IPPC), έτσι όπως αυτές προσδιορίστηκαν ανωτέρω, κατά την αξιολόγηση των
οικονομικών επιπτώσεων. Η αριθμητική διαβαθμονόμηση του δείκτη που χρησιμοποιήθηκε για
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τον προσδιορισμό της περιβαλλοντικής επίπτωσης ενός πλημμυρικού φαινομένου σε
βιομηχανικές μονάδες που εμπίπτουν στις πρόνοιες των Οδηγιών IED και SEVESO (ανεξάρτητα
εάν αυτές βρίσκονται εντός ή εκτός περιοχών βιομηχανικών συγκεντρώσεων) ανέρχεται σε 500.


Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ). Πρόκειται για τις υφιστάμενες, εν ενεργεία
ΕΕΛ των πόλεων και των οικισμών, οι οποίες βρίσκονται εντός των κατακλυζόμενων ζωνών, του
ΥΔ, που οριοθετούνται από τη μέγιστη έκταση κατάκλυσης (πλημμύρα 1000‐ετίας). Η
αριθμητική διαβαθμονόμηση του δείκτη που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της
περιβαλλοντικής επίπτωσης ενός πλημμυρικού φαινομένου, σε ΕΕΛ, ανέρχεται σε:
150 για ΕΕΛ με δυναμικότητα > 100.000 ι.π.,
100 για ΕΕΛ με δυναμικότητα από 10.000 έως 100.000 ι.π. και
50 για ΕΕΛ με δυναμικότητα < 10.000 ι.π.



Χώροι διαχείρισης και διάθεσης στερεών αστικών αποβλήτων. Πρόκειται για τους
υφιστάμενους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και χώρους ανεξέλεγκτης
διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ), οι οποίοι βρίσκονται εντός των κατακλυζόμενων ζωνών του ΥΔ 01,
που οριοθετούνται από τη μέγιστη έκταση κατάκλυσης (πλημμύρα 1.000‐ετίας). Η αριθμητική
διαβαθμονόμηση του δείκτη που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της περιβαλλοντικής
επίπτωσης ενός πλημμυρικού φαινομένου σε χώρους διαχείρισης και διάθεσης στερεών αστικών
αποβλήτων ανέρχεται σε 100.



Βιότοποι. Ο προσδιορισμός των ευαίσθητων στις πλημμύρες τύπων οικοτόπων έγινε με βάση τη
σχετική χαρτογράφηση του 1999‐2000 για τα τμήματα των περιοχών του Δικτύου Natura 2000
που έχουν χαρακτηρισθεί ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ειδικές Ζώνης Διατήρησης
(ΕΖΔ), βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και τα οποία βρίσκονται εντός των ζωνών πλημμύρας
χιλιετίας (1000 έτη), των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), του ΥΔ. Η
αριθμητική διαβαθμονόμηση του δείκτη που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της
περιβαλλοντικής επίπτωσης ενός πλημμυρικού φαινομένου σε έναν ευαίσθητο στην πλημμύρα
βιότοπο ανέρχεται σε 50.

Δ) Επιπτώσεις στην Πολιτιστική κληρονομιά ΕκΠο c
Κατά την εφαρμογή της σχετικής μεθοδολογίας και στο πλαίσιο αξιολόγησης των επιπτώσεων που
δύναται να έχουν τα πλημμυρικά φαινόμενα στα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών
οι οποίες βρίσκονται εντός των ζωνών κατάκλυσης, προσδιορίστηκαν τα ακόλουθα στοιχεία και
δεδομένα:


Μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς διεθνούς σημασίας. Η αριθμητική διαβαθμονόμηση του
δείκτη που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της επίπτωσης ενός πλημμυρικού
φαινομένου, στην πολιτιστική κληρονομιά, λόγω κατάκλυσης μνημείου πολιτιστικής
κληρονομιάς διεθνούς σημασίας, ανέρχεται σε 150.



Μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς εθνικής και περιφερειακής σημασίας. Στο πλαίσιο του
παρόντος, διερευνήθηκε η ύπαρξη κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, χαρακτηρισμένων
ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων, καθώς και μουσείων και λοιπών μουσειακών χώρων,
εντός των ζωνών κατάκλυσης του ΥΔ 01, οι οποίες οριοθετούνται από την μέγιστη έκταση
πλημμύρας (πλημμύρα 1000‐ετίας), ενώ παράλληλα προσδιορίστηκαν με ακρίβεια τα χωρικά
τους όρια (στην περίπτωση των αρχαιολογικών χώρων), καθώς και οι θέσεις τους (στην
περίπτωση των ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων και των μουσείων). Αναλυτικότερα,
διερευνήθηκαν τα ακόλουθα:
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1. Αρχαιολογικοί χώροι. Η αριθμητική διαβαθμονόμηση του δείκτη που χρησιμοποιήθηκε για
τον προσδιορισμό της επίπτωσης ενός πλημμυρικού φαινομένου, στην πολιτιστική κληρονομιά,
λόγω κατάκλυσης αρχαιολογικού χώρου, ανέρχεται σε 50.
2. Μνημεία ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας. Η αριθμητική διαβαθμονόμηση του δείκτη
που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της επίπτωσης ενός πλημμυρικού φαινομένου, στην
πολιτιστική κληρονομιά, λόγω κατάκλυσης μνημείου ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας,
ανέρχεται σε 50.
3. Μουσεία. Πρόκειται για δεδομένο σημειακής φύσεως, που αφορά το σύνολο των μουσείων και
των λοιπών μουσειακών χώρων. Η αριθμητική διαβαθμονόμηση του δείκτη που
χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της επίπτωσης ενός πλημμυρικού φαινομένου, στην
πολιτιστική κληρονομιά, λόγω κατάκλυσης μουσείου, ανέρχεται σε 50.
Τελικά, για την αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα Εκc σε κάθε κελί
αθροίστηκαν:




για κάθε κατηγορία επίπτωσης οι δείκτες των επί μέρους επιπτώσεων κατά τα ανωτέρω
Εκc = ΕκΑc + ΕκΟc + ΕκΠεc + ΕκΠοc ,
οι δείκτες των κατηγοριών επίπτωσης για τον προσδιορισμό της συνολικής έκθεσης του κελιού.

Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η κατηγοριοποίηση του κινδύνου, βάσει των προαναφερθέντων.
Πίνακας 8.1:

Πιθανή μέγιστη επίπτωση – Κατηγορία κινδύνου.

Πιθανή μέγιστη επίπτωση Κατηγορία κινδύνου
<50

πολύ χαμηλός

50‐125

χαμηλός

125‐200

μέτριος

200‐400

υψηλός

>400

πολύ υψηλός

ΒΗΜΑ 2ο: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (FLOOD HAZARD)
Για την εκτίμηση των επιπτώσεων από πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ, στην παρούσα μελέτη,
συσχετίζονται για κάθε κελί 500m x 500m οι μέγιστες δυνητικές επιπτώσεις μιας θεωρητικής μέγιστης
πλημμύρας με βάθος νερού >2μ, με τα χαρακτηριστικά και την ένταση της πλημμύρας των τριών
εξεταζόμενων περιόδων επαναφοράς για Τ50, Τ100 και Τ1000 έτη. Ως υδραυλικά χαρακτηριστικά των
πλημμυρών λαμβάνονται εκείνα που έχουν προκύψει από την υδραυλική ανάλυση για την κατάρτιση
των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας.
Σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία και πρακτική για την απόδοση της έντασης της πλημμύρας και του
βαθμού επιρροής της στο μέγεθος των ζημιών λαμβάνονται στην παρούσα μελέτη υπόψη, τα βασικά
υδραυλικά χαρακτηριστικά της πλημμύρας που είναι το βάθος (d) και η ταχύτητα ροής (V).
Το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται ενιαία για όλες τις χρήσεις και δραστηριότητες και έχει σαν σκοπό:


να απεικονίζει κατά το δυνατόν καλύτερα και πληρέστερα την ελληνική πραγματικότητα χωρίς να
υπερτιμά την επικινδυνότητα της πλημμύρας (flood hazard)
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να χρησιμοποιεί συνδυαστικά τις παραμέτρους του βάθους (d) και της ταχύτητας ροής (v) που
αποτελούν συνήθη πρακτική στη βιβλιογραφία (όπως στα συστήματα του USBR, Flo‐2D, Γαλλικό
κριτήριο, Priest, ASCE που αναφέρθηκαν σε προηγούμενες παραγράφους)
να αποφευχθεί ο υπολογισμός διαφορετικών κριτηρίων για κάθε κατηγορία επίπτωσης
(ασφάλειας στον πληθυσμό, οικονομικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές) που περιπλέκει τις
επεξεργασίες και τις αριθμητικές αναλύσεις
να ενσωματωθεί το κριτήριο του κρίσιμου βάθους σε ότι αφορά τις επιπτώσεις των πλημμυρών
στις καλλιέργειες που είναι το βάθος νερού d =0.2m.

Με το προτεινόμενο κριτήριο η επικινδυνότητα της πλημμύρας (Flood Hazard) κατατάσσεται σε πέντε
κλάσεις όπως δίνεται στον πίνακα και στο Εικόνα που ακολουθούν :






VL: Very Low (πολύ χαμηλός)
L: Low (χαμηλός)
M: Medium (μέτριος)
H: High (υψηλός)
VH: Very High (πολύ υψηλός)

Πίνακας 8.2: Κλάσεις επικινδυνότητας της πλημμύρας ανάλογα με τα υδραυλικά χαρακτηριστικά της
βάθους (d) και ταχύτητας (v)

Ταχύτητα ροής v (m/sec)
ΒΑΘΟΣ d (m)

v ≤ 0,5

0,5 < v ≤ 2,0

2,0 < v ≤ 4,0

v ≥ 4,0

d ≤ 0,2
VL
VL
VL
L
0,2 < d ≤ 0,5
L
L
M
Μ
0,5 < d ≤ 1,0
L
M
H
H
1,0 < d ≤ 1,5
M
M
H
VH
1,5 < d ≤ 2,0
H
H
VH
VH
d > 2,0
VH
VH
VH
VH
Για την αποτίμηση της συμμετοχής της έντασης της πλημμύρας (Ηazard) στη διαμόρφωση του
μεγέθους των επιπτώσεων αποδίδεται σε κάθε κλάση του Flood Hazard ένας βαθμός επιρροής (σκορ),
όπως δίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 8.3:

Βαθμός επιρροής επικινδυνότητας της πλημμύρας

Κλάση Επικινδυνότητας
Πλημμύρας
VL ‐ Πολύ Χαμηλός
L ‐ Χαμηλός
M ‐ Μέτριος
H ‐ Υψηλός
VH ‐ Πολύ Υψηλός

Βαθμός Επιρροής
Score ΒΑ(Τ)
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

Επισημαίνεται ότι οι επιπτώσεις σε ορισμένες κατηγορίες χρήσεων π.χ. αγροτική (καλλιέργειες) και
τουριστική εξαρτώνται από την εποχή του έτους κατά την οποία μπορεί να λάβει χώρα η πλημμύρα
καθώς και από την διάρκεια παραμονής του νερού στις κατακλυσμένες περιοχές (για τις καλλιέργειες).
Ωστόσο οι πληροφορίες αυτές δεν ήταν δυνατόν να παραχθούν από την επεξεργασία των
βροχοπτώσεων ‐ απορροών και την ανάλυση διόδευσης των πλημμυρών που υλοποιήθηκαν σε
προηγούμενα στάδια της μελέτης συνεπώς και δεν προσμετρούνται στο βαθμό επιρροής
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επικινδυνότητας της πλημμύρας. Συνεπώς θεωρείται ότι οι πλημμύρες μπορεί να λάβουν χώρα
οποιαδήποτε εποχή του έτους.
ΒΗΜΑ 3o: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
Για τον προσδιορισμό της συνολικής επίπτωσης σε κάθε κελί c από την πλημμύρα περιόδου
επαναφοράς T=50, 100 και 1000έτη ακολουθείται η κάτωθι μεθοδολογία :
1. Αθροίζονται, για κάθε κελί c και για κάθε κατηγορία επίπτωσης τα γινόμενα των επί μέρους
επιπτώσεων με τους αντίστοιχους βαθμούς επιρροής, όπως προκύπτουν από τα αποτελέσματα της
ανάλυσης επικινδυνότητας, για τον υπολογισμό της επίπτωσης ανά κατηγορία:

Risk = Vulnerability x Hazard
ΕπΑ(T)c = Σ [ΕκΑιc x ΒA(T)ιc]
Για την ανάλυση αυτή, ως μέγιστη τιμή Ekc ανά κελί λαμβάνεται το 1.000, που αντιστοιχεί σε πολύ
σημαντική επίπτωση.
2. Αθροίζονται, σε κάθε κελί c, οι επιπτώσεις από τις κάτωθι κατηγορίες:





Επιπτώσεις στον πληθυσμό ΕκΑc
Οικονομικές επιπτώσεις ΕκΟc
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΕκΠεc
Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά ΕκΠοc
Επ(T)c = EπA(T)c + ΕπΟ(T)c + ΕπΠε(T)c + ΕπΠo(T)c

Τα παραπάνω αποτελούν την συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων πλημμύρας που αποτυπώνεται για τις τρεις
περιόδους επαναφοράς Τ=50, 100 και 1000 έτη σε χρωματικές κλάσεις που παρουσιάζει ο παρακάτω Πίνακας:
Πίνακας 8.4:

Κλάσεις συνολικής αξιολόγησης πλημμύρας

Συνολική Πιθανή
Κατηγορία
Επίπτωση Πλημμύρας
Κινδύνου
<50
πολύ χαμηλός
50‐125
χαμηλός
125‐200
μέτριος
200‐400
υψηλός
>400
πολύ υψηλός
Η διαδικασία υπολογισμού της συνολικής αξιολόγησης των επιπτώσεων πλημμύρας υλοποιήθηκε με
το λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, ArcGIS με το οποίο ακολουθήθηκαν τα εξής
επιμέρους βήματα:





Έγινε μετατροπή των ψηφιδωτών αρχείων (raster) σε πολύγωνα (polygons) σε ότι αφορά τις
κλάσεις του βαθμού επιρροής επικινδυνότητας πλημμύρας (flood hazard).
Έγινε επίθεση με την εντολή intersect του Analysis Tool του ArcGIS μεταξύ:
 των πολυγώνων του βαθμού επιρροής επικινδυνότητας πλημμύρας (flood hazard) που
χωροθετούνται εντός της πλημμυρικής έκτασης για κάθε περίοδο επαναφοράς Τ=50, 100
και 1000έτη και
 των κελιών (cells) 500x500μ στα οποία έχει προσδιοριστεί η αποτίμηση των μέγιστων
δυνητικών επιπτώσεων από πλημμύρα (flood vulnerability)
Υπολογίστηκε ο χωρικός μέσος όρος του Flood Vulnerability x Flood Hazard με κατάλληλη
φόρμουλα σε περιβάλλον Microsoft Access μέσα σε κάθε κελί (cell) 500x500μ και εντός της

Π12.Τ1 ‐ 279

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

κατακλυσμένης από πλημμύρα έκτασης για τις τρεις εξεταζόμενες περιόδους επαναφοράς Τ=50,
100 και 1000έτη. Η αριθμητική φόρμουλα με την οποία υπολογίστηκε ο χωρικός μέσος όρος του
γινομένου flood vulnerability x flood hazard σε κάθε κελί (cell) 500x500μ είναι ο παρακάτω:
ΕπΑ(T)c = Σ [ΕκΑc ∙ ΒA1(T)c + ΕκΑc ∙ ΒA2(T)c + .... + ΕκΑc ∙ ΒAn(T)c]/[A1+A2+...+An]
όπου:
Α1, Α2..., Αn : είναι τα επιμέρους εμβαδά του κελιού 500x500μ το άθροισμα των οποίων είναι ίσο με
το συνολικό εμβαδόν του κελιού δηλαδή 0.25Km2
ΕκΑc: είναι η αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα στο κελί 500x500μ
ΒA1(T)c, ΒA2(T)c .... ΒAn(T)c: βαθμοί επιρροής επικινδυνότητας πλημμύρας για κάθε υποπεριοχή του
κελιού 500x500μ εντός της πλημμυρισμένης έκτασης.

8.3.2


Αποτελεσματα αξιολογησης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ

ΖΔΥΚΠ GR01RAK0001 ‐ Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας‐Μεσσήνης
Η ΖΔΥΚΠ παρουσιάζει πολύ χαμηλό ως πολύ υψηλό κίνδυνο δυνητικών επιπτώσεων, όπως φαίνεται
και στην επόμενη εικόνα (Σχήμα 8.4). Το μεγαλύτερο κίνδυνο δυνητικών επιπτώσεων εμφανίζει η
περιοχή της πόλης της Καλαμάτας, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης δραστηριοτήτων. Πιο
συγκεκριμένα, εντός της περιοχής αυτής απαντάται αστική και εξωαστική συγκέντρωση και μάλιστα,
όπως αναφέρθηκε, η πυκνότητα της αστικής συγκέντρωσης της Καλαμάτας είναι μεγαλύτερη των 50
ατόμων / ha. Επίσης, στην περιοχή εντοπίζονται τουριστικές, πολιτιστικές και βιομηχανικές υποδομές
με αποτέλεσμα οι δυνητικές επιπτώσεις από πλημμύρα να είναι ιδιαίτερα δυσμενείς.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν σχετικά με την αποτίμηση της
μέγιστης πιθανής επίπτωσης από την πλημμύρα χιλιετίας, σε επίπεδο κελιού 500x500 m του πλέγματος
αναφοράς, βάσει της μεθοδολογίας που περιγράφηκε παραπάνω.
Πίνακας 8.5: Αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από την πλημμύρα για Τ=1000 στη ΖΔΥΚΠ
GR01RAK0001 ‐ Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας ‐ Μεσσήνης .

Πλήθος κελιών

Κατηγορία κινδύνου

40

Πολύ Χαμηλός

324

Χαμηλός

82

Μέτριος

64

Υψηλός

29

Πολύ Υψηλός
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Σχήμα 8.4: Αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από την πλημμύρα (Τ=1000) ‐ ΖΔΥΚΠ
GR01RAK0001‐ Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας ‐ Μεσσήνης
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ΖΔΥΚΠ GR01RAK0002 ‐ Πεδινή περιοχή Μελιγαλά
Η ΖΔΥΚΠ παρουσιάζει πολύ χαμηλό έως πολύ υψηλό κίνδυνο δυνητικών επιπτώσεων, όπως φαίνεται
και στην επόμενη εικόνα (Σχήμα 8.5). Το μεγαλύτερο κίνδυνο δυνητικών επιπτώσεων εμφανίζει η
περιοχη περι τη ΒΙΠΕ Καλαματας Β΄, καθως και η ευρυτερη περιοχη του οικισμου του Ζευγολατειου.
Γενικά, οι περιοχές γύρω από τους οικισμούς παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο δυνητικών
επιπτώσεων, λόγω μεγάλης συγκέντρωσης δραστηριοτήτων και υποδομών.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν σχετικά με την αποτίμηση της
μέγιστης πιθανής επίπτωσης από την πλημμύρα χιλιετίας, σε επίπεδο κελιού 500x500 m του πλέγματος
αναφοράς, βάσει της μεθοδολογίας που περιγράφηκε παραπάνω.
Πίνακας 8.6: Αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από την πλημμύρα για Τ=1000 στη ΖΔΥΚΠ
GR01RAK0002 ‐ Πεδινή περιοχή Μελιγαλά .

Πλήθος κελιών

Κατηγορία κινδύνου

13

Πολύ Χαμηλός

108

Χαμηλός

45

Μέτριος

36

Υψηλός

2

Πολύ Υψηλός
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Σχήμα 8.5: Αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από την πλημμύρα (Τ=1000) ‐ ΖΔΥΚΠ
GR01RAK0002‐ Πεδινή περιοχή Μελιγαλά
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ΖΔΥΚΠ GR01RAK0003 ‐ Οροπέδιο Μεγαλόπολης
Η ΖΔΥΚΠ παρουσιάζει πολύ χαμηλό έως και υψηλό κίνδυνο δυνητικών επιπτώσεων, όπως φαίνεται και
στην επόμενη εικόνα (Σχήμα 8.6). Ο υψηλός κίνδυνος εντοπίζεται σε περιοχή πολύ περιορισμένης
έκτασης, αφού δε εντοπίζονται πολλές υποδομές, ούτε αναπτύσσονται ιδιαίτερες δραστηριότητες
εντός της ΠΖΧ.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν σχετικά με την αποτίμηση της
μέγιστης πιθανής επίπτωσης από την πλημμύρα χιλιετίας, σε επίπεδο κελιού 500x500 m του πλέγματος
αναφοράς, βάσει της μεθοδολογίας που περιγράφηκε παραπάνω.
Πίνακας 8.7: Αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από την πλημμύρα για Τ=1000 στη ΖΔΥΚΠ
GR01RAK0003 ‐ Οροπέδιο Μεγαλόπολης.

Πλήθος κελιών

Κατηγορία κινδύνου

111

Πολύ Χαμηλός

86

Χαμηλός

15

Μέτριος

8

Υψηλός

0

Πολύ Υψηλός
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Σχήμα 8.6: Αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από την πλημμύρα (Τ=1000) – ΖΔΥΚΠ
GR01RAK0003 ‐ Οροπέδιο Μεγαλόπολης
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ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004 ‐ Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη χειµάρρων από το
ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό
και λοιπών χειµάρρων)
Η ΖΔΥΚΠ παρουσιάζει πολύ χαμηλό έως πολύ υψηλό κίνδυνο δυνητικών επιπτώσεων, όπως φαίνεται
και στην επόμενη εικόνα (Σχήμα 8.7). Το μεγαλύτερο κίνδυνο δυνητικών επιπτώσεων παρουσιάζουν οι
περιοχές γύρω από τον Πύργο και τη Ζαχάρω, λόγω μεγάλης συγκέντρωσης δραστηριοτήτων στις
περιοχές αυτές. Η περιοχή στην οποία εκτείνεται ο Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Ολυμπίας
παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο δυνητικών επιπτώσεων.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν σχετικά με την αποτίμηση της
μέγιστης πιθανής επίπτωσης από την πλημμύρα χιλιετίας εντός της ΖΔΥΚΠ, σε επίπεδο κελιού 500x500
m του πλέγματος αναφοράς, βάσει της μεθοδολογίας που περιγράφηκε παραπάνω.
Πίνακας 8.8: Αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από την πλημμύρα για Τ=1000 στη ΖΔΥΚΠ
GR01RAK0003 ‐ Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη χειμάρρων από το ύψος της πόλης
Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών χειμάρρων).

Πλήθος κελιών

Κατηγορία κινδύνου

198

Πολύ Χαμηλός

640

Χαμηλός

224

Μέτριος

130

Υψηλός

12

Πολύ Υψηλός
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Σχήμα 8.7: Αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από την πλημμύρα (Τ=1000) ‐ ΖΔΥΚΠ
GR01RAK0004 ‐ Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη χειμάρρων από το ύψος της πόλης
Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών
χειμάρρων)
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Ακολούθως παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της αποτίμησης των Μέγιστων
Δυνητικών Επιπτώσεων από την πλημμύρα χιλιετίας, σε επίπεδο κελιού 500x500 m του πλέγματος
αναφοράς για το σύνολο του ΥΔ 01.
Πίνακας 8.9:

Κατηγορία
Κινδύνου

Συνολική Αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από την πλημμύρα – ΥΔ 01
GR01RAK0001
GR01RAK0004
Πεδινή
GR01RAK0002
Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και παράκτια
GR01RAK0003
περιοχή
Πεδινή
ζώνη χειµάρρων από το ύψος της πόλης
Οροπέδιο
Σύνολο
ρεμάτων
περιοχή
Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά
Μεγαλόπολης
Καλαμάτας‐
Μελιγαλά
(περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ.
Μεσσήνης
Φιλιατρινό και λοιπών χειµάρρων)

Πολύ Χαμηλός

40

13

111

198

362

Χαμηλός

324

108

86

640

1.158

Μέτριος

82

45

15

224

366

Υψηλός

64

36

8

130

238

Πολύ Υψηλός

29

2

0

12

43

Σύνολο

539

204

220

1.204

2.167

Σχήμα 8.8: Συνολική Αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από την πλημμύρα – ΥΔ 01

Όπως φαίνεται στην ανωτέρω εικόνα, στη ζώνη πολύ χαμηλού και χαμηλού κινδύνου βρίσκεται το
70% της κατακλυζόμενης περιοχής του ΥΔ 01, ενώ μόλις το 2% της κατακλυζόμενης περιοχής
βρίσκεται εντός της ζώνης πολύ υψηλού κινδύνου.
Το μεγαλύτερο κίνδυνο δυνητικών επιπτώσεων εμφανίζει η ΖΔΥΚΠ GR01RAK0001 ‐ Πεδινή περιοχή
ρεμάτων Καλαμάτας‐Μεσσήνης, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης δραστηριοτήτων στην ευρύτερη
περιοχή της Καλαμάτας. Πιο συγκεκριμένα, εντός της περιοχής αυτής απαντάται αστική συγκέντρωση
πυκνότητας μεγαλύτερης των 50 ατόμων/ha και εντοπίζονται τουριστικές, πολιτιστικές και
βιομηχανικές υποδομές με αποτέλεσμα οι δυνητικές επιπτώσεις από πλημμύρα να είναι ιδιαίτερα
δυσμενείς. Εντός της εν λόγω ΖΔΥΚΠ βρίσκεται το 67% περίπου της συνολικής έκτασης της ζώνης πολύ
υψηλού κινδύνου και το 27% περίπου της ζώνης υψηλού κινδύνου του ΥΔ 01.
Δυσμενείς εμφανίζονται οι επιπτώσεις από την πλημμύρα χιλιετίας και στη ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004 ‐
Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη χειμάρρων από το ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα
Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών χειμάρρων), όπου απαντάται
μεγάλη συγκέντρωση δραστηριοτήτων στις περιοχές γύρω από τον Πύργο και τη Ζαχάρω. Εντός της εν
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λόγω ΖΔΥΚΠ συγκεντρώνεται το 28% περίπου της συνολικής έκτασης της ζώνης πολύ υψηλού
κινδύνου και το 55% περίπου της ζώνης υψηλού κινδύνου του ΥΔ 01
Οι υπόλοιπες ΖΔΥΚΠ του ΥΔ 01 δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο, αφού τα υδάτινα σώματα δεν
διέρχονται εντός μεγάλων αστικών κέντρων και επομένως οι υποδομές που εντοπίζονται εντός της ΠΖΧ
είναι περιορισμένες.


ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Τα δεδομένα που αξιοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του βαθμού επιρροής επικινδυνότητας
πλημμύρας είναι τα παρακάτω:



Ψηφιδωτά αρχεία (raster) βάθους ροής για Τ=50, Τ=100 και Τ=1000 έτη
Ψηφιδωτά αρχεία (raster) ταχύτητας ροής για Τ=50, Τ=100 και Τ=1000 έτη

Τα ψηφιδωτά αυτά αρχεία έχουν εξαχθεί για το ΥΔ 01 στο πλαίσιο της διόδευσης πλημμυρών των
ποταμών για Τ=50, 100 και 1000έτη καθώς και στο πλαίσιο του υπολογισμού της ανύψωσης της Μέσης
Στάθμης Θάλασσας.
Από την ανάλυση της αποτίμησης της έντασης πλημμύρας εξάγονται τα κάτωθι συμπεράσματα:





Για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη πολύ υψηλός βαθμός επιρροής έντασης πλημμύρας από ποτάμια
ροή εμφανίζει ο ποταμός Αλφειός κυρίως στον μέσο και άνω ρου του
Για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη πολύ υψηλός βαθμός επιρροής έντασης πλημμύρας
εμφανίζεται σε πολλά τμήματα του Αλφειού ακόμη και στην χαμηλή του ζώνη αλλά και στον π.
Πάμισο κυρίως στον μέσο ρου του.
Για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη πολύ υψηλός βαθμός επιρροής έντασης πλημμύρας
εμφανίζεται σχεδόν στο σύνολο του μήκους του Αλφειού ακόμη και στην χαμηλή του ζώνη αλλά και
τοπικά στον π. Πάμισο κυρίως στον μέσο και άνω ρου του.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τις πλημμύρες λόγω ανύψωσης της μέσης στάθμης της
θάλασσας θεωρώντας ότι η ταχύτητα ροής σε αυτή την περίπτωση είναι πάντα μικρότερη ή ίση των ≤
0,5μ/δλ και ότι το κρίσιμο υδραυλικό μέγεθος είναι το βάθος ροής. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα
από ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας για Τ=50 και Τ=100έτη ουσιαστικά δεν έχουν διαφορά
ως προς την έκταση της πλημμύρας συνεπώς οι θεματικοί χάρτες που παρουσιάζονται αφορούν την
ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας για Τ=100 έτη.
Από το την αποτίμηση της έντασης της πλημμύρας λόγω ανύψωσης της μέσης στάθμης της θάλασσας
εξάγεται το συμπέρασμα ότι πολύ υψηλός βαθμός επιρροής έντασης πλημμύρας από ανύψωση μέσης
στάθμης θάλασσας [ΒΑ(Τ)] εμφανίζεται στην χαμηλή ζώνη του Αλφειού και συγκεκριμένα νότια της
εκβολής του στην θάλασσα και βόρεια της λίμνης Καϊάφα. Επίσης πολύ υψηλός βαθμός επιρροής
έντασης πλημμύρας εμφανίζεται νότια του Πύργου. Πολύ χαμηλός ή και χαμηλός βαθμός παρατηρείται
στη χαμηλή ζώνη του Παμίσου και στις υπόλοιπες περιοχές του Αλφειού.


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

ΖΔΥΚΠ GR01RAK0001 ‐ Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας‐Μεσσήνη
Η ΖΔΥΚΠ Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας‐Μεσσήνης παρουσιάζει πολύ χαμηλές ως υψηλές
επιπτώσεις πλημμύρας για Τ=50 και 100 έτη και πολύ χαμηλές έως πολύ υψηλές επιπτώσεις
πλημμύρας για Τ=1000έτη όπως φαίνεται στον επόμενο Πίνακα (Πίνακας 8.10) και στις εικόνες (Σχήμα
8.9, Σχήμα 8.10 και Σχήμα 8.11). Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις πλημμύρας εμφανίζονται στις περιοχές της
πόλης της Καλαμάτας και της Μεσσήνης, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης δραστηριοτήτων (αστική
και εξωαστική συγκέντρωση, τουριστικές, πολιτιστικές και βιομηχανικές υποδομές). Η αξιολόγηση των
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επιπτώσεων πλημμύρας από ανύψωση μέσης στάθμης της θάλασσας κυμαίνεται από πολύ χαμηλή έως
χαμηλή (Σχήμα 8.12).
Πίνακας 8.10: Αριθμητική συνολική αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας για Τ=50, 100 και 1000 έτη ‐
ΖΔΥΚΠ GR01RAK0001‐ Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας ‐ Μεσσήνης
Κατηγορία
Αξιολόγησης
Επιπτώσεων

GR01RAK0001 ‐ T=50
Πεδινή περιοχή ρεμάτων
Καλαμάτας‐Μεσσήνης

GR01RAK0001 ‐ T=100
Πεδινή περιοχή ρεμάτων
Καλαμάτας‐Μεσσήνης

GR01RAK0001 ‐ T=1000
Πεδινή περιοχή ρεμάτων
Καλαμάτας‐Μεσσήνης

Πολύ Χαμηλός

464

437

349

Χαμηλός

64

84

151

Μέτριος

8

14

25

Υψηλός

2

3

10

Πολύ Υψηλός

‐

‐

3

Σύνολο

538

538

538

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν σχετικά με την αξιολόγηση των
επιπτώσεων της πλημμύρας από την πλημμύρα των Τ=50, 100, 1000 ετών και από ανύψωση της μέσης
στάθμης της θάλασσας, σε επίπεδο κελιού 500x500 m του πλέγματος αναφοράς, βάσει της
μεθοδολογίας που περιγράφηκε παραπάνω. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα από ανύψωση της
μέσης στάθμης της θάλασσας για Τ=50 και Τ=100έτη ουσιαστικά δεν έχουν διαφορά ως προς την
έκταση της πλημμύρας συνεπώς οι θεματικοί χάρτες που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο
παραδοτέο αφορούν την ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας για Τ=100 έτη.
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 8.9: Αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας για Τ=50 έτη ‐ ΖΔΥΚΠ GR01RAK0001‐ Πεδινή περιοχή
ρεμάτων Καλαμάτας ‐ Μεσσήνης

Π12.Τ1 ‐ 291

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 8.10: Αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας για Τ=100 έτη ‐ ΖΔΥΚΠ GR01RAK0001‐ Πεδινή περιοχή
ρεμάτων Καλαμάτας ‐ Μεσσήνης

Π12.Τ1 ‐ 292

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 8.11: Αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας για Τ=1000 έτη ‐ ΖΔΥΚΠ GR01RAK0001‐ Πεδινή
περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας ‐ Μεσσήνης

Π12.Τ1 ‐ 293

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 8.12: Αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας από ανύψωση της μέσης στάθμης θάλασσας ‐ ΖΔΥΚΠ
GR01RAK0001‐ Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας – Μεσσήνης

Π12.Τ1 ‐ 294

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

ΖΔΥΚΠ GR01RAK0002 ‐ Πεδινή περιοχή Μελιγαλά
Η ΖΔΥΚΠ Πεδινή περιοχή Μελιγαλά παρουσιάζει πολύ χαμηλές ως μέτριες επιπτώσεις πλημμύρας για
Τ=50 και 100 έτη και πολύ χαμηλές έως υψηλές για Τ=1000έτη όπως φαίνεται στον επόμενο Πίνακα
(Πίνακας 8.11) και εικόνες (Σχήμα 8.13, Σχήμα 8.14 και Σχήμα 8.15). Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις
πλημμύρας εμφανίζονται στις περιοχές του Νεοχωρίου, Ζευγολατιού και της ΒΙΠΕ Μελιγαλά, λόγω της
μεγάλης συγκέντρωσης δραστηριοτήτων (αστική και εξωαστική συγκέντρωση και βιομηχανικές
υποδομές). Γενικά, οι περιοχές γύρω από τους οικισμούς παρουσιάζουν μεγαλύτερες επιπτώσεις, λόγω
μεγάλης συγκέντρωσης δραστηριοτήτων και υποδομών.
Πίνακας 8.11: Αριθμητική συνολική αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας για Τ=50, 100 και 1000 έτη ‐
ΖΔΥΚΠ GR01RAK0002‐ Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας ‐ Μεσσήνης

Πολύ Χαμηλός

GR01RAK0001 ‐ T=50
Πεδινή περιοχή
ρεμάτων Καλαμάτας‐
Μεσσήνης
195

Χαμηλός
Μέτριος
Υψηλός

Κατηγορία
Αξιολόγησης
Επιπτώσεων

186

GR01RAK0001 ‐ T=1000
Πεδινή περιοχή
ρεμάτων Καλαμάτας‐
Μεσσήνης
151

8

16

44

1

2

7

‐

‐

2

GR01RAK0001 ‐ T=100
Πεδινή περιοχή ρεμάτων
Καλαμάτας‐Μεσσήνης

Πολύ Υψηλός

‐

‐

‐

Σύνολο

204

204

204

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν σχετικά με την αξιολόγηση των
επιπτώσεων της πλημμύρας από την πλημμύρα των Τ=50, 100 και 1000 ετών, σε επίπεδο κελιού
500x500 m του πλέγματος αναφοράς, βάσει της μεθοδολογίας που περιγράφηκε παραπάνω.

Π12.Τ1 ‐ 295

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 8.13: Αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας για Τ=50 έτη ‐ ΖΔΥΚΠ GR01RAK0002‐ Πεδινή περιοχή
Μελιγαλά

Π12.Τ1 ‐ 296

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 8.14: Αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας για Τ=100 έτη ‐ ΖΔΥΚΠ GR01RAK0002‐ Πεδινή περιοχή
Μελιγαλά

Π12.Τ1 ‐ 297

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 8.15: Αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας για Τ=1000 έτη ‐ ΖΔΥΚΠ GR01RAK0002‐ Πεδινή
περιοχή Μελιγαλά

Π12.Τ1 ‐ 298

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

ΖΔΥΚΠ GR01RAK0003 ‐ Οροπέδιο Μεγαλόπολης
Η ΖΔΥΚΠ Οροπέδιο Μεγαλόπολης παρουσιάζει πολύ χαμηλές ως μέτριες επιπτώσεις πλημμύρας για
Τ=50 και 100 έτη και πολύ χαμηλές έως υψηλές για Τ=1000έτη όπως φαίνεται στον επόμενο Πίνακα
(Πίνακας 8.12) και εικόνες (Σχήμα 8.16, Σχήμα 8.17 και Σχήμα 8.18). Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις
πλημμύρας εμφανίζονται στην περιοχή των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ αλλά και στην περιοχή της
Καρίταινας. Μεγάλες επιπτώσεις εντοπίζονται σε περιοχή πολύ περιορισμένης έκτασης, αφού δε
εντοπίζονται πολλές υποδομές, ούτε αναπτύσσονται ιδιαίτερες δραστηριότητες εντός της ΠΖΧ.
Πίνακας 8.12: Αριθμητική συνολική αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας για Τ=50, 100 και 1000 έτη ‐
ΖΔΥΚΠ GR01RAK0003‐ Πεδινή περιοχή Μελιγαλά
Κατηγορία
Αξιολόγησης
Επιπτώσεων

GR01RAK0003 ‐ T=50
Οροπέδιο
Μεγαλόπολης

GR01RAK0003 ‐ T=100
Οροπέδιο Μεγαλόπολης

GR01RAK0003 ‐ T=1000
Οροπέδιο Μεγαλόπολης

Πολύ Χαμηλός

210

207

202

Χαμηλός

6

9

12

Μέτριος

4

4

5

Υψηλός

‐

‐

1

Πολύ Υψηλός

‐

‐

‐

Σύνολο

220

220

220

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν σχετικά με την αξιολόγηση
των επιπτώσεων της πλημμύρας από την πλημμύρα των Τ=50, 100 και 1000 ετών, σε επίπεδο
κελιού 500x500 m του πλέγματος αναφοράς, βάσει της μεθοδολογίας που περιγράφηκε
παραπάνω.

Π12.Τ1 ‐ 299

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 8.16: Αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας για Τ=50 έτη ‐ ΖΔΥΚΠ GR01RAK0003‐ Πεδινή περιοχή
Μελιγαλά

Π12.Τ1 ‐ 300

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 8.17: Αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας για Τ=100 έτη ‐ ΖΔΥΚΠ GR01RAK0003‐ Πεδινή περιοχή
Μελιγαλά

Π12.Τ1 ‐ 301

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 8.18: Αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας για Τ=1000 έτη ‐ ΖΔΥΚΠ GR01RAK0003‐ Πεδινή περιοχή
Μελιγαλά

Π12.Τ1 ‐ 302

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004 ‐ Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη χειµάρρων από το
ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό
και λοιπών χειμάρρων)
Η ΖΔΥΚΠ Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη χειµάρρων από το ύψος της πόλης Κρέστενα
μέχρι τα Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών χειμάρρων) παρουσιάζει
πολύ χαμηλές ως υψηλές επιπτώσεις πλημμύρας για Τ=50 και 100 έτη και πολύ χαμηλές έως πολύ
υψηλές για Τ=1000έτη όπως φαίνεται στον επόμενο Πίνακα (Πίνακας 8.13) και εικόνες (Σχήμα 8.19,
Σχήμα 8.20, Σχήμα 8.21). Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις πλημμύρας εμφανίζονται στην περιοχή του
Πύργου, Επιταλίου και Αλφειόυσας καθώς και στο παραλιακό μέτωπο (εκβολές Αλφειού). Οι μεγάλες
επιπτώσεις εντοπίζονται σε περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση δραστηριοτήτων αλλά και σε περιοχές
που τα υδραυλικά μεγέθη της πλημμύρας είναι πολύ σημαντικά. Επίσης σημαντικές επιπτώσεις θα έχει
και ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Ολυμπίας ιδιαίτερα κατά την πλημμύρα για Τ=1000 έτη. Η
αξιολόγηση των επιπτώσεων πλημμύρας από ανύψωση μέσης στάθμης της θάλασσας κυμαίνεται από
πολύ χαμηλή έως υψηλή (Σχήμα 8.22).
Πίνακας 8.13: Αριθμητική συνολική αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας για Τ=50, 100 και 1000 έτη ‐
ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004‐ Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη χειµάρρων από το ύψος της
πόλης Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών
χειμάρρων)
Κατηγορία
Αξιολόγησης
Επιπτώσεων

GR01RAK0003 ‐ T=50
Οροπέδιο
Μεγαλόπολης

GR01RAK0003 ‐ T=100
Οροπέδιο Μεγαλόπολης

GR01RAK0003 ‐ T=1000
Οροπέδιο Μεγαλόπολης

Πολύ Χαμηλός

955

888

716

Χαμηλός

191

244

355

Μέτριος

26

36

80

Υψηλός

9

13

29

Πολύ Υψηλός

‐

‐

1

Σύνολο

1181

1181

1181

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν σχετικά με την αξιολόγηση
των επιπτώσεων της πλημμύρας από την πλημμύρα των Τ=50, 100 και 1000 ετών, σε επίπεδο
κελιού 500x500 m του πλέγματος αναφοράς, βάσει της μεθοδολογίας που περιγράφηκε
παραπάνω.

Π12.Τ1 ‐ 303

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 8.19: Αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας για Τ=50 έτη ‐ ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004‐ Χαμηλές
περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη χειμάρρων από το ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά
(περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών χειμάρρων)

Π12.Τ1 ‐ 304

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 8.20: Αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας για Τ=100 έτη ‐ ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004‐ Χαμηλές
περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη χειμάρρων από το ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά
(περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών χειμάρρων)

Π12.Τ1 ‐ 305

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 8.21: Αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας για Τ=1000 έτη ‐ ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004‐ Χαμηλές
περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη χειμάρρων από το ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά
(περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών χειμάρρων)

Π12.Τ1 ‐ 306

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 8.22: Αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας από ανύψωση της μέσης στάθμης θάλασσας ‐ ΖΔΥΚΠ
GR01RAK0004‐ Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη χειμάρρων από το ύψος της πόλης
Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών χειμάρρων)
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΟ ΥΔ 01

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης
επιπτώσεων πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς Τ=50, 100 και 1000 έτη, σε επίπεδο κελιού 500x500
m του πλέγματος αναφοράς για το σύνολο του ΥΔ 01.
Πίνακας 8.14: Αριθμητική συνολική αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας για Τ=50, 100 και 1000 έτη
στο Υδατικό Διαμέρισμα 01
Κατηγορία Αξιολόγησης Επιπτώσεων

ΥΔ01 T=50

ΥΔ01 T=100

ΥΔ01 T=1000

Πολύ Χαμηλός

1824

1718

1418

Χαμηλός

269

353

562

Μέτριος

39

56

117

Υψηλός

11

16

42

Πολύ Υψηλός

‐

‐

4

Σύνολο

2143

2143

2143

Τ=50 έτη

Τ=100 έτη

Τ=1000 έτη
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Σχήμα 8.23: Συνολική αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας στο ΥΔ01 για Τ=50, 100 και 1000έτη

Όπως φαίνεται στις ανωτέρω εικόνες, χαμηλή και πολύ χαμηλή αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας
έχει το 98% της κατακλυζόμενης περιοχής του ΥΔ 01, ενώ μόλις το 2% βρίσκεται σε συνολική
αξιολόγηση μέτριου κινδύνου για Τ=50 έτη. Για Τ=100 έτη στο ΥΔ01, 96% της κατακλυζόμενης έκτασης
βρίσκεται σε πολύ χαμηλό και χαμηλό κίνδυνο πλημμύρας, 3% σε μέτριο κίνδυνο και μόλις 1%
βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο.
Τέλος για Τ=1000έτη το 92% της κατακλυζόμενης έκτασης βρίσκεται σε πολύ χαμηλό και χαμηλό
κίνδυνο πλημμύρας, το 6% βρίσκεται σε μέτριο κίνδυνο ενώ το 2% βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο
πλημμύρας.
Το μεγαλύτερο κίνδυνο από την συνολική αξιολόγηση πλημμύρας στο ΥΔ εμφανίζουν οι ΖΔΥΚΠ
GR01RAK0001 ‐ Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας‐Μεσσήνης και η ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004‐ Χαμηλές
περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη χειμάρρων από το ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά
(περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών χειμάρρων) , λόγω της μεγάλης
συγκέντρωσης δραστηριοτήτων αλλά και λόγω των δυσμενών υδραυλικών μεγεθών της πλημμύρας.

Στις υπόλοιπες ΖΔΥΚΠ του ΥΔ 01 παρουσιάζουν λιγότερο κίνδυνο από την συνολική
αξιολόγηση των επιπτώσεων πλημμύρας, αφού τα υδάτινα σώματα δεν διέρχονται εντός
μεγάλων αστικών κέντρων και επομένως οι υποδομές που εντοπίζονται εντός της ΠΖΧ είναι
περιορισμένες.

8.4

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ

8.4.1

Μεθοδολογικη προσεγγιση

Σύμφωνα με το Άρθρο 6, Παράγραφος 5δ της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ κύριος στόχος σχετικά με την
γεωλογική τρωτότητα και την συνεισφορά της στην αξιολόγηση του πλημμυρικού κινδύνου είναι ο
εντοπισμός των Περιοχών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας με αυξημένο ποσοστό
μεταφερόμενων ιζημάτων καθώς και ο προσδιορισμός Περιοχών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου
Πλημμύρας με αυξημένη εδαφική απώλεια.

Σχήμα 8.24: Σχηματική Διαδικασία διαδικασίας εδαφικής διάβρωσης στην κοίτη ενός ρέματος

Στη συνέχεια περιγράφεται η μεθοδολογία RUSLE που υιοθετήθηκε, ο τρόπος και η διαδικασία
υπολογισμού καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν.
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Μέθοδος RUSLE
H Μέθοδος RUSLE ή αλλιώς Παγκόσμια εξίσωση Εδαφικής Απώλειας στην αρχική της μορφή
εκφράζεται ως το απλό γινόμενο διαφόρων παραγόντων όπως φαίνεται στην παραπάνω εξίσωση:
SE= R x K x LS x C x P

όπου:
SE: Η εδαφική απώλεια ανά μονάδα επιφάνειας (soil loss per unit area) [t/ha]
R: Ο συντελεστής διαβρωτικότητας της βροχόπτωσης (rainfall erosivity factor) [MJ∙mm∙ha‐1h‐1]
K: Ο συντελεστής εδαφικής διαβρωσιμότητας (soil erodibility factor) [t∙h∙MJ‐1mm‐1]
LS: Ο τοπογραφικός συντελεστής (topographic factor) που αποτελείται από το γινόμενο του
συντελεστή κλιτύος (L) (slope‐length factor) και του συντελεστή κλίσης κλιτύος (S) (slope ‐ gradient
factor)
C: Ο συντελεστής φυτοκάλυψης (cropping management factor) και
P: Ο συντελεστής διαχείρισης των εδαφών κατά της διάβρωσης (erosion control practice factor)
Η μέθοδος RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) ουσιαστικά αποτελεί αναθεωρημένη μορφή
της αρχικής μεθόδου USLE ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί και η MUSLE (Modified Universal
Soil Loss Equation) που αποτελεί τροποποίηση της USLE κυρίως σε ότι αφορά τον υπολογισμό του
συντελεστή διαβρωτικότητας R. Τα ψηφιακά και χαρτογραφικά δεδομένα διατίθενται για την Ελλάδα
και όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το European Soil Data Centre (ESDAC) του Joint
research centre στο αντίστοιχο site (http://esdac.jrc.ec.europa.eu/).
Ο υπολογισμός της μέσης ετήσιας απώλειας εδαφών ανά μονάδα επιφάνειας λεκάνης (soil erosion SE
per unit area, t/ha) έχει εφαρμοστεί πρόσφατα το 2014 σε επίπεδο Ευρώπης με αρκετά καλή
διακριτοποίηση. Συγκεκριμένα για τις παραπάνω παραμέτρους δίνεται η πληροφορία ηλεκτρονικά σε
ψηφιδωτά αρχεία (raster) των οποίων οι ψηφίδες έχουν τα κάτωθι μεγέθη:
Πίνακας 8.15: Μέγεθος ψηφίδας για κάθε παράμετρο της εξίσωσης RUSLE

R

Διακριτοποίηση
(κελί raster ‐ ψηφίδα)
(m x m)
100 x 100

Kst

500 x 500

LS

25 x 25

C

100 x 100

P

100 x 100

Παράμετρος

Μέσα στο όριο της κάθε ψηφίδας το μέγεθος της οποίας παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα
θεωρείται ότι οι συνθήκες για την κάθε παράμετρο της εξίσωσης RUSLE είναι σταθερές και
ομοιόμορφες.
Τα ψηφιακά και χαρτογραφικά δεδομένα διατίθενται για την Ελλάδα και όλα τα Κράτη Μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από το European Soil Data Centre (ESDAC) του Joint research centre στο
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αντίστοιχο site (http://esdac.jrc.ec.europa.eu/). Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τον
υπολογισμό των συντελεστών της RUSLE και κατ' επέκταση της εδαφικής διάβρωσης στο Υδατικό
Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΔ 01).
Στα παρακάτω Σχήματα παρουσιάζονται η χαρτογραφική απεικόνιση για κάθε παράμετρο της
εξίσωσης RUSLE (Σχήμα 8.25, Σχήμα 8.26, Σχήμα 8.27 και Σχήμα 8.28) σε επίπεδο Υδατικού
Διαμερίσματος καθώς και η συνολική εδαφική απώλεια ανά μονάδα επιφάνειας σε επίπεδο ΕΕ (Σχήμα
8.30).

Σχήμα 8.25: Χαρτογραφική απεικόνιση του συντελεστή διαβρωτικότητας (R)
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Σχήμα 8.26: Χαρτογραφική απεικόνιση του συντελεστή εδαφικής διαβρωσιμότητας (Κ)

Σχήμα 8.27: Χαρτογραφική απεικόνιση του τοπογραφικού συντελεστή (LS)
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Σχήμα 8.28: Χαρτογραφική απεικόνιση του συντελεστή φυτοκάλυψης (C)

Σχήμα 8.29: Χαρτογραφική απεικόνιση του συντελεστή διαχείρισης των εδαφών κατά της διάβρωσης
(P)
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Σχήμα 8.30: Χαρτογραφική απεικόνιση της εδαφικής απώλειας ανά μονάδα επιφάνειας (SE)

Από το Σχήμα 8.25 εμφανίζεται το νότιο τμήμα του Υδατικού Διαμερίσματος με αυξημένο συντελεστή
διαβρωτικότητας R και συγκεκριμένα η δυτική πλευρά του Ταϋγέτου, η Μεσσηνιακή Μάνη και η δυτική
Μεσσηνία (η περιοχή μεταξύ Πύλου, Κορώνης, Μεθώνης, Κυπαρισσίας, Κοπανακίου, Μελιγαλά και
Μεσσήνης).
Από το Σχήμα 8.26 εμφανίζονται οι πεδινές περιοχές της Μεσσήνης και του Μελιγαλά αλλά και η χαμηλή
ζώνη του Αλφειού με την μεγαλύτερη εδαφική διαβρωσιμότητα K.
Στο Σχήμα 8.27 Error! Reference source not found. είναι εμφανής η αύξηση της τιμής του
τοπογραφικού συντελεστή Ls στις περιοχές του ΥΔ όπου το ανάγλυφο του εδάφους είναι μορφολογικά
πιο έντονο δηλαδή στις περιοχές με έντονες υψομετρικές διαφορές και μεγάλες κλίσεις (ημιορεινές ‐
ορεινές).
Στο Σχήμα 8.28 απεικονίζονται οι διαφορετικές τιμές του συντελεστή φυτοκάλυψης ανάλογα με τις
χρήσεις γης της περιοχής. Μεγαλύτερες τιμές του συντελεστή φυτοκάλυψης παρατηρούνται στις
πεδινές περιοχές με αγροτικές καλλιέργειες (πεδινή περιοχή Μεσσήνης, Μελιγαλά, Κυπαρισσίας και
στην χαμηλή ζώνη ‐ εκβολές του Αλφειού).
Τέλος στο Σχήμα 8.29 απεικονίζονται οι περιοχές όπου γίνεται διαχείριση των εδαφών κατά της
διάβρωσης με εφαρμοσμένες πρακτικές (φύτευση, ανασχετικά κορμοδέματα, πεζούλες κλπ) και που
εμφανίζουν τις μικρότερες τιμές του συντελεστή P της μεθόδου RUSLE. Αυτές οι περιοχές είναι η
Μεσσηνιακή Μάνη, οι ορεινές ‐ ημιορεινές περιοχές της Δυτικής Μεσσηνίας και η ανάντη λεκάνη της
Νέδας.
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Αποτελεσματα αξιολογησης

Για την ποσοτικοποίηση της εδαφικής διάβρωσης αλλά και της εδαφικής απόθεσης ακολουθείται η
παρακάτω μεθοδολογία:




Για τον προσδιορισμό της εισροής στερεοπαροχής στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου
Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) υπολογίζεται το άθροισμα των μέσων ετήσιων απωλειών εδαφών όλων των
λεκανών απορροής των ρεμάτων που καταλήγουν στις ΖΔΥΚΠ αυτές. Σε περιπτώσεις που υπάρχει
κατασκευασμένο φράγμα το οποίο συγκεντρώνει το εδαφικό υλικό της ανάντη του λεκάνης, τότε
η ποσότητα της εδαφικής συσσώρευσης στην λίμνη του φράγματος θεωρείται ότι δεν μεταφέρεται
κατάντη της θέσης του έργου.
Για τον προσδιορισμό της διάβρωσης ‐ απώλειας του εδάφους μέσα από τις Ζώνες Δυνητικά
Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας υπολογίζεται το άθροισμα των απωλειών των κελιών που
βρίσκονται εντός ΖΔΥΚΠ.

Επιπρόσθετα για τον υπολογισμό των παραπάνω ποσοτήτων εισροών στερεοπαροχής στις ΖΔΥΚΠ του
ΥΔ01 έγιναν και οι εξής πρόσθετες παραδοχές που αφορούν ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης
περιοχής:







Η εισροή στερεοπαροχής της ΖΔΥΚΠ «Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας ‐ Μεσσήνης»
περιλαμβάνει και την διάβρωση ‐ απώλεια του εδάφους της ΖΔΥΚΠ «Πεδινή περιοχή Μελιγαλά»
που χωροθετείται ανάντη της, δεδομένου ότι οι δύο αυτές ΖΔΥΚΠ συνδέονται με την κοίτη του π.
Παμίσου
Η εισροή στερεοπαροχής της ΖΔΥΚΠ «Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και παράκτια ζώνη χειμάρρων
από το ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού Νερού, ρ. Φιλιατρινό
και λοιπών χειμάρρων)» περιλαμβάνει και την διάβρωση ‐ απώλεια του εδάφους της ΖΔΥΚΠ
«Οροπέδιο Μεγαλόπολης» που χωροθετείται ανάντη της, δεδομένου ότι οι δύο αυτές ΖΔΥΚΠ
συνδέονται με την κοίτη του π. Αλφειού
Το φράγμα του Λάδωνα συγκρατεί το σύνολο της στερεοπαροχής από την ανάντη του λεκάνη
απορροής
Τα φράγματα Αλφειού (Φλόκα) και κάτω ρου Παμίσου θεωρούνται ότι δεν συγκρατούν φερτά
εδαφικά υλικά

Οι εισροές στερεοπαροχής στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας του Υδατικού
Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:
Πίνακας 8.16: Εισροές στερεοπαροχής στις ΖΔΥΚΠ του ΥΔ01

'Ονομα ΖΔΥΚΠ
Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας‐
Μεσσήνης
Πεδινή περιοχή Μελιγαλά
Οροπέδιο Μεγαλόπολης
Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και
παράκτια ζώνη χειμάρρων από το
ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα
Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού

Κωδικός
ΖΔΥΚΠ
GR01RAK0001

Υδατικό
Διαμέρισμα
GR01

Διάβρωση
(t/έτος)
351,213

Διάβρωση
(t/km2/έτος)
447

GR01RAK0002
GR01RAK0003
GR01RAK0004

GR01
GR01
GR01

142,812
183,512
1,614,181

453
235
587
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Κωδικός
ΖΔΥΚΠ

Υδατικό
Διαμέρισμα

Διάβρωση
(t/έτος)

Διάβρωση
(t/km2/έτος)

Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών
χειμάρρων)
Η διάβρωση ‐ απώλεια του εδαφικού υλικού από τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας του
Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:
Πίνακας 8.17: Διάβρωση ‐ απώλειας εδάφους από τις ΖΔΥΚΠ του ΥΔ01

'Όνομα ΖΔΥΚΠ
Πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας‐
Μεσσήνης
Πεδινή περιοχή Μελιγαλά
Οροπέδιο Μεγαλόπολης
Χαμηλές περιοχές π. Αλφειού και
παράκτια ζώνη χειμάρρων από το
ύψος της πόλης Κρέστενα μέχρι τα
Φιλιατρά (περιοχές π. Νέδα, ρ. Καλού
Νερού, ρ. Φιλιατρινό και λοιπών
χειμάρρων)

Κωδικός
ΖΔΥΚΠ
GR01RAK0001

Υδατικό
Διαμέρισμα
GR01

GR01RAK0002
GR01RAK0003
GR01RAK0004

GR01
GR01
GR01

Διάβρωση
(t/έτος)
45,735

Διάβρωση
(t/km2/έτος)
295

15,540
11,525
70,944

218
171
272

Από τους παραπάνω πίνακες αλλά και το Εικόνα που ακολουθεί εξάγονται τα ακόλουθα ποιοτικά
συμπεράσματα: Σε ότι αφορά τις εισροές στερεοπαροχής στις ΖΔΥΚΠ του ΥΔ01, μεγαλύτερη αναλογικά
της έκτασής της στερεοπαροχή μεταφέρεται εντός της ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004 με 587 t/km2/έτος.
Παρόμοια με εκτατική αναλογία στερεοπαροχή εισέρχεται στις ΖΔΥΚΠ GR01RAK0001 και
GR01RAK0002 με ~450 t/km2/έτος και τέλος μικρότερη αναλογικά της έκτασής της εδαφικό υλικό
μεταφέρεται εντός της ΖΔΥΚΠ GR01RAK0003 με 235 t/km2/έτος.
Επιπρόσθετα σε ότι αφορά την διάβρωση απώλειας εδάφους από τις ΖΔΥΚΠ του ΥΔ 01 εκείνη που
εμφανίζει μεγαλύτερη εδαφική διάβρωση αναλογικά με την έκτασή της είναι η ΖΔΥΚΠ GR01RAK0001
με 295 t/km2/έτος, έπεται η ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004 με 272 t/km2/έτος ενώ μικρότερη διαβρωσιμότητα
εμφανίζουν αναλογικά του εμβαδού τους οι ΖΔΥΚΠ GR01RAK0002 και GR01RAK0003 με 218 και 171
t/km2/έτος αντίστοιχα.
Στο παρακάτω Σχήμα 8.31 απεικονίζονται με διαφορετικά χρώματα οι υπολεκάνες απορροής στις
οποίες υπολογίζονται οι εισροές στερεοπαροχής στις ΖΔΥΚΠ και η διάβρωση ‐ απώλεια του εδαφικού
υλικού από τις ΖΔΥΚΠ. Επιπλέον εμφανίζονται οι θέσεις των κατασκευασμένων φραγμάτων στο
συγκεκριμένο Υδατικό Διαμέρισμα, τα όρια των ΖΔΥΚΠ και το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής.
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Σχήμα 8.31: Χαρτογραφική απεικόνιση θέσεων φραγμάτων, ΖΔΥΚΠ, υδρογραφικού δικτύου και
υπολεκανών απορροής στο ΥΔ 01

8.5

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΑΡΤΩΝ

8.5.1

Χαρτες Κινδυνων Πλημμυρας

Το υπόβαθρο που χρησιμοποιήθηκε για την απεικόνιση των στοιχείων που αξιολογήθηκαν στους
χάρτες κινδύνων πλημμύρας είναι πρόσφατες δορυφορικές εικόνες μέσω του προγράμματος γραφικής
απεικόνισης της ESRI, DigitalGlobe. Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση και εποπτική
απεικόνιση των πληροφοριών είναι 1:25.000.
Για το ΥΔ 01, καταρτίστηκαν Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας από ποτάμιες ροές/λίμνες για περίοδο
επαναφοράς 1000, 100 και 50 ετών. Επίσης καταρτίστηκε Χάρτης Κινδύνων Πλημμύρας από ανύψωση
μέσης στάθμης θάλασσας για περίοδο επαναφοράς 100ετη.
Συγκεκριμένα για το ΥΔ 01 καταρτίστηκαν οι ακόλουθοι χάρτες
Ποτάμιες ροές/ λίμνες για Τ=1000 έτη




Ι‐4 Π08‐Χ1‐1000‐01_11 – ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004
Ι‐4 Π08‐Χ1‐1000‐02_11 – ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004
Ι‐4 Π08‐Χ1‐1000‐03_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004

Π12.Τ1 ‐ 317

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12










Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Ι‐4 Π08‐Χ1‐1000‐04_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004
Ι‐4 Π08‐Χ1‐1000‐05_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004
Ι‐4 Π08‐Χ1‐1000‐06_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004
Ι‐4 Π08‐Χ1‐1000‐07_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0002 KAI GR01RAK0003
Ι‐4 Π08‐Χ1‐1000‐08_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0001 KAI GR01RAK0002
Ι‐4 Π08‐Χ1‐1000‐09_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0001
Ι‐4 Π08‐Χ1‐1000‐10_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0003
Ι‐4 Π08‐Χ1‐1000‐11_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0003

Ποτάμιες ροές/ λίμνες για Τ=100 έτη












Ι‐4 Π08‐Χ1‐100‐01_11 – ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004
Ι‐4 Π08‐Χ1‐100‐02_11 – ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004
Ι‐4 Π08‐Χ1‐100‐03_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004
Ι‐4 Π08‐Χ1‐100‐04_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004
Ι‐4 Π08‐Χ1‐100‐05_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004
Ι‐4 Π08‐Χ1‐100‐06_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004
Ι‐4 Π08‐Χ1‐100‐07_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0002 KAI GR01RAK0003
Ι‐4 Π08‐Χ1‐100‐08_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0001 KAI GR01RAK0002
Ι‐4 Π08‐Χ1‐100‐09_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0001
Ι‐4 Π08‐Χ1‐100‐10_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0003
Ι‐4 Π08‐Χ1‐100‐11_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0003

Ποτάμιες ροές/ λίμνες για Τ=50 έτη












Ι‐4 Π08‐Χ1‐50‐01_11 – ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004
Ι‐4 Π08‐Χ1‐50‐02_11 – ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004
Ι‐4 Π08‐Χ1‐50‐03_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004
Ι‐4 Π08‐Χ1‐50‐04_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004
Ι‐4 Π08‐Χ1‐50‐05_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004
Ι‐4 Π08‐Χ1‐50‐06_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0004
Ι‐4 Π08‐Χ1‐50‐07_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0002 KAI GR01RAK0003
Ι‐4 Π08‐Χ1‐50‐08_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0001 KAI GR01RAK0002
Ι‐4 Π08‐Χ1‐50‐09_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0001
Ι‐4 Π08‐Χ1‐50‐10_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0003
Ι‐4 Π08‐Χ1‐50‐11_11– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0003

Ανύψωση μέσης στάθμης θάλασσας


Ι‐4 Π08‐Χ1‐S100‐01_01– ΖΔΥΚΠ GR01RAK0001, GR01RAK0004 KAI GR01RAK0008

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε κάθε κατηγορία χάρτη εστιάζονται εντός της πλημμυρικής
ζώνης. Ακολούθως παρουσιάζεται το υπόμνημα των χαρτογραφικών στοιχείων που απεικονίζονται
στους χάρτες κινδύνων πλημμύρας από Ποτάμιες ροές/ λίμνες καθώς και το υπόμνημα του χάρτη
κινδύνων πλημμύρας από Ανύψωση μέσης στάθμης θάλασσας. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα
από ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας για Τ=50 και Τ=100έτη ουσιαστικά δεν έχουν διαφορά
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ως προς την έκταση της πλημμύρας συνεπώς οι θεματικοί χάρτες που παρουσιάζονται στο
συγκεκριμένο παραδοτέο αφορούν την ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας για Τ=100 έτη.

Σχήμα 8.32: Υπόμνημα Χάρτη Κινδύνων Πλημμύρας από ποτάμιες ροές/λίμνες για περίοδο επαναφοράς
Τ=50,100 και 1000 έτη
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Σχήμα 8.33: Υπόμνημα Χάρτη Κινδύνων Πλημμύρας από ανύψωση μέσης στάθμης θάλασσας για περίοδο
επαναφοράς Τ=100 έτη
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Σχήμα 8.34: Σχηματικός Χάρτης Κινδύνων Πλημμύρας στην περιοχή των εκβολών π. Πάμισου από
ποτάμιες ροές/λίμνες για περίοδο επαναφοράς Τ=50

8.5.2


Χαρτες Αξιολογησης Κινδυνων Πλημμυρας

Χάρτες Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας

Η χωρική αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από την πλημμύρα, για το Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΔ 01), παρουσιάζεται σχηματικά στις ακόλουθες εικόνες ενώ αντίστοιχοι
χάρτες σε κλίμακα 1:200.000 συνοδεύουν το Παραδοτέο 8 της μελέτης.
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Σχήμα 8.35: Συνολική Χωρική Αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από την πλημμύρα ποταμών
– ΥΔ 01

Σχήμα 8.36: Συνολική Χωρική Αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από την πλημμύρα λόγω
ανύψωσης της μέσης στάθμης θάλασσας – ΥΔ 01
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Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα από ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας για Τ=50 και
Τ=100έτη ουσιαστικά δεν έχουν διαφορά ως προς την έκταση της πλημμύρας συνεπώς οι θεματικοί
χάρτες που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο παραδοτέο αφορούν την ανύψωση της μέσης στάθμης
της θάλασσας για Τ=100 έτη.


Χάρτες Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας

Τα αποτελέσματα του υπολογισμού του βαθμού επιρροής επικινδυνότητας πλημμύρας για το Υδατικό
Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου παρουσιάζονται στο ακόλουθο Σχήμα 8.37 καθώς και σε χάρτες
κλίμακας 1:200.000 που συνοδεύουν το Παραδοτέο 8 της μελέτης.

Τ=50 έτη

Τ=100 έτη

Τ=1000 έτη

Σχήμα 8.37: Βαθμός επιρροής έντασης πλημμύρας από ποτάμια [ΒΑ(Τ)] στο ΥΔ01
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Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τις πλημμύρες λόγω ανύψωσης της μέσης στάθμης της
θάλασσας θεωρώντας ότι η ταχύτητα ροής σε αυτή την περίπτωση είναι πάντα μικρότερη ή ίση των ≤
0,5μ/δλ και ότι το κρίσιμο υδραυλικό μέγεθος είναι το βάθος ροής. Τα αποτελέσματα του βαθμού
επιρροής έντασης πλημμύρας από ανύψωση μέσης στάθμης θάλασσας για το ΥΔ01 απεικονίζονται στο
παρακάτω Σχήμα 8.38 καθώς και σε χάρτη που συνοδεύει το Παραδοτέο 8 της μελέτης.

Σχήμα 8.38: Βαθμός επιρροής έντασης πλημμύρας από ανύψωση ΜΣΘ [ΒΑ(Τ)] στο ΥΔ01



Χάρτες αποτίμησης επιπτώσεων πλημμύρας

Η χωρική αποτίμηση της συνολικής αξιολόγησης επιπτώσεων από την πλημμύρα, για το Υδατικό
Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου για Τ=50, 100 και 1000 έτη, παρουσιάζεται σχηματικά στις
ακόλουθες εικόνες ενώ επισυνάπτονται με την παρούσα τεχνική έκθεση και οι αντίστοιχοι αναλυτικοί
χάρτες κλίμακας 1:200.000. Επιπρόσθετα στο Σχήμα 8.39 παρουσιάζεται και η συνολική αξιολόγηση
επιπτώσεων από την πλημμύρα λόγω ανύψωσης της μέσης στάθμης της θάλασσας. Επισημαίνεται ότι
τα αποτελέσματα από ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας για Τ=50 και Τ=100έτη ουσιαστικά
δεν έχουν διαφορά ως προς την έκταση της πλημμύρας συνεπώς οι θεματικοί χάρτες που
παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο παραδοτέο αφορούν την ανύψωση της μέσης στάθμης της
θάλασσας για Τ=100 έτη.
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Σχήμα 8.39: Συνολική χωρική αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας για Τ=50 έτη – ΥΔ 01

Σχήμα 8.40: Συνολική χωρική αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας για Τ=100 έτη – ΥΔ 01
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Σχήμα 8.41: Συνολική χωρική αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας για Τ=1000 έτη – ΥΔ 01

Σχήμα 8.42: Συνολική χωρική αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας από ανύψωση μέσης στάθμης
θάλασσας – ΥΔ 01
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Χαρτες αξιολογησης τρωτοτητας σε εδαφικη διαβρωση

Για την χαρτογραφική απεικόνιση της τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση (SE) χρησιμοποιήθηκαν τα
ψηφιακά δεδομένα για κάθε παράμετρο της RUSLE τα οποία όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη
παράγραφο είναι διαθέσιμα (από το ESDAC) σε καλύτερη ανάλυση από ότι το μέγεθος των κελιών
500x500μ στα οποία γίνονται όλες οι αναλύσεις του πλημμυρικού κινδύνου. Όλες οι πράξεις των
ψηφιακών δεδομένων των παραμέτρων της RUSLE γίνονται μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών και ειδικότερα μέσα από το λογισμικό ArcGIS. Η διαβάθμιση των κλάσεων στον χάρτη
τρωτότητας γίνεται χρωματικά μεταξύ ανοιχτού πράσινου (πολύ χαμηλή τρωτότητα) έως έντονο
κόκκινο (πολύ υψηλή τρωτότητα) και αριθμητικά η διαβάθμιση γίνεται ως ακολούθως:






Πολύ Χαμηλή <5 t/ha/έτος
Χαμηλή 5‐10 t/ha/έτος
Μέση 10‐20 t/ha/έτος
Υψηλή 20‐50 t/ha/έτος
Πολύ Υψηλή >50 t/ha/έτος

Η σχηματική απεικόνιση της τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση υλοποιείται στο σύνολο του Υδατικού
Διαμερίσματος στο Σχήμα 8.43 ενώ συνοδεύει το Παραδοτέο 8, χάρτης κλίμακας 1:200.000 με τίτλο
«Τρωτότητα σε εδαφική διάβρωση».

Σχήμα 8.43: Χαρτογραφική απεικόνιση της εδαφικής απώλειας ανά μονάδα επιφάνειας (SE) στο ΥΔ01
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ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

9.1

ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ τα Κράτη Μέλη καθορίζουν στόχους που εστιάζουν :
(α) στη μείωση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν :





στην ανθρώπινη υγεία,
το περιβάλλον
την πολιτιστική κληρονομιά, και
τις οικονομικές δραστηριότητες , και/ή

(β) στη μείωση των πιθανοτήτων πλημμύρας (με κατασκευαστικά ή μη έργα)
Η Oδηγία δεν εξειδικεύει τους στόχους των ΣΔΚΠ ούτε δίνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επίτευξής
τους. Εναπόκειται στα Κράτη Μέλη να αποφασίσουν για τους στόχους διαχείρισης των κινδύνων
πλημμύρας που θα θέσουν και για τα μέτρα που θα συμπεριλάβουν στα ΣΔΚΠ. Υπάρχει η δυνατότητα
να τεθούν υψηλοί στόχοι που η ικανοποίησή τους να ξεπερνά τον ορίζοντα της 6ετίας του Σχεδίου
Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας αλλά είναι στη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αρχών να
καθορίσουν λιγότερο απαιτητικούς στόχους, ανάλογα με τις δυνατότητές τους με χρονικό ορίζοντα την
6ετία.
Σύμφωνα με την Οδηγία και τα Κατευθυντήρια Κείμενα οι στόχοι:
1. Μπορεί να είναι γενικοί σε εθνικό επίπεδο ή να ειδικοί και να αφορούν το συγκεκριμένο ΥΔ. Μία
πρακτική που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες είναι οι κατευθύνσεις των στόχων να είναι ενιαίες σε
κεντρικό επίπεδο ενώ σε τοπικό να εξειδικεύονται η ποσοτικοποίηση και ο τρόπος υλοποίησης των
στόχων (π.χ. ο βαθμός προστασίας έναντι πλημμύρας).
2. Μπορεί να αναφέρονται σε διαδικασίες (π.χ. ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των κατοίκων σε
θέματα κινδύνου πλημμύρας) ή σε συγκεκριμένους αποδέκτες (π.χ. προστασία συγκεκριμένων
ευαίσθητων χρήσεων)
3. Μπορεί να ποσοτικοποιούνται (εφόσον υπάρχουν δεδομένα μπορεί να υιοθετηθούν προσεγγίσεις
ποσοτικοποίησης, ιεράρχησης και κατάρτισης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των στόχων) ή
απλώς να ορίζονται ποιοτικά.
4. πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τόσο την κατάσταση των υδάτινων σωμάτων όπως και τους
στόχους και τα μέτρα που έχουν καθοριστεί για κάθε υδάτινο σώμα στο πλαίσιο των Σχεδίων
ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών. Πέραν της μείωσης του κινδύνου πλημμύρας μπορεί να
συμβάλουν επίσης και στην επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτινων σωμάτων (win‐win
στόχοι), μπορεί όμως να οδηγούν και σε εξαιρέσεις ως προς τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για
τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ.
5. Οριστικοποιούνται ύστερα από ενημέρωση και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και
εμπλεκόμενους φορείς,
6. Λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας
καθώς και όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν την εκτίμηση του κινδύνου πλημύρας
(κοινωνικοί, οικονομικοί παράμετροι, προτεραιότητες ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας
σε κάθε ΖΔΥΚΠ).
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Μέχρι σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει αναπτυχθεί ενιαία μεθοδολογία για τον προσδιορισμό
στόχων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας. Έτσι, παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στις
προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Ορισμένες χώρες, όπως π.χ. η Γαλλία, αποφασίζουν τους
στόχους σε εθνικό επίπεδο (κατάρτιση εθνικού σχεδίου διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας) και
επιβάλουν περιορισμούς στους τοπικούς φορείς (παρατηρείται έτσι το φαινόμενο η ένωση δήμων και
κοινοτήτων να αντιδρά στην εθνική πολιτική για τις πλημμύρες υπερασπιζόμενη τα τοπικά
συμφέροντα έναντι του κεντρικού σχεδιασμού). Άλλες χώρες πάλι, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο
λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους τις θέσεις των πολιτών και των τοπικών φορέων (το πολιτικό
κόστος) και έτσι επιτρέπουν π.χ. την ανάπτυξη ιδιωτικών δραστηριοτήτων μέσα στην πλημμυρική
κοίτη εφόσον ο ιδιώτης αναλαμβάνει το κόστος και την ευθύνη προστασίας της περιουσίας του (STAR‐
FLOOD Objectives, Measures and Prirotisation).

9.2

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΟ ΥΔ

Τα Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας αποτελούν μία μακροπρόθεσμη στρατηγική και
διεπιστημονική προσέγγιση της διαχείρισης των κινδύνων από πλημμύρες στην οποία λαμβάνονται
υπόψη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ο χωροταξικός σχεδιασμός, οι χρήσεις γης, οι
μεταφορές και η αστική ανάπτυξη και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των υδατικών
πόρων.
Η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου ΣΔΚΠ εκτός από τους στόχους της μείωσης των δυσμενών
επιπτώσεων των πλημμυρών και της πιθανότητας εμφάνισης, έχει σαν αποτέλεσμα να αποκτάται
καλύτερη γνώση και κατανόηση του μεγέθους, της φύσης και της κατανομής των σημερινών κινδύνων
πλημμύρας και να είναι δυνατή η κατάρτιση σεναρίων για μελλοντικούς κινδύνους.
Τα Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας πρέπει να καλύπτουν όλες τις πτυχές της Διαχείρισης
των Κινδύνων Πλημμύρας οι οποίες αφορούν στην:





Πρόληψη
Προστασία
Ετοιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων πλημμυρών και των συστημάτων έγκαιρης
προειδοποίησης
Αποκατάσταση

Σύμφωνα με τα Κατευθυντήρια Κείμενα για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στο πλαίσιο της
Κοινής Στρατηγικής για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Υδάτα 2000/60/ΕΚ (Guidance
Document No. 29 A compilation of reporting sheets adopted by Water Directors Common
Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC)), προσδιορίζονται
τέσσερεις Άξονες Δράσεις για τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας, όπως φαίνεται στον Πίνακα που
ακολουθεί.
Πίνακας 9.1 Άξονες Δράσης Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Άξονας Δράσης ΔΚΠ

Περιγραφή

Καμία ενέργεια

Κανένα μέτρο για τη μείωση του κινδύνου

Πρόληψη

Πρόληψη ζημιών από πλημμύρες με :


αποφυγή κατασκευής σπιτιών και βιομηχανιών σε ζώνες πλημμύρας
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Περιγραφή


προσαρμογή των αποδεκτών πλημμυρικού κινδύνου και
ενσωμάτωση του πλημμυρικού κινδύνου στα μελλοντικά σχέδια
ανάπτυξης



προώθηση κατάλληλων χρήσεων γης



ενσωμάτωση Οδηγίας σε άλλες πολιτικές και στρατηγικές του
κράτους (κυρίως χωρικής διευθέτησης)

Προστασία

Λήψη μέτρων, κατασκευαστικών και μη κατασκευαστικών, για τη μείωση
της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ετοιμότητα

Πληροφόρηση του κοινού για τους κινδύνους και για το πώς πρέπει να
αντιδράσουν σε επεισόδια πλημμύρας; σχέδια και μέτρα έκτακτης
ανταπόκρισης σε περίπτωση πλημμύρας.

Αποκατάσταση

Επιστροφή στις κανονικές συνθήκες το ταχύτερο δυνατό και μετριασμός
κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων στον πληγέντα πληθυσμό.

Πηγή : CIS for the WFD. Guidance Document No. 29

9.3

ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2007/60/ΕΚ και στα Κατευθυντήρια Κείμενα, σε
συνεργασία με την ΕΓΥ, καθορίστηκαν οι παρακάτω Γενικοί Στόχοι :





Mετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα
Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας
Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών
Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών.

Σχήμα 9.1: Στόχοι Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας

MΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Οι ανωτέρω Γενικοί Στόχοι αντιστοιχούν στους τέσσερεις άξονες δράσεις της Διαχείρισης των
Κινδύνων Πλημμύρας (Πρόληψη, Προστασία, Ετοιμότητα, Αποκατάσταση).
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε ΥΔ αλλά και κάθε ΖΔΥΚΠ (π.χ. βαθμός τρωτότητας, υφιστάμενες
υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας κλπ.) οι στόχοι αυτοί εξειδικεύονται και προσαρμόζονται ώστε
συνολικά το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μέτρων (PoM) να είναι τεχνικοοικονομικά βιώσιμο (όπως
αναφέρει και το σημείο 18 στα έχοντας υπόψη της Οδηγίας, «Τα κράτη μέλη θα πρέπει να βασίζουν τις
αξιολογήσεις τους και τα σχέδια σε κατάλληλες «βέλτιστες πρακτικές» και «βέλτιστες διαθέσιμες
τεχνολογίες» που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος στον τομέα της διαχείρισης των κινδύνων
πλημμύρας»).
Για την εξειδίκευση των στόχων και κατ’επέκταση τον καθορισμό των μέτρων ελήφθησαν υπόψη :






Τα αποτελέσματα της ανάλυσης/αξιολόγησης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας βάσει των
οποίων αναγνωρίζονται τα αίτια της πλημμύρας και προσδιορίζεται το επίπεδο προστασίας που
εξασφαλίζεται σήμερα έναντι πλημμύρας σε κάθε περιοχή.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης/αξιολόγησης των Χαρτών Κινδύνου Πλημμύρας, βάσει των
οποίων προσδιορίζονται οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική
κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες.
Οι τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής (χρήσεις γης, οικονομικές
δραστηριότητες και τεχνικές υποδομές, αναπτυξιακές τάσεις, προγραμματισμός έργων, μέτρα που
εφαρμόζονται ήδη σήμερα ή που προγραμματίζονται, διαθέσιμοι πόροι κλπ).

Π12.Τ1 ‐ 331

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

10.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

10.1.1 Άξονες και Τυποι Δρασεων
Τα μέτρα για τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας διακρίνονται ανάλογα με τον Άξονα Δράσης της
Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (Πρόληψη, Προστασία, Ετοιμότητα, Αποκατάσταση) στον
οποίο αναφέρονται, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 10.1 Πίνακας, είδη μέτρων ανά φάση διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας
Άξονας Δράσης
ΔΚΠ
Πρόληψη

Προστασία

Τύπος Δράσης

Περιγραφή

1.1 Αποφυγή (M21)

Μέτρα για την αποφυγή εγκατάστασης νέων ή
επιπρόσθετων αποδεκτών πλημμυρικού κινδύνου,
όπως πολιτικές χρήσεων γης ή κανονισμοί.

1.2 Μετεγκατάσταση (M22)

Μέτρα για την απομάκρυνση αποδεκτών
πλημμυρικού κινδύνου από πλημμυρικές ζώνες

1.3 Μείωση επιπτώσεων
(M23)

Μέτρα για την προσαρμογή των αποδεκτών
πλημμυρικού κινδύνου ώστε να μειωθούν οι
αρνητικές επιπτώσεις από ένα πλημμυρικό
γεγονός (σε κτίρια, δίκτυα κοινής ωφελείας, κλπ.)

1.4 Άλλη πρόληψη (M24)

Άλλα μέτρα για την αναβάθμιση της πρόληψης
πλημμυρικού κινδύνου (μπορεί να περιλαμβάνουν
μοντελοποίηση και εκτίμηση της τρωτότητας στην
πλημμύρα, προγράμματα ή πολιτικές συντήρησης,
κλπ.). Ενσωμάτωση Οδηγίας σε άλλες πολιτικές
και στρατηγικές του κράτους (κυρίως χωρικής
διευθέτησης).

2.1 Φυσική Διαχείριση
Πλημμύρας/Διαχείριση
επιφανειακής απορροής
(M31)

Μέτρα για τη μείωση της ροής μέσα σε φυσικά ή
τεχνητά συστήματα αποστράγγισης, διατάξεις
αποθήκευσης ή/και ανάσχεσης της ροής και
ενίσχυσης της κατείσδυσης, κλπ. Περιλαμβάνουν
έργα διαμόρφωσης/διαχείρισης κεντρικής και
πλημμυρικής κοίτης και φύτευσης της όχθης των
ρεμάτων.

2.2 Ρύθμιση της ροής (M32)

Μέτρα που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για την
ρύθμιση/ανάσχεση της ροής, όπως η κατασκευή,
τροποποίηση ή αφαίρεση έργων συγκράτησης του
νερού (π.χ. φράγματα ή λεκάνες κατακράτησης ή
ανάπτυξη κανόνων διαχείρισης της ροής) τα οποία
επιφέρουν σημαντική επίπτωση στη υδρολογική
δίαιτα.

2.3 Έργα σε υδατορέματα
και πλημμυρικές κοίτες
(M33)

Μέτρα που αφορούν παρεμβάσεις σε κοίτες
υδατορεμάτων, ορεινά υδατορέματα, δέλτα
ποταμών, παράκτια ύδατα και πλημμυρικά πεδία,
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Τύπος Δράσης

Περιγραφή
όπως η κατασκευή, τροποποίηση ή καθαίρεση
κατασκευών, η διευθέτηση κοιτών, έργα
διαχείρισης φερτών υλών, αναχώματα κλπ.

Ετοιμότητα

Αποκατάσταση
/Απολογισμός
(Οι δράσεις
προγραμματισμού
περιλαμβάνονται
στην ετοιμότητα)

2.4 Διαχείριση oμβρίων
υδάτων (M34)

Μέτρα που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για
έλεγχο του όγκου της απορροής και για την
μείωση της έκτασης της πλημμύρας, συνήθως
αλλά όχι αποκλειστικά σε αστικές περιοχές, όπως
ο έλεγχος του ποσοστού σφράγισης εδάφους, η
αναβάθμιση τεχνητών συστημάτων αποχέτευσης
και η αειφορική διαχείριση των συστημάτων
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (SUDS).

2.5 Άλλη προστασία (M35)

Άλλα μέτρα για την αναβάθμιση της προστασίας
έναντι των πλημμυρών που μπορεί να
περιλαμβάνουν προγράμματα και πολιτικές
συντήρησης των υποδομών αντιπλημμυρικής
προστασίας ή/και προστασίας των ιδιωτικών
κατασκευών (π.χ. απομόνωση εισόδων
ιδιοκτησιών).

3.1 Πρόγνωση και έγκαιρη
προειδοποίηση (M41)

Μέτρα για την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης ή
πρόγνωσης πλημμυρών.

3.2 Σχέδια έκτακτης
ανάγκης (M42)

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

3.3 Ενημέρωση και
ετοιμότητα του κοινού (M43)

Μέτρα για την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση της
ενημέρωσης και της ετοιμότητας του κοινού σε
πλημμυρικά γεγονότα (π.χ. υποστήριξη ομάδων
εθελοντών εμπλοκής σε συνθήκες πλημμύρας)

3.4 Άλλη ετοιμότητα (M44)

Άλλα μέτρα για την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση
της ετοιμότητας σε πλημμυρικά γεγονότα για την
μείωση των δυσμενών επιπτώσεων από αυτά
(π.χ. καθαρισμός ρεμάτων).

4.1 Ατομική και κοινωνική
αποκατάσταση (M51)

Δραστηριότητες καθαρισμού και αποκατάστασης
(σε κτίρια, υποδομές, κλπ.). Δράσεις υποστήριξης
της σωματικής και ψυχικής υγείας,
περιλαμβανομένης της διαχείρισης άγχους.
Οικονομική βοήθεια έναντι φυσικών καταστροφών
(επιδοτήσεις, φόροι) περιλαμβανομένης νομικής
βοήθειας, βοηθήματος ανεργίας λόγω φυσικής
καταστροφής, προσωρινή ή μόνιμη
μετεγκατάσταση.

4.2 Περιβαλλοντική
αποκατάσταση (M52)

Δραστηριότητες καθαρισμού και αποκατάστασης
(προστασία έναντι μούχλας, ασφάλεια νερού
φρεάτων και γεωτρήσεων και διασφάλιση
περιεκτών επικίνδυνων υλικών)

4.3 Άλλη αποκατάσταση
(M53)

Αποτίμηση εμπειριών από πλημμυρικά γεγονότα,
συμβόλαια ασφάλισης, κλπ.

Πηγή : CIS for the WFD. Guidance Document No. 29
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Κάθε τύπος δράσης λαμβάνει έναν κωδικό σε πλήρη αντιστοίχιση με τους κωδικούς των τύπων
δράσεων του WISE όπως παρουσιάζεται στον . Οι τύποι δράσεων περιγράφονται στο WISE αναλυτικά
σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακας (Πίνακας 10.1).
Πίνακας 10.2 Τύποι μέτρων σύμφωνα με το WISE

Κωδικός Περιγραφή Δράσης
Δράσης
M11

No Action, No measure is proposed to reduce the flood risk in the APSFR or other
defined area

M21

Prevention, Avoidance, Measure to prevent the location of new or additional receptors
in flood prone areas, such as land use planning policies or regulation

M22

Prevention, Removal or relocation, Measure to remove receptors from flood prone
areas, or to relocate receptors to areas of lower probability of flooding and/or of lower
hazard

M23

Prevention, Reduction, Measure to adapt receptors to reduce the adverse consequences
in the event of a flood actions on buildings, public networks, etc.

M24

Prevention, Other prevention, Other measure to enhance flood risk prevention (may
include, flood risk modelling and assessment, flood vulnerability assessment,
maintenance programmes or policies etc.)

M31

Protection, Natural flood management / runoff and catchment management, Measures
to reduce the flow into natural or artificial drainage systems, such as overland flow
interceptors and / or storage, enhancement of infiltration, etc and including in‐channel ,
floodplain works and the reforestation of banks, that restore natural systems to help
slow flow and store water.

M32

Protection, Water flow regulation, Measures involving physical interventions to regulate
flows, such as the construction, modification or removal of water retaining structures
(e.g., dams or other on‐line storage areas or development of existing flow regulation
rules), and which have a significant impact on the hydrological regime.

M33

Protection, Channel, Coastal and Floodplain Works, Measures involving physical
interventions in freshwater channels, mountain streams, estuaries, coastal waters and
flood‐prone areas of land, such as the construction, modification or removal of
structures or the alteration of channels, sediment dynamics management, dykes, etc.

M34

Protection, Surface Water Management, Measures involving physical interventions to
reduce surface water flooding, typically, but not exclusively, in an urban environment,
such as enhancing artificial drainage capacities or though sustainable drainage systems
(SuDS).

M35

Protection, Other Protection, Other measure to enhance protection against flooding,
which may include flood defence asset maintenance programmes or policies

M41

Preparedness, Flood Forecasting and Warning, Measure to establish or enhance a flood
forecasting or warning system

M42

Preparedness, Emergency Event Response Planning / Contingency planning, Measure to
establish or enhance flood event institutional emergency response planning
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Κωδικός Περιγραφή Δράσης
Δράσης
M43

Preparedness, Public Awareness and Preparedness, Measure to establish or enhance the
public awareness or preparedness for flood events

M44

Preparedness, Other preparedness, Other measure to establish or enhance
preparedness for flood events to reduce adverse consequences

M51

Recovery and Review (Planning for the recovery and review phase is in principle part of
preparedness), Individual and societal recovery, Clean‐up and restoration activities
(buildings, infrastructure, etc)
Health and mental health supporting actions, incl. managing stress
Disaster financial assistance (grants, tax), incl. disaster legal assistance, disaster
unemployment assistance
Temporary or permanent relocation
Other

M52

Recovery and Review, Environmental recovery, Clean‐up and restoration activities (with
several sub‐topics as mould protection, well‐water safety and securing hazardous
materials containers)

M53

Recovery and Review, Other, Other recovery and review Lessons learnt from flood
events
Insurance policies

M61

Other

10.1.2 Κωδικοι μετρων
Η Κωδικοποίηση κάθε μέτρου έχει ως εξής:
ELXX1 _XX2 _ΧΧ3
Όπου:

ΧΧ1: Ο κωδικός του Υδατικού Διαμερίσματαος
ΧΧ2: Ο Τύπος μέτρου σύμφωνα με το WISE
XX3: Αύξων αριθμός μέτρου
10.1.3 Φυση μετρου
Ανάλογα εάν το μέτρο προτείνει την λήψη μεμονωμένων δράσεων – παρεμβάσεων ή περιλαμβάνει
πολλαπλές δράσεις και ενέργειες η φύση των μέτρων διακρίνεται σε:



Μεμονωμένη Παρέμβαση
Δέσμη Μέτρων

10.1.4 Φορεις Υλοποιησης
Στο συγκεκιμένο πεδίο αναφέρεται ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και
υλοποίηση του μέτρου όπως: ΕΓΥ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια. Δήμοι, ΥΠΑΑΤ κτλ
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10.1.5 Περιοχη εφαρμογης και γεωγραφικη επιδραση μετρου
Στο συγκεκριμένο πεδίο περιγράφεται που θα πρέπει χωρικά να εφαρμοστεί το προτεινόμενο
μέτρο ή η προτεινόμενη δέσμη μέτρων. Οι χωρικές μονάδες εφαρμογής των μέτρων μπορεί να
είναι:





Το Υδατικό Διαμέρισμα
Μία ή περισσότερες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας
Κατακλυζόμενες επιφάνειες σύμφωνα με τους χάρτες επικινδυνότητας για Τ=100έτη
Ανάντη των ΖΔΥΚΠ λεκάνες απορροής

Η γεωγραφική επίδραση των μέτρων δύναται να επεκτείνεται και πέραν της περιοχής εφαρμογής τους
π.χ. μέτρα που μπορεί να λαμβάνονται για τις ανάντη των ΖΔΥΚΠ λεκάνες απορροής (μέτρα ορεινής
υδρονομίας) επηρεάζουν και τις περιοχές των ΖΔΥΚΠ που βρίσκονται κατάντη αυτών.

10.1.6 Συσχετιση με στοχους και μετρα ΣΔΛΑΠ
Κάποια από τα μέτρα που προτείνονται στην παρούσα συσχετίζονται με τους στόχους της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ. Συνεπώς υπάρχει συνέργεια του μέτρου στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και
στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών. Στην περίπτωση αυτή η συσχέτιση με στόχους
και μέτρα ΣΔΛΑΠ χαρακτηρίζεται υψηλή. Σε αντίθετη περίπτωση το αντίστοιχο πεδίο είναι κενό στα
μετρόφυλλα μέτρων που παρουσιάζονται στην Παράγραφο 10.3 της παρούσης.

10.1.7 Συσχετιση με κλιματικη αλλαγη
Ανάλογα με το εάν η εφαρμογή ενός προτεινόμενου μέτρου επηρεάζεται ή όχι από τις
υδρολογικές μεταβολές λόγω κλιματικής αλλαγής η συσχέτιση του μέτρο χαρακτηρίζεται ως
υψηλή ή μέση. Στην παράγραφο 10.5 εξετάζονται αναλυτικά οι συνέργειες του προγράμματος
μέτρων με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
10.1.8 Ιεραρχηση και σταδιο υλοποιησης μετρου
Ο καθορισμός της προτεραιότητας των μέτρων γίνεται στη βάση διακριτών βαθμίδων
ιεράρχησης που είναι οι κάτωθι:






Πολύ Υψηλή
Υψηλή
Κρίσιμη
Μέτρια
Χαμηλή

Το στάδιο υλοποίησης του μέτρου αφορά στο εάν οι δράσεις/έργα/ ενέργειες που προτείνονται έιναι
σε εξέλιξη, έχουν ολοκληρωθεί ή είναι προτεινόμενα. Συνεπώς ως προς το στάδιο υλοποίησης των
μέτρων, η διαβάθμιση είναι ως εξής:





Προτεινόμενο
Σε εξέλιξη
Υπό κατασκευή
Ολοκληρωμένο
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Οι δράσεις που εφαρμόζονται σήμερα και συμβάλλουν στη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας
είναι οι κάτωθι:





























Προσδιορισμός και η καταγραφή των Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) και των Λεκανών Απορροής
Ποταμών (ΛΑΠ) της χώρας
Προστασία και διαχείριση των υδάτων – εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής
δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2000, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Άρθρου 15, παράγρ. 1 του
Νόμου 3199/2003.
Διοικητική Αναδιάρθρωση του προγράμματος Καλλικράτη (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87Α'/07.06.2010)
ΚΥΑ 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ Β 1108/21.07.2010) με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία
2007/60/ΕΚ στο Εθνικό δίκαιο
Γενικό Σχέδιο πολιτικής προστασίας, με την συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡAΤΗΣ»
Οργάνωση, Διάρθρωση Λειτουργία Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.)
Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής
νομοθεσιας και αλλες διαταξεις" (ΦΕΚ 94/Α΄/2014)
Αστυνόμευση ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων
Εγκύκλιος σχετικά με λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών
καταστροφών
Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις
Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών
Δράσεις Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων
Αποτροπή εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων και δυσχερειών στο οδικό δίκτυο
Ενημέρωση Κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τον κίνδυνο των πλημμυρών
Αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
Αξιολόγηση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων – Αυξημένη Ετοιμότητα
Ενημέρωση Κοινού και παροχή οδηγιών για ενδεχόμενους κινδύνους
Ενημέρωση Κοινού και παροχή οδηγιών για ενδεχόμενους κινδύνους
Αρχική ειδοποίηση – Πρώτη εκτίμηση επιπτώσεων από την εκδήλωση πλημμυρών
Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων
Επιχειρήσεις έρευνας‐διάσωσης
Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών λόγω επαγόμενων φαινομένων
Κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης / Συντονισμός φορέων
Κοινωνικές παροχές και ενισχύσεις στους πληγέντες
Τήρηση στοιχείων ειδικού φακέλου καταστροφής
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Η νομοθεσία και το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία από πλημμύρες στην ελληνική επικράτεια
παρουσιάζεται αναλυτικά στην Παράγραφο 2.3 της παρούσης.

10.3

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Στην συγκεκριμένη παράγραφο περιλαμβάνονται όλα τα προτεινόμενα μέτρα του ΥΔ σε
μορφή μετρόφυλλων με όλα τα περιγραφικά και επεξεγηματικά πεδία συμπληρωμένα. Επίσης
περιλαμβάνονται οι κωδικοί των μέτρων καθώς και το πεδίο εφαρμογής τους.
10.3.1 Μετρα Προληψης
Πίνακας 10.3 Μετρόφυλλα Μέτρων Πρόληψης
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος Μέτρων
του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
EL01_61_01

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Μεμονωμένη Παρέμβαση

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Πρόληψη, M61
Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα
Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος Μέτρων του
Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος και
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του
Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος.
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την συλλογή και
παρακολούθηση των απαιτούμενων πληροφοριών από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς στην υλοποίηση του Προγράμματος Μέτρων και στην
λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σκοπό αυτό από εξειδικευμένο
προσωπικό. Η παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών ενδεικτικά θα αφορά:
α) την παρακολούθηση της υλοποίησης των μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης
Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος, β) τη σύνταξη μελετών και
κανονιστικών αποφάσεων, γ) την διαμόρφωση κειμένων, δ) τον συντονισμό
των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στην υλοποίηση των μέτρων, ε) την καταγραφή
και ανάλυση δεδομένων που αφορούν παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής
προστασίας, στ) την σύνταξη μεθοδολογικών κειμένων και τεχνικών
προδιαγραφών για θέματα σχετικά με την αξιολόγηση της κλιματικής αλλαγής
και λοιπών ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με την αξιολόγηση και διαχείριση
κινδύνων πλημμυρών ζ) ενέργειες για την συλλογή/ ενημέρωση βασικών
στοιχείων και δεδομένων που χρησιμοποιούνται κατά την κατάρτιση των ΣΔΚΠ,
η) την υποστήριξη σε θέματα αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης και την
συμμετοχή σε ομάδες εργασίας που θα συσταθούν στο πλαίσιο των αναγκών της
Διεύθυνσης Υδάτων. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα συντάσσονται εκθέσεις
αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων, θα δίνονται
κατευθύνσεις για τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της
υλοποίησης τους και θα αξιολογούνται τα μέτρα ως προς την
αποτελεσματικότητας τους στη διαχείριση του κινδύνου των πλημμυρών.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΓΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μη Δομικές Παρεμβάσεις
Υδατικό Διαμέρισμα
Υδατικό Διαμέρισμα
‐
Μέση
Υψηλή
Προτεινόμενο
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Εναρμόνιση των σχεδίων χωροταξικού και ρυθμιστικού χωρικού
σχεδιασμού του Ν. 4447/2016 με τα ΣΔΚΠ
EL01_21_01
Δέσμη Παρεμβάσεων
Πρόληψη, M21
Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα
Το μέτρο αφορά στην εναρμόνιση και εξειδίκευση σε τοπικό επίπεδο των
κατευθύνσεων των ΣΔΚΠ, που θα περιλαμβάνονται στις πολιτικές χρήσεων γης
με τη μορφή γενικών κατευθύνσεων ή/και κανονισμών στα νέα ΕΠΧΣΑΑ,
ΠΠΧΣΑΑ,
ΤΧΣ,
ΕΧΣ,
ΡΣΕ.
Σε πρώτη φάση θα πρέπει να τροποποιηθούν οι προδιαγραφές των μελετών
Τ.Χ.Σ. /Ε.Χ.Σ. ώστε να συμπεριλάβουν τον:
α) Καθορισμό επιτρεπόμενων χρήσεων ή αντίστοιχα στην απαγόρευση
συγκεκριμένων χρήσεων, σύμφωνα με τον βαθμό επιρροής της πλημμύρας,
όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη με τα υδραυλικά χαρακτηριστικά
αυτής (βάθη‐ταχύτητες ροής). Συνιστάται η προοδευτική απαγόρευση χρήσεων
υψηλού κοινωνικού και οικονομικού κόστους, όπως οι χρήσεις πολεοδομικού
κέντρου, βιομηχανίας, βιοτεχνίας, χονδρεμπορίου και κυρίως ευαίσθητων
κοινωνικών υποδομών, βιομηχανικών μονάδων που παράγουν ενέργεια και
βιομηχανικών/ βιοτεχνικών μονάδων που χαρακτηρίζονται υψηλού βαθμού
ρυπογόνες, από τις περιοχές μέτριου βαθμού επιρροής προς τις περιοχές πολύ
υψηλού βαθμού.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

(β) Έλεγχο της δόμησης και τη θέσπιση όρων και περιορισμών εντός της ζώνης
πλημμύρας 100ετίας. Η μελέτη Τ.Χ.Σ./Ε.Χ.Σ. θα προτείνει τη θέσπιση
απαγορεύσεων (για παράδειγμα δημιουργία υπογείων χώρων), ειδικών
ρυθμίσεων (για παράδειγμα στεγανοποιήσεις, χρήση pilotis), καθώς και
προϋποθέσεων στις κατασκευές (πχ γεωτεχνικές μελέτες, κανόνες θεμελίωσης),
τόσο στις περιοχές εντός υφισταμένων σχεδίων πόλης και θεσμοθετημένων
ορίων οικισμών, όσο και στις περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμών.
Οι προτεινόμενες απαγορεύσεις, ρυθμίσεις και προϋποθέσεις, δύναται να
βασίζονται στον βαθμό επιρροής της πλημμύρας, όπως αποτυπώνεται στον
σχετικό χάρτη με τα υδραυλικά χαρακτηριστικά αυτής (βάθη‐ταχύτητες ροής).
Οι όροι και περιορισμοί αφορούν νέες κατασκευές. Εκτιμάται ότι σε εύλογο
βάθος χρόνου οι προϋφιστάμενες κτιριακές υποδομές θα επισκευασθούν και η
νέα έκδοση οικοδομικής άδειας θα έχει τις πρόνοιες των νέων ρυθμίσεων.
(γ) Καθορισμό ζωνών ελεγχόμενου πλημμυρισμού και προσδιορισμό του
επιπέδου προστασίας τους, με ρυθμίσεις όπως στα (α) και (β).
Με βάση τις ανωτέρω προδιαγραφές, αναμένεται να υλοποιηθεί η εναρμόνιση
των νέων σχεδίων χωροταξικού και ρυθμιστικού σχεδιασμού του Ν. 4447/2016.
ΥΠΕΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Μη Δομικές Παρεμβάσεις
ΖΔΥΚΠ
ΖΔΥΚΠ
‐
Μέση
Υψηλή
Προτεινόμενο
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτω‐ν και εγκαταστάσεων στο πλαίσιο
σύνταξης των μελετών Τ.Χ.Σ./Ε.Χ.Σ. και Ρ.Σ.Ε.
EL01_22_01

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Πρόληψη, M22
Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα
Τροποποίηση των προδιαγραφών εκπόνησης των μελετών Τ.Χ.Σ./Ε.Χ.Σ. και Ρ.Σ.Ε.
με πρόβλεψη μετεγκατάστασης ορισμένων κατηγοριών δραστηριοτήτων και
εγκαταστάσεων που θα κρίνονται κατά περίπτωση κατά τη διάρκεια εκπόνησης
των μελετών αυτών (π.χ. εξαιρετικά ρυπογόνων ή επικίνδυνων για τη δημόσια
υγεία, εθνικής ασφάλειας, ιδιαίτερης σημασίας για την τοπική και εθνική
οικονομία, κτλ.), εκτός της πλημμυρικής ζώνης με προτεραιότητα στις περιοχές
υψηλού κινδύνου και έμφαση στις οριοθετημένες ζώνες χειμάρρων ή ποταμών.
Προϋπόθεση για τη μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων αυτών είναι η ύπαρξη
αντίστοιχου χωρικού υποδοχέα στα όρια του ΟΤΑ στον οποίο συντάσσονται οι
μελέτες. Να ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποχρεωτικής μετεγκατάστασης των
χρήσεων που θεσμοθετούνται προς απαγόρευση.
ΥΠΕΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μη Δομικές Παρεμβάσεις
ΖΔΥΚΠ
ΖΔΥΚΠ
‐

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Πολεοδομικές και οικιστικές ρυθμίσεις σε πόλεις και οικισμούς εντός της
ζώνης πλημμύρας 100ετίας
EL01_23_01
Δέσμη Παρεμβάσεων
Πρόληψη, M23
Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα
Αναθεώρηση των υφιστάμενων ρυμοτομικών σχεδίων στις περιοχές εντός της
ζώνης πλημμύρας 100ετίας και τροποποίηση του Π.Δ. 24/4‐3/5/1985 (ΦΕΚ 181
Δ) περί δόμησης των οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, ώστε:
‐ Να διασφαλίζεται η ροή των υδάτων προς τους φυσικούς αποδέκτες
‐ Να γίνεται οριοθέτηση των ρεμάτων και καθορισμός ζωνών προστασίας
προκειμένου να αποτραπεί η ανάπτυξη χρήσεων γης εντός αυτών και να
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή του ρέματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Μέση
Μέση
Προτεινόμενο

ΥΠΕΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Μη Δομικές Παρεμβάσεις
ΖΔΥΚΠ
ΖΔΥΚΠ
‐
Μέση
Μέση
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Πολεοδομικές και οικιστικές ρυθμίσεις σε πόλεις και οικισμούς εντός της
ζώνης πλημμύρας 100ετίας
Προτεινόμενο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Κατάρτιση γεωργών και κτηνοτρόφων σε πρακτικές μείωσης
επιπτώσεων από τις πλημμύρες
EL01_23_02

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Πρόληψη, M23
Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών
Το 97% των αγροτών και το 83% των νέων αγροτών κάτω των 35 ετών, έχουν
μόνο εμπειρικές γνώσεις σχετικά με τα θέματα του επαγγέλματός τους, το οποίο
αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλήματα του τομέα που έχει επιρροή και στις
αποφάσεις που παίρνονται και σχετίζεται με τις επιπτώσεις των πλημμυρικών
γεγονότων στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Το μέτρο Μ01 του ΠΑΑ 2014‐2020 «Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και
ενημέρωσης», προβλέπει την ενεργοποίηση τριών υπομέτρων που
περιλαμβάνουν την επαγγελματική κατάρτιση και δράσεις δεξιοτήτων, τις
δράσεις επίδειξης και ενημέρωσης και τις βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές σε
ζητήματα διαχείρισης εκμεταλλεύσεων και επισκέψεις. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές
περιλαμβάνουν πρακτικές εργασίες και εξατομικευμένη καθοδήγηση. Στα πεδία
δράσης περιλαμβάνονται η χρήση νέων τεχνολογιών, οι νέες διαδικασίες
παραγωγής και η μείωση των παραγόντων που μειώνουν το φαινόμενο της
κλιματικής αλλαγής. Η εφαρμογή των παραπάνω υπομέτρων πρέπει να γίνει
εξειδικευμένα για τους αγρότες και ειδικά τους νέους αγρότες εντός της
πλημμυρικής ζώνης για Τ=100 χρόνια, με έμφαση στα θέματα πρακτικών που
μειώνουν τις επιπτώσεις πλημμύρας στις εκμεταλλεύσεις. Προτείνεται η
αυξημένη μοριοδότηση των παραγωγών με έδρα εκμετάλλευσης εντός των
πλημμυρικών ζωνών για Τ=100 χρόνια.
ΥΠΑΑΤ/ΟΠΕΚΕΠΕ/ΔΑΟΚ ΠΕ/ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Μέτρα εκπαίδευσης/ ενημέρωσης
ΖΔΥΚΠ
ΖΔΥΚΠ
‐

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Υψηλή
Σε εξέλιξη

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Μελέτη για την αντιμετώπιση επιπτώσεων
στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης
EL01_23_03
Δέσμη Παρεμβάσεων
Πρόληψη, M23
Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών
Ο σημαντικότερος κίνδυνος μιας υδρευτικής γεώτρησης σε περίπτωση
πλημμύρας, πέραν των βλαβών που μπορούν να προκληθούν στο υπέργειο
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της, είναι η πρόκληση ρύπανσης του υπόγειου
υδάτινου ορίζοντα καθώς είναι βέβαιο ότι πλημμυρικά επιφανειακά ύδατα θα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Μέση
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Μελέτη για την αντιμετώπιση επιπτώσεων
στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης
εισέλθουν στην γεώτρηση. Για τον λόγο αυτό απαιτείται εκπόνηση μελέτης για
την προστασία των υδρευτικών γεωτρήσεων Δήμων και ΔΕΥΑ που βρίσκονται
εντός της ζώνης κατάκλυσης για Τ= 100 χρόνια. Περιλαμβάνεται η καταγραφή/
επιβεβαίωση της θέσης και της στάθμης των υδρευτικών γεωτρήσεων και η
λήψη μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας τους όπως, η ανύψωση των
ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, της σωλήνωσης και του οικίσκου της κάθε
γεώτρησης ή η κατασκευή προστατευτικού περιμετρικού αναχώματος
κατάλληλου ύψους από αργιλικά υλικά.
Εκπόνηση μελέτης για την προστασία των υδρευτικών γεωτρήσεων Δήμων και
ΔΕΥΑ που βρίσκονται εντός της ζώνης κατάκλυσης για Τ= 100 χρόνια.
Περιλαμβάνεται η καταγραφή / επιβεβαίωση της θέσης και της στάθμης των
υδρευτικών γεωτρήσεων.
Εκπόνηση
μελέτης προστασίας των ΕΕΛ που βρίσκονται εντός ζώνης κατάκλυσης για
Τ=100 χρόνια και διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων λειτουργίας των αγωγών
διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων των ΕΕΛ που βρίσκονται εντός της ζώνης
κατάκλυσης για Τ= 100 χρόνια. Περιλαμβάνεται η λεπτομερής αποτύπωση των
προστατευτικών αναχωμάτων των ΕΕΛ Μεγάρων που επηρεάζονται από την
πλημμυρική κατάκλυση. Στόχος του μέτρου είναι η προστασία της δημόσιας
υγείας από τυχόν αστοχία των μονάδων και από την καταβύθιση των αγωγών
διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων σε περιπτώσεις πλημμύρας.
ΔΗΜΟΙ, ΔΕΥΑ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Τεχνικά μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας
ΖΔΥΚΠ
ΖΔΥΚΠ
‐
Μέση
Μέση
Προτεινόμενο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Αναδιάρθωση και εκσυγχρονισμός δικτύου συλλογής μετεωρολογικών
και υδρομετρικών δεδομένων
EL01_24_01

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ

Πρόληψη, M24
Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Το μέτρο αφορά την τεχνικοοικονομική μελέτη και προμήθεια εξοπλισμού, για
την αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου δικτύου
μετεωρολογικών και υδρομετρικών σταθμών της ΕΜΥ, του ΥΠΕΝ, του ΥΠΑΑΤ,
του ΕΑΑ και της ΔΕΗ. Η υλοποίηση του μέτρου ενδεικτικά περιλαμβάνει τις
ακόλουθες δράσεις:
α) αξιολόγηση σχεδιασμού και λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου
μετεωρολογικών και υδρομετρικών σταθμών
β) προτάσεις εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου δικτύου (πχ προσθήκη νέων
οργάνων, αντικατάσταση σταθμών ή και οργάνων με τεχνολογικά σύγχρονα,
βελτίωση προστασίας του χώρου εγκατάστασης του εξοπλισμού, εξασφάλιση
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κλπ,)
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Αναδιάρθωση και εκσυγχρονισμός δικτύου συλλογής μετεωρολογικών
και υδρομετρικών δεδομένων
γ) προτάσεις αναθεώρησης του σχεδιασμού του δικτύου ως προς τις θέσεις
μέτρησης, με εγκατάσταση επιπλέον σταθμών, αν αυτό απαιτείται, για την
εξασφάλιση της συμπληρωματικότητάς τους
δ) προτάσεις για το σύστημα συλλογής, μετάδοσης και αρχειοθέτησης των
δεδομένων
ε) σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια του απαιτούμενου
εξοπλισμού
στ) προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού
Σκοπός του μέτρου είναι η συμπλήρωση της διαθέσιμης πληροφορίας, ώστε να
είναι δυνατή η ακριβέστερη εκτίμηση των υδρολογικών παραμέτρων, καθώς και
η επικαιροποίηση των όμβριων καμπυλών/ βαθμονόμηση των υδρολογικών
μοντέλων που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο του ΣΔΚΠ. Σε πρώτη φάση
προτείνεται να εκπονηθεί η μελέτη αξιολόγησης και αναδιάρθρωσης του δικτύου,
η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και η προμήθεια εξοπλισμού 1ης
προτεραιότητας σε περιοχές που δεν καλύπτονται από επαρκή αριθμό σταθμών.
ΕΓΥ, ΔΕΗ, ΥΠΑΑΤ, ΕΜΥ, ΕΑΑ
Πρόσκτηση, συμπλήρωση και βελτίωση πληροφοριών σχετικά με τις
αντιπλημμυρικές υποδομές
Υδατικό Διαμέρισμα
Υδατικό Διαμέρισμα
‐
Μέση
Υψηλή
Προτεινόμενο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Δημιουργία εθνικής βάσης τεχνικών δεδομένων
αντιπλημμυρικών έργων
EL01_24_01

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ

Πρόληψη, M24

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ

Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Το μέτρο περιλαμβάνει την δημιουργία (σχεδιασμός, ανάπτυξη, συλλογή και
συμπλήρωση με διαθέσιμα δεδομένα) Εθνικού Μητρώου καταγραφής των
τοπογραφικών αποτυπώσεων που έχουν γίνει στα πλαίσια των ΣΔΚΠ αλλά και
άλλων μελετών καθώς και αυτών που θα προγραμματιστούν να γίνουν ώστε να
υπάρχει μία ενιαία βάση δεδομένων. Τα κύρια πεδία/δομή της βάσης θα
λαμβάνουν υπόψιν τις απαιτήσεις ‐ ανάγκες της Οδηγίας των ΣΔΚΠ. Η Βάση
αυτή θα συμπληρωθεί και με καινούργια δεδομένα που θα προκύψουν από την
τοπογραφική αποτύπωση υφιστάμενων τεχνικών έργων αντιπλημμυρικής
προστασίας με χρήση LiDAR (Light Detection And Ranging) σε αναχώματα
σημαντικών έργων διευθέτησης κατα μήκος των κύριων κλάδων του
υδρογραφικού δικτύου του Υδατικού Διαμερίσματος. Τα αποτελέσματα των
μετρήσεων θα συμπληρωθούν με επίγειες μετρήσεις (επιβεβαίωση και διόρθωση
των υψομετρικών μετρήσεων LiDAR σε θέσεις ασαφειών, διατομές
αποστραγγιστικών τάφρων κτλ). Επιπλέον θα γίνει αποτύπωση τεχνικών έργων
εντός του υδρογραφικού δικτύου τα οποία επηρεάζουν την ροή, λεπτομερής
αποτύπωση των προστατευτικών αναχωμάτων των ΕΕΛ που επηρεάζονται από
την πλημμυρική κατάκλυση, αποτύπωση (οριζοντιογραφίες ‐ μηκοτομές) του
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Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Δημιουργία εθνικής βάσης τεχνικών δεδομένων
αντιπλημμυρικών έργων
κάθετου άξονα των βασικών οδικών αξόνων, μεγάλων οχετών κατά μήκος της
σιδηροδρομικής γραμμής ΟΣΕ, καθώς επίσης και λήψη υψομέτρων σε σημαντικές
υποδομές (π.χ δομές πολιτικής προστασίας, Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία,
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Βιομηχανίες κτλ) που επηρεάζονται από την
κατάκλυση. Τοπογραφική αποτύπωση με επίγειες μετρήσεις σε επιλεγμένα
σημεία εντός της κοίτης των κύριων κλάδων του υδρογραφικού δικτύου καθώς
και αποτύπωση εγκάρσιων διατομών και πρανών σε επιλεγμένες θέσεις εντός
των κύριων κλάδων ή σε δευτερεύοντες κλάδους του υδρογραφικού δικτύου
όπου εντοπίστηκε κατάκλυση για Τ = 100 έτη. Λήψη κρίσιμων υψομέτρων
«αναφοράς» με επίγεια μέσα σε οικισμούς της που βρίσκονται εντός
πλημμυρικών ζωνών όπως έχουν προκύψει από τους Χάρτες Επικινδυνότητας
Πλημμύρας.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΥΜΕΔΙ/ ΓΓ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Πρόσκτηση, συμπλήρωση και βελτίωση πληροφοριών σχετικά με τις
αντιπλημμυρικές υποδομές

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΖΔΥΚΠ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΖΔΥΚΠ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
ΣΔΛΑΠ

‐

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Μέση

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Υψηλή

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σε εξέλιξη

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DTM)
πολύ υψηλής ακρίβειας
EL01_24_02

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Μεμονωμένη Παρέμβαση

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Πρόληψη, M24
Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών
Παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους πολύ υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας
(πυκνότητα μέχρι και 20 σημείων ανά m2 και υψομετρική ακρίβεια <1.0 m) με
χρήση της τεχνολογίας LiDAR (Light Detection And Ranging). Οι περιοχές που θα
αφορά το υπόβαθρο θα είναι εντός της ζώνης κατάκλυσης για περίοδο
επαναφοράς Τ=100 έτη, κυρίως σε περιοχές όπου το ανάγλυφο είναι ήπιο και
αναμένουμε μεγάλη κατάκλυση (π.χ πεδινές περιοχές, δέλτα ποταμών κτλ),
καθώς επίσης και σε ζώνες υψηλού έως πολύ υψηλού κινδύνου όπως αυτές
προέκυψαν από τους χάρτες αποτίμησης επιπτώσεων πλημμύρας. Η τεχνολογία
LiDAR είναι εξαιρετικής ακρίβειας και αποτελεσματικότητας μέθοδος
παραγωγής υψομετρικής πληροφορίας που επιτρέπει τη δημιουργία πολύ
υψηλής ακρίβειας ψηφιακών μοντέλων εδάφους χωρίς την ύπαρξη σφαλμάτων
που προκύπτουν από την ύπαρξη βλάστησης (συστάδες δέντρων, θάμνοι κτλ) ή
άλλων εμποδίων που επηρεάζουν την ακρίβεια του πλημμυρικού αποτελέσματος.
Επιπλέον περιλαμβάνεται τοπογραφική αποτύπωση επίγειων σημείων ελέγχου
(Ground Control Points) για την υψομετρική συνόρθωση του παραγόμενου
ψηφιακού μοντέλου εδάφους.
ΕΓΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DTM)
πολύ υψηλής ακρίβειας
Πρόσκτηση, συμπλήρωση και βελτίωση πληροφοριών σχετικά με τις
αντιπλημμυρικές υποδομές
ΖΔΥΚΠ
ΖΔΥΚΠ
‐
Μέση
Πολύ υψηλή
Προτεινόμενο
Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Πλημμυρικών Συμβάντων (ΕΜΠΣ) και
ανάπτυξη σχετικής διαδραστικής πλατφόρμας στο διαδίκτυο
EL01_24_03
Μεμονωμένη Παρέμβαση
Πρόληψη, M24
Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών
Το μέτρο αφορά στον σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός Εθνικού Μητρώου
Ιστορικών Πλημμυρικών Συμβάντων (ΕΜΙΠΣ) που να καλύπτει τις απαιτήσεις
της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και σχετικής διαδραστικής πλατφόρμας στο διαδίκτυο
μέσω ανάπτυξης κατάλληλου συστήματος χωρικών δεδομένων (SDI). Το ΕΜΙΠΣ,
θα περιλαμβάνει δεδομένα της γεωγραφικής βάσης που υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας, των Σχεδίων
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, σε δεδομένα υφιστάμενων βάσεων της ΕΓΥ
στο πλαίσιο εφαρμογής άλλων Ευρωπαϊκών Οδηγιών, καθώς και σε άλλες
επιμέρους βάσεις δεδομένων (πχ μητρώο χρηστών ύδατος, εργαλεία ΥΠΑΝ,
ΕΜΣΥ, κλπ.) τα οποία σχετίζονται με τις πλημμύρες. Τα δεδομένα που θα
εισαχθούν στο ΕΜΙΠΣ, θα ομογενοποιηθούν ως προς την δομή, το περιεχόμενό
τους και θα τεκμηριωθούν με μεταδεδομένα. Το μέτρο ενδεικτικά θα
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) Ανάλυση υφιστάμενων βάσεων δεδομένων και υποδομών
β) Σχεδιασμός Βάσης Χωρικών και Περιγραφικών Δεδομένων
γ) Μετάπτωση και οργάνωση υφιστάμενων δεδομένων επιμέρους βάσεων, στο
νέο Εικόνα Βάσης Δεδομένων
δ) Συλλογή/ συμπλήρωση και καταχώρηση πληροφορίας/ δεδομένων
πλημμυρικών συμβάντων και αποτυπωμάτων ιστορικών πλημμυρών. Οι
πληροφορίες που θα καταχωρούνται θα είναι τουλάχιστον αυτές που
καταχωρούνται στη βάση δεδομένων ΕΙΟΝΕΤ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Περιβάλλοντος, στο στάδιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων
Πλημμύρας σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ.
ε) Εγκατάσταση Κεντρικής βάσης δεδομένων για την αποθήκευση χωρικών και
περιγραφικών δεδομένων, η οποία είναι προσβάσιμη από όλα τα λογισμικά CAD,
GIS κ.α., εξαλείφοντας την ανάγκη ύπαρξης αρχείων σε επιμέρους υπολογιστές.
στ) Διάχυση των δεδομένων τόσο στο εσωτερικό δίκτυο όσο και στο Διαδίκτυο
υπό την μορφή ανοικτών προτύπων βασιζόμενων στις οδηγίες INSPIRE και OGC
(Open GIS Constortium) και τυποποιημένων διαδικτυακών υπηρεσιών όπως Web
Map Service (WMS), Web Feature Services (WFS), Catalog Service for the Web
(CSW)
ζ) Ανάπτυξη γεωγραφικής ‐ διαδικτυακής πλατφόρμας (Web GIS) για την
διάχυση των δεδομένων και των λοιπών πληροφοριών, με δυνατότητες
ανάπτυξης χωρικών και περιγραφικών ερωτημάτων και κατoφόρτωσης
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ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Πλημμυρικών Συμβάντων (ΕΜΠΣ) και
ανάπτυξη σχετικής διαδραστικής πλατφόρμας στο διαδίκτυο
(download) των αποτελεσμάτων και παραγωγής διαδραστικών θεματικών
χαρτών. Η πλατφόρμα θα είναι συμβατή την Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE
(Commission Regulation 976/2009 9.11.2011 and 28.12.2012) και το WISE
(Water Information System for Europe)
η) Άμεση εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων που παρέχονται κατά όμοιο τρόπο
(ανοικτά πρότυπα βασιζόμενα στις οδηγίες INSPIRE και OGC), καθώς αυτά
δύνανται να «δανεισθούν» από τον αντίστοιχο Φορέα.
θ) Ανάπτυξη συνδυαστικών ερωτημάτων μεταξύ δεδομένων είτε της Υπηρεσίας
είτε άλλου Φορέα.
ι) Ανάπτυξη ιδιοποιημένων εφαρμογών αυτοματισμού και διαχείρισης
κ) Καθορισμός πρωτόκολλου λειτουργίας ΕΜΙΠΣ και συλλογής, επεξεργασίας,
διαχείρισης και αρχειοθέτησης δεδομένων για την επικαιροποίησης της.
Ανάλογα με τη φύση τους οι πληροφορίες καταχωρούνται από διάφορους
χρήστες που διαθέτουν δεδομένα για τα πλημμυρικά συμβάντα και τις
επιπτώσεις τους (ΕΓΥ, Δ/νσεις Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών,
Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΥΠΟΜΕΔΙ,
πρώην ΥΑΣ), ΕΛΓΑ, Δήμοι κλπ).
Η όλη γεωχωρική υποδομή, η καταχώριση των σημείων υδροληψίας, η
απεικόνιση των χαρτών και υποβάθρων θα γίνεται στο Εθνικό Σύστημα
Αναφοράς (ΕΓΣΑ87 ή WGS 84).
Η εφαρμογή θα παρέχει ασφαλή πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένους χρήστες των
κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της χώρας για την καταχώρηση των
πληροφοριών καθώς και τη μεταβολή ή τροποποίηση τους.
ΕΓΥ
Πρόσκτηση, συμπλήρωση και βελτίωση πληροφοριών σχετικά με τις
αντιπλημμυρικές υποδομές
Υδατικό Διαμέρισμα
Υδατικό Διαμέρισμα
‐
Μέση
Υψηλή
Προτεινόμενο

Μελέτη Αγροτικής Ανάπτυξης εντός των ΖΔΥΚΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

EL01_24_04

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Πρόληψη, M24
Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα
Εκπόνηση μελέτης αγροτικής ανάπτυξης εντός των πλημμυρικών ζωνών για Τ=100
έτη και σε συνδυασμό με τις ζώνες αυξημένου συστημικού κινδύνου αποζημιώσεων
γεωργικής ασφάλιση από τον ΕΛΓΑ. Οι μελέτες θα εκπονούνται ανά Διοικητική
Περιφέρεια και θα πρέπει να εξετάζουν:
1. τις ανάγκες αναδιάρθρωσης μέρους των καλλιεργειών
2. τις ανάγκες μετεγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων
3. τον επανακαθορισμό μέρους των εφαρμοζόμενων γεωργικών πρακτικών,
με την αξιοποίηση των υφιστάμενων εδαφολογικών και κλιματικών δεδομένων και
τη γεωργοτεχνική ανάλυση της ΖΔΥΚΠ. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει:
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Μελέτη Αγροτικής Ανάπτυξης εντός των ΖΔΥΚΠ
α) ταξινόμηση των καλλιεργειών της ζώνης από απόψεως αντοχής στον
πλημμυρικό κίνδυνο με βάση το ιστορικό της περιοχής,
β) επισήμανση εναλλακτικών καλλιεργειών ή/και ποικιλιών, που μπορούν να
αποδώσουν ίδιου επιπέδου αγροτικό εισόδημα με τις προς απομάκρυνση
καλλιέργειες,
γ) οικονομικά και άλλα κίνητρα για την αλλαγή καλλιεργειών και να γίνουν
προτάσεις διοικητικών διευθετήσεων όπου είναι απαραίτητες.
δ) έλεγχος της θέσης των κτηνοτροφικών μονάδων με στοιχεία οριστικοποίησης
ΟΣΔΕ 2016 και υπόδειξη των κτηνοτροφικών μονάδων που πρέπει να
μετεγκατασταθούν, με την ανάλογη παροχή κινήτρων.
ε) όπου δεν συνίσταται η αναδιάρθρωση καλλιεργειών ή η μετεγκατάσταση
μονάδων, πρέπει να προταθούν εναλλακτικές γεωργικές πρακτικές (εποχής
σποράς, λίπανσης, συγκομιδής, θέσεις βόσκησης κλπ), λαμβάνοντας υπόψη την
εποχικότητα των πλημμυρικών συμβάντων
στ) τις οικονομικές επιπτώσεις από την τροποποίηση των γεωργικών πρακτικών
(μείωση αποδόσεων, μείωση τιμής λόγω καθυστέρησης συγκομιδής κλπ).
Οι μελέτες θα πρέπει να αποτελούν οδηγό αγροτικής ανάπτυξης εντός των
συγκεκριμένων ζωνών, από τις οποίες θα προκύψει και σειρά κανονιστικών και
προγραμματικών πράξεων της Διοίκησης.
ΥΠΑΑΤ/ΕΥΔ ΠΑΑ – Μ20
Μη Δομικές Παρεμβάσεις
ΖΔΥΚΠ
ΖΔΥΚΠ
‐
Μέση
Υψηλή
Προτεινόμενο

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Θεσμοθέτηση διαδικασίας μετεγκατάστασης γεωργικών εκμεταλλεύσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

EL01_22_02

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Πρόληψη, M22
Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα
Μετά την υλοποίηση του μέτρου «Μελέτη Αγροτικής Ανάπτυξης εντός των ΖΔΥΚΠ»
και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, προτείνεται η διαμόρφωση διοικητικού
μηχανισμού για την μεταφορά γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κτηνοτροφικών
μονάδων σε περιοχές χαμηλού κινδύνου, που θα υποδειχθούν από τις μελέτες του
ως άνω μέτρου. Σε πρώτη φάση, το μέτρο αφορά στην έκδοση σχετικής
διοικητικής‐νομοθετικής πράξης, που θα καθορίζει την διαδικασία και τις
αρμοδιότητες των υπηρεσιών, τα κριτήρια υπαγωγής και τα οικονομικά κίνητρα
(επιδότηση δαπανών μετεγκατάστασης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνδρομή
στην οργάνωση στις νέες θέσεις).

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΑΑΤ, ΥΠΕΣΔΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Νομοθετικές/ Διοικητικές ρυθμίσεις
ΖΔΥΚΠ
ΖΔΥΚΠ
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Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Θεσμοθέτηση διαδικασίας μετεγκατάστασης γεωργικών εκμεταλλεύσεων

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

‐

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Μέση
Μέση
Προτεινόμενο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Εναρμόνιση των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) με τα ΣΔΚΠ
EL01_24_05

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Μεμονωμένη Παρέμβαση

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Πρόληψη, M24
Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών
Για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καταρτίστηκε το 2016 η Εθνική
Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), η οποία θέτει
τους γενικούς στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές και τα μέσα υλοποίησης μιας
σύγχρονής αποτελεσματικής και αναπτυξιακής στρατηγικής προσαρμογής στο
πλαίσιο που ορίζεται από την σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική
Αλλαγή, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τη διεθνή εμπειρία και φιλοδοξεί να
αποτελέσει το μοχλό κινητοποίησης των δυνατοτήτων της ελληνικής πολιτείας,
οικονομίας και ευρύτερα της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στα χρόνια που έρχονται. Επόμενο βήμα είναι η εκπόνηση των
Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ),
που με βάση τις κλιματικές συνθήκες και την τρωτότητα κάθε Περιφέρειας θα
καθορίσουν επακριβώς τους τομείς πολιτικής και τις γεωγραφικές ενότητες
προτεραιότητας για λήψη μέτρων με ταυτόχρονη εξειδίκευση των μέτρων αυτών,
καθώς επίσης τα οικονομικά μέσα για την υλοποίηση των μέτρων, τους φορείς
υλοποίησης,
τους
εμπλεκόμενους
φορείς,
κλπ.
Με τα άρθρα 42‐45 του Ν. 4414/2016 (Α΄149), θεσμοθετηθηκαν οι διαδικασιες
εκπόνησης και έγκρισης της ΕΣΠΚΑ και των ΠεΣΠΚΑ, οι διαδικασίες
αναθεώρησης/τροποποίησής τους και τα ελάχιστα περιεχόμενα αυτών. Επιπλέον
εγκρίθηκε η 1η ΕΣΠΚΑ και θεσμοθετήθηκε και το Εθνικό Συμβούλιο για την
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Τα αποτελέσματα των ΠεΣΠΚΑ θα ληφθούν
υπόψη στην 1η Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΕΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μη Δομικές Παρεμβάσεις
Υδατικό Διαμέρισμα
Υδατικό Διαμέρισμα
Υψηλή
Υψηλή
Υψηλή
Προτεινόμενο
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Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

10.3.2 Μετρα Προστασιας
Πίνακας 10.4 Μετρόφυλλα Μέτρων Προστασίας
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Προώθηση πρακτικών ανάσχεσης των πλημμυρικών ροών και
συγκράτησης φερτών υλικών, με έμφαση στα Μέτρα Φυσικής
Συγκράτησης Υδάτων (ΜΦΣΥ)
EL01_31_01

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Προστασία, M31
Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών
Το μέτρο αφορά σε δέσμη παρεμβάσεων για την δασοτεχνική διευθέτηση ορεινών
λεκανών απορροής/Έργα ορεινής υδρονομίας ανάντη των ΖΔΥΚΠ. Περιλαμβάνει
την εκπόνηση μελετών δασοτεχνικής διευθέτησης των ορεινών λεκανών απορροής
στα ανάντη των ΖΔΥΚΠ. Οι μελέτες θα γίνουν σύμφωνα με τον Κανονισμό
Εκπόνησης Μελετών Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων (ΚΕΜΔΔΧ), που
εγκρίθηκε με την 247722/4375/6‐12‐1978 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας. Η
διευθέτηση στοχεύει στην απόσβεση των χειμαρρικών φαινομένων στις ορεινές
λεκάνες, βάσει των αρχών της υδρογεωνομικής διευθέτησης.
Κύριοι στόχοι της διευθέτησης είναι: (α) η ανάσχεση ροής, η απόσβεση των
χειμαρρικών φαινομένων και η ομαλοποίηση της δίαιτας του νερού και (β) ο
έλεγχος της στερεομεταφοράς με άμεση επίδραση στους τελικούς αποδέκτες. Από
την μελέτη θα προκύψει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διευθέτησης με την εφαρμογή
του κατάλληλου συστήματος, το οποίο δύναται να είναι:
Α. Εφαρμογή του Δασοτεχνικού Συστήματος Ορεινών Υδρονομικών Έργων που
περιλαμβάνει ένα τρίπτυχο έργων και μέτρων οργανικά ενωμένα και
αλληλεξαρτώμενα:
‐Φυτοκομικά έργα (δασώσεις, θαμνώσεις, χλοάσεις) με σκοπό την αποτροπή της
επιφανειακής διάβρωσης, την προστασία όχθης ποταμού ή ρέματος, την αύξηση
της υδατοσυγκράτησης και της διήθησης στο έδαφος, την μετατροπή της
επιφανειακής απορροής σε υπεδάφια, την επιβράδυνση της απορροής, την
περιβαλλοντική αναβάθμιση του ορεινού χώρου ή την βελτίωση της οικολογικής
κατάστασης των ρεμάτων
‐Γεωτεχνικά έργα (βαθμιδώσεις, αποξέσεις πρανών, στραγγίσεις, τάφροι,
ξηρολιθοδομές, κλαδοπλέγματα, κορμοφράγματα κλπ) με σκοπό τη
σταθεροποίηση απότομων πρανών, τη σταθεροποίηση ολισθήσεων, την αποτροπή
αυλακωτής και μικρής χαραδρωτικής διάβρωσης, τη συγκέντρωση και απαγωγή
όμβριων υδάτων, την προσωρινή μεταπυρική προστασία.
‐Υδραυλικοτεχνικά έργα όπως: i) Φράγματα (στερέωσης κοίτης και συγκράτησης
φερτών υλών) με σκοπό τη σταθεροποίηση της κοίτης και αποτροπή αξονικής
διάβρωσης, τη μόνιμη συγκράτηση φερτών υλών, τη σταθεροποίηση ολισθήσεων,
τη μείωση της συρτικής δύναμης του νερού, την ευνόηση της παραποτάμιας
βλάστησης. ii)Έργα τοποθετημένα παράλληλα στη κοίτη (αναχώματα, επενδύσεις,
εκτροπές, πρόβολοι) με σκοπό την προστασία όχθης ρεμάτων και αποτροπή της
πρανικής διάβρωσης, τον περιορισμό της ροής εντός καθορισμένης κοίτης, την
διεύρυνση της κοίτης με σκοπό την φυσική διαμόρφωσή της ή την δημιουργία
ζωνών υψηλής στάθμης (μπαγγίνες), την προστασία από υπερχειλίσεις, την
απελευθέρωση και αξιοποίηση εδαφών.
Β. Πιλοτική εφαρμογή του Διαλογικού Συστήματος Ελέγχου Διακίνησης Φερτών
Υλών με ανοιχτού τύπου φραγματικές κατασκευές και λεκάνες προσωρινής
συγκράτησης φερτών υλών σε ορεινές λεκάνες απορροής έντονης χειμαρρικότητας
που δεν επιδέχονται ή επιδέχονται μερική δασοτεχνική διευθέτηση Η πιλοτική
εφαρμογή θα προσφέρει την ευκαιρία να δοκιμαστούν και να αξιολογηθούν νέες
μέθοδοι υδρονομικής διευθέτησης για τις οποίες υπάρχει έλλειψη τεχνογνωσίας
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Προώθηση πρακτικών ανάσχεσης των πλημμυρικών ροών και
συγκράτησης φερτών υλικών, με έμφαση στα Μέτρα Φυσικής
Συγκράτησης Υδάτων (ΜΦΣΥ)
και εμπειρίας στη χώρα μας. Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει aνοιχτά φράγματα
διαλογής και προσωρινής συγκράτησης φερτών υλών με σκοπό την ανάσχεση
μαζικής στερεομεταφοράς (debris flows & Mud flows) την ανάσχεση πλημμυρικού
κύματος (backwater effect) την προσωρινή συγκράτηση φερτών υλών σε λεκάνες,
τον έλεγχο της διακίνησης φερτών υλών με διαλογή.
Γ. Σε ορεινές λεκάνες απορροής ήπιας χειμαρρικότητας είναι δυνατή ή κατασκευή
στεγνών λιμνών κατακράτησης (dry detention pond) στις κοίτες των ρεμάτων με
στόχο την ανάσχεση της πλημμύρας. Η κατασκευή στεγνών λιμνών κατακράτησης
δίνει επιπλέον τη δυνατότητα, σε περιπτώσεις όπου χρειάζονται οι ροές προς τα
κατάντη, όπως π.χ. για οικολογικούς λόγους ή για εμπλουτισμό ή άρδευση, να
αξιοποιούνται τα πλημμυρικά νερά που συγκεντρώνονται σε αυτές (προβλέπεται
εξοπλισμός υδροληψίας/εκκένωσης ώστε να αποδίδεται ελεγχόμενα η απορροή).
Η αναγκαιότητα εκτέλεσης των παραπάνω έργων σε επιλεγμένες ορεινές λεκάνες
απορροής και χειμαρρικές κοίτες θα προκύψει από το Στρατηγικό Σχέδιο Έργων
Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Μάστερ Πλαν) που θα έχει στόχο να εντοπίσει και
να ιεραρχήσει τα απαιτούμενα Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε επίπεδο
Υδατικού Διαμερίσματος και Λεκάνης Απορροής λαμβάνοντας υπόψη τις Ζώνες
Δυνητικού Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) και τους Χάρτες του παρόντος
Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ
Τεχνικά μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας
ΖΔΥΚΠ
ΖΔΥΚΠ
‐
Μέση
Υψηλή
Προτεινόμενο
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Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Συντήρηση υφιστάμενων Ορεινών Υδρονομικών Έργων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

EL01_35_01

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Προστασία, Μ35
Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών
Το μέτρο περιλαμβάνει τη συντήρηση υφιστάμενων Ορεινών Υδρονομικών Έργων
σε λεκάνες απορροής χειμάρρων και χειμαρροποτάμων που εισρέουν σε Ζώνη
Κινδύνου Πλημμύρας Τ100, άμεσα ή έμμεσα μέσω του μεγαλύτερου αποδέκτη τους.
Τα περισσότερα τεχνικά ορεινά υδρονομικά έργα κατασκευάστηκαν κατά τα μέσα
του 20ου αιώνα μεταξύ των δεκαετιών 1930 και 1960 σε δυσπρόσιτες θέσεις. Κάθε
τεχνικό έργο είναι οργανικά και λειτουργικά συνδεδεμένο με τα υπόλοιπα σε μια
σειρά ή ένα σύστημα διευθέτησης και η κατάρρευση του είναι δυνατό να οδηγήσει
σε αστάθεια όλο το σύστημα με μια αντίδραση τύπου ντόμινο. Πολλά από τα έργα
αυτά, υπό την επίδραση πολύ δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών επί πολλών
δεκαετιών, βρίσκονται σήμερα σε κακή κατάσταση και απαιτούν συντήρηση και
επισκευή για να συνεχίσουν να συνεισφέρουν στην αντιδιαβρωτική και
αντιπλημμυρική προστασία αλλά και στην ευστάθεια ολόκληρου του συστήματος
διευθέτησης. Είναι απαραίτητο να προγραμματιστούν εργασίες συντήρησης των
τεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας με προτεραιότητα σε χειμάρρους που
εισρέουν σε Ζώνη Κινδύνου Πλημμύρας Τ100. Οι εργασίες θα μελετώνται και θα
προγραμματίζονται από τις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία που είναι
υπεύθυνα για την συντήρηση των έργων στην περιοχή ευθύνης τους ενώ η
χρηματοδότηση μπορεί να γίνει από το Πράσινο Ταμείο ή άλλη πηγή.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ, ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τεχνικά μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας
ΖΔΥΚΠ
ΖΔΥΚΠ
‐
Υψηλή
Υψηλή
Προτεινόμενο
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Διαχειριστικά μέτρα χρήσεων γης σε λεκάνες απορροής χειμάρρων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

EL01_35_02

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Προστασία, Μ35
Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών
Διαχειριστικά μέτρα χρήσεων γης και βέλτιστων πρακτικών (BMPs) στη
δασοκομία, κτηνοτροφία και γεωργία σε λεκάνες απορροής χειμάρρων που
εισρέουν σε Ζώνη Κινδύνου Πλημμύρας Τ100.
Το μέτρο αποσκοπεί:
‐ Στη μείωση των πιέσεων στους φυσικούς πόρους και κυρίως στα εδάφη μέσω της
προώθησης αειφορικών μοντέλων ανάπτυξης της ορεινής οικονομίας.
‐ Στη μείωση της επιφανειακής απορροής μέσω της συγκράτησης του νερού σε
φυσικά συστήματα.
‐ Στην αποτροπή της επιφανειακής διάβρωσης με την εφαρμογή περιορισμών στην
άσκηση της δασοκομίας, της κτηνοτροφίας και της γεωργίας.
Ενδεικτικά το μέτρο περιλαμβάνει δράσεις όπως:
‐ Σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων βοσκοτόπων με σκοπό την προστασία των
λεκανών απορροής από την υπερβόσκηση.
‐ Περιορισμός της εγκατάστασης ποιμνιοστασίων και της βόσκησης σε πολύ
υποβαθμισμένες λεκάνες απορροής.
‐ Προώθηση δασολιβαδικών συστημάτων σε βοσκοτόπους και δασογεωργικών
δενδροκομικών συστημάτων σε γεωργικά εδάφη με ένταξη τους κατά
προτεραιότητα στο μέτρο 8 του ΠΑΑ 2014‐2020.
‐ Προστασία των παραδοσιακών γεωργικών συστημάτων (αναβαθμίδες,
φυτοφράχτες και λωρίδες φυσικής βλάστησης).
‐ Επιβολή ορθών καλλιεργητικών πρακτικών μέσω των γεωργικών επιδοτήσεων.
‐ Αύξηση της δασοκάλυψης μέσω προγραμμάτων δάσωσης γεωργικών εκτάσεων
καθώς και δασώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 45 παρ. 8 του Ν 998/1979
για την αποκατάσταση «θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου».
‐ Κήρυξη δασών και δασικών εκτάσεων ως προστατευτικών σε λεκάνες απορροής
χειμάρρων κατά το ΝΔ 86/1969, αρθ. 69‐72 και αρθ. 225.
ΥΠΑΑΤ, ΥΠΕΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα
ΖΔΥΚΠ
ΖΔΥΚΠ
‐

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Ταμιευτήρες πολλαπλής σκοπιμότητας με συνιστώσα αντιπλημμυρικής
προστασίας
EL01_32_01

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Μεμονωμένη Παρέμβαση

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Προστασία, Μ32
Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών
Σε νέους ταμιευτήρες με αρδευτική ή άλλη λειτουργία να εξετάζεται και η
δυνατότητα λειτουργίας αντιπλημμυρικής προστασίας σε λεκάνες που βρίσκονται

Υψηλή
Υψηλή
Προτεινόμενο
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Ταμιευτήρες πολλαπλής σκοπιμότητας με συνιστώσα αντιπλημμυρικής
προστασίας
ανάντη ΖΔΥΚΠ. Η αντιπλημμυρική προστασία απαιτεί πρόσθετο όγκο ταμίευσης
και κατάλληλο πρόγραμμα λειτουργίας του ταμιευτήρα. Με αυτές τις
προϋποθέσεις ο ταμιευτήρας είναι δυνατόν να επιτυγχάνει ανάσχεση της
πλημμύρας : μείωση της διάρκειας και του μεγέθους της πλημμυρικής αιχμής. Ο
όλος σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πολλαπλή σκοπιμότητα και τις
απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της Οδηγίας 2000/60 για την
Διαχείριση Υδάτων.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τεχνικά μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας
Λεκάνες απορροής ανάντη της ΖΔΥΚΠ και ΖΔΥΚΠ
ΖΔΥΚΠ
‐

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Αξιοποίηση υφιστάμενων έργων ταμίευσης για ανάσχεση πλημμυρικών
παροχών
EL01_32_02
Μεμονωμένη Παρέμβαση
Προστασία, Μ32
Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών
Το μέτρο περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο τη διερεύνηση της
συμμετοχής των ταμιευτήρων και της δυνατότητας βελτιστοποίησης της
λειτουργίας τους ώστε αφενός να καλύπτουν με το μέγιστο δυνατό τρόπο τις
ανάγκες των χρήσεων που εξυπηρετούν και αφετέρου να προσφέρουν τη μέγιστη
αντιπλημμυρική προστασία κατάντη. Οι ταμιευτήρες αυτοί θα επιλεγούν με βάση
την αξιολόγηση του κινδύνου από τις πλημμύρες στα κατάντη (επιφάνεια που
πλημμυρίζει και χρήσεις) μέσα από τους Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνου.
Η μελέτη θα διερευνήσει και θα προτείνει στον φορέα διαχείρισης του φράγματος:
α) την ελεγχόμενη απελευθέρωση, πρόσθετων οικολογικών παροχών
β) την αύξηση της χρήσης του αποθηκευμένου νερού από το φράγμα πχ για
ύδρευση/άρδευση.
Στόχος είναι η διασφάλιση άδειου χώρου για την ανάσχεση πλημμύρας κατά τη
χειμερινή περίοδο. Τα παραπάνω θα προταθούν σε περιπτώσεις που ο ταμιευτήρας
είναι σχεδόν πλήρης κατά την έναρξη της χειμερινής περιόδου και αναμένεται με
βάση τη στατιστική ανάλυση των ετήσιων απορροών του, να υπερχειλίσει .
ΕΓΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
Μη δομικές παρεμβάσεις
Ταμιευτήρες ‐ φράγματα ανάντη των ΖΔΥΚΠ
ΖΔΥΚΠ
‐

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Υψηλή
Υψηλή
Προτεινόμενο

Μέση
Μέση
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Αξιοποίηση υφιστάμενων έργων ταμίευσης για ανάσχεση πλημμυρικών
παροχών
Σε εξέλιξη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Ειδικές ρυθμίσεις για έργα αποκατάστασης του καλού οικολογικού
δυναμικού σε ΙΤΥΣ
EL01_33_01

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Προστασία, Μ33
Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών
Στην 1η αναθεώρηση των ΣΔΛΑΠ προβλέπονται παρεμβάσεις για την επίτευξη του
καλού οικολογικού δυναμικού. Ο οριστικός σχεδιασμός των παρεμβάσεων αυτών
στις ΖΔΥΚΠ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις του παρόντος Σχεδίου
Διαχείρισης σχετικά με την προστασία από τον κίνδυνο πλημμύρας (σκοπός του
μέτρου είναι ο προσδιορισμός των μέτρων αποκατάστασης κατά τρόπο που να μην
επιβαρύνει την εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων σε σχέση με την
υφιστάμενη κατάσταση και που να ικανοποιεί τους στόχους αντιμετώπισης των
κινδύνων στις υπόψη περιοχές).
ΥΠΥΜΕΔΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΗΜΟΙ
Τεχνικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας
ΖΔΥΚΠ
ΖΔΥΚΠ
Υψηλή

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Μέση
Υψηλή
Σε εξέλιξη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Έργα αντικατάστασης και συμπλήρωσης υφιστάμενων δικτύων
αποχέτευσης όμβριων υδάτων
EL01_34_01

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Προστασία, Μ34
Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών
Το μέτρο αφορά στην αντικατάσταση, ενίσχυση και συμπλήρωση των έργων
αποχέτευσης όμβριων υδάτων (έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης όμβριων
υδάτων στους διαθέσιμους αποδέκτες), με προτεραιότητα σε περιοχές υψηλών
οικιστικών αναγκών και απαιτήσεων εντός των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού
Κινδύνου Πλημμύρας. Σχετικές έργα δρομολογούνται τόσο στο πλαίσιο των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όσο και από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
Θα πρέπει σε πρώτη φάση να καταγραφούν τυχόν υφιστάμενα δίκτυα
αποχέτευσης όμβριων υδάτων και να αξιολογηθεί η επάρκεια των υφιστάμενων
υποδομών από τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό τον καθορισμό προτεραιοτήτων
στην περιοχή, ώστε να είναι δυνατό να δρομολογηθούν αντίστοιχα έργα κατά την
παρούσα ή και επόμενη διαχειριστική περίοδο. Σκοπός του μέτρου είναι η μείωση
των κινδύνων πλημμύρας και η αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών.
ΥΠΥΜΕΔΙ, ΥΠΕΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ,
ΔΗΜΟΙ, ΔΕΥΑ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Έργα αντικατάστασης και συμπλήρωσης υφιστάμενων δικτύων
αποχέτευσης όμβριων υδάτων
Τεχνικά μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας
Υδατικό Διαμέρισμα
Υδατικό Διαμέρισμα
‐
Υψηλή
Υψηλή
Σε εξέλιξη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Προώθηση βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση της επιφανειακής
απορροής, τη διαχείριση και την αξιοποίηση των ομβρίων υδάτων σε
αστικές περιοχές, με έμφαση στα Μέτρα Φυσικής Συγκράτησης Υδάτων
(ΜΦΣΥ) και στις πρακτικές SUDs
EL01_34_02

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Προστασία, Μ34
Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών
Το μέτρο αφορά σε δέσμη παρεμβάσεων για την προώθηση και εφαρμογή
πρακτικών SUDs – ΜΦΣΥ σε αστικά περιβάλλοντα, ώστε η αιχμή της απορροής να
απομειωθεί,
όπως:
‐ Κατάρτιση οδηγού κατευθύνσεων των τεχνικών φυσικής συγκράτησης των
όμβριων στην πηγή με χρήση SUDs για ιδιωτικές ιδιοκτησίες και δημόσιου χώρους
(λίμνες κατακράτησης, διαπερατοί χώροι στάθμευσης, διαπερατά πεζοδρόμια,
πράσινες ταράτσες σε οικίες, κ.λπ.). Ενσωμάτωση των προτάσεων για τα Αστικά
ΜΦΣΥ – Urban Natural Water Retention Measures (NWRM) της Γ.Γ. Περιβάλλοντος
της Ε.Ε. όπως αυτές διατυπώθηκαν κατόπιν σχετικής πανευρωπαϊκής μελέτης
(http://nwrm.eu/measures‐catalogue), καθώς και των τεχνικών και μεθοδολογιών
που περιλαμβάνονται στον «Οδηγό για την ολοκληρωμένη διαχείριση ομβρίων
υδάτων» στα πλαίσια του έργου "Integrated Green Cities" (Συγχρημαδοτούμενο
πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς
πόρους
της
Ελλάδας
και
της
Βουλγαρίας).
‐ Εκπόνηση μελέτης για τη διερεύνηση βέλτιστων πρακτικών SUDs με σκοπό τη
μείωση της απορροής σε επίπεδο ιδιωτικών ιδιοκτησιών και δημοσίων χώρων και
διαμόρφωση καταλόγου τεχνικών λύσεων που δύνανται να εφαρμοστούν στις
αστικές περιοχές εντός της ΖΔΥΚΠ, σε καίριες θέσεις υψηλού πλημμυρικού όπως
προκύπτουν
από
το
ΣΔΚΠ
‐ Ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση κοινού και δημόσιων φορέων για την εφαρμογή
και
τα
οφέλη
των
πρακτικών
SUDs‐ΜΦΣΥ
‐ Διερεύνηση για την παροχή οικονομικών κινήτρων σε ιδιώτες προκειμένου να
υλοποιήσουν
στις
ιδιοκτησίες
τους
πρακτικές
SUDs‐ΜΦΣΥ
‐ Διερεύνηση υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τον προσδιορισμό απαραίτητων
τροποποιήσεων, κ.λ.π. (πχ Πολεοδομικές και οικιστικές ρυθμίσεις σε οικισμούς της
ΖΔΥΚΠ)
ΕΓΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΔΗΜΟΙ
Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα
ΖΔΥΚΠ
ΖΔΥΚΠ
‐

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

Υψηλή
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Προώθηση βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση της επιφανειακής
απορροής, τη διαχείριση και την αξιοποίηση των ομβρίων υδάτων σε
αστικές περιοχές, με έμφαση στα Μέτρα Φυσικής Συγκράτησης Υδάτων
(ΜΦΣΥ) και στις πρακτικές SUDs
Υψηλή
Προτεινόμενο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Σύνταξη νέων κανονισμών μελέτης έργων αποχέτευσης ομβρίων και
αντιπλημμυρικής προστασίας
EL01_35_03

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Προστασία, Μ35
Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών
Οι υφιστάμενες προδιαγραφές μελέτης έργων αποχέτευσης ομβρίων και
αντιπλημμυρικής προστασίας χρονολογούνται από την δεκαετία '70. Χρειάζεται να
συνταχθεί νέος Κανονισμός που θα λάβει υπόψη του τις Οδηγίες 2000/60 και
2007/60 , την σύγχρονη Περιβαλλοντική Νομοθεσία, την σύγχρονη Χωροταξική ‐
Πολεοδομική Νομοθεσία και τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης
πλημμυρικών απορροών και ομβρίων
υδάτων (εναλλακτικές πρακτικές
αποκατάστασης και αναβάθμισης υδατορεμάτων με προτεραιότητα την
προώθηση ήπιων (πράσινων) παρεμβάσεων διαμόρφωσης της κοίτης και των
παρόχθιων εκτάσεων, εναλλακτικές πρακτικές μείωσης της επιφανειακής
απορροής, τεχνικές λύσεις Φυσικής Συγκράτησης Υδάτων (ΦΣΥ) κλπ).
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Νομοθετικές/ Διοικητικές ρυθμίσεις
ΖΔΥΚΠ
ΖΔΥΚΠ
‐

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Υψηλή
Μέση
Σε εξέλιξη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων ( Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής
Προστασίας
EL01_35_04

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Προστασία, Μ35
Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών
Τα αντιπλημμυρικά έργα που μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν κατά καιρούς,
δεν υλοποιήθηκαν με βάση κάποιον Γενικό Αντιπλημμυρικό Σχεδιασμό, αλλά
σχεδιάστηκαν συχνά αποσπασματικά, κυρίως με γνώμονα τις εκάστοτε τοπικές
ανάγκες. Το Στρατηγικό Σχέδιο Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Μάστερ
Πλαν) έχει στόχο να εντοπίσει και να ιεραρχήσει τα απαιτούμενα Έργα
Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος και Λεκάνης
Απορροής λαμβάνοντας υπόψη τις Ζώνες Δυνητικού Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας
(ΖΔΥΚΠ) και τους Χάρτες του παρόντος Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.
Το αντικείμενο του Μάστερ Πλαν ενδεικτικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα :
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων ( Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής
Προστασίας
α) Συλλογή διαθέσιμων μελετών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (στην ορεινή
και στην πεδινή ζώνη) και αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής τους
λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες και την υφιστάμενη περιβαλλοντική
νομοθεσία
β) Καταγραφή των υφιστάμενων και υπό μελέτη/ κατασκευή αντιπλημμυρικών
έργων (συμπεριλαμβανομένων τω ορεινών υδρονομικών έργων)
γ) Αξιολόγηση της επάρκειας και κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα
υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα
δ) Αξιολόγηση της επάρκειας των σημαντικών εγκάρσιων οδικών διαβάσεων
ε)
Συλλογή
πληροφοριών
για
πλημμυρικά
γεγονότα
στ) Ανάλυση και παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης
ζ) Συζήτηση και καταγραφή των απόψεων των τοπικών οργάνων της Διοίκησης
που εμπλέκονται στην αντιπλημμυρική προστασία
η) Διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων δράσεων και έργων
Στα εναλλακτικά σενάρια θα εξετάζονται, ενδεικτικά, δράσεις και έργα που
αφορούν
•την δυνατότητα μείωσης της ροής και διαχείρισης των φερτών υλών μέσω
αξιοποίησης "φυσικών" μεθόδων, με έμφαση στα έργα ορεινής υδρονομίας
• την δυνατότητα ρύθμισης της ροής μέσω κατασκευαστικών παρεμβάσεων όπως
διευθετήσεις , ταμιευτήρες ανάσχεσης κ.α.
•την δυνατότητα κατασκευής ή βελτίωσης και ενίσχυσης έργων προστασίας
•την δυνατότητα μείωσης της ροής μέσω μεθόδων Διαχείρισης Επιφανειακών
Νερών
• την δυνατότητα
ανάπτυξης παρεμβάσεων παράπλευρης εκτόνωσης
πλημμυρικών ροών
Τα εναλλακτικά σενάρια θα αξιολογηθούν με τη βοήθεια μοντέλων υδρολογικής και
υδραυλικής προσομοίωσης λαμβάνοντας υπόψη και το λειτουργικό κόστος (για
παράδειγμα στη διαχείριση των φερτών υλών θα πρέπει να εξεταστεί εάν συμφέρει
περισσότερο η συγκράτησή τους από υψηλά φράγματα ή εναλλακτικά η έκσυρσή
τους με μηχανικά μέσα από συγκεκριμένες θέσεις συγκέντρωσης).
Μέσω του Master Plan οι ενδεχόμενες κατασκευαστικές παρεμβάσεις
διευθετήσεων θα λάβουν προτεραιότητα από κατάντη προς ανάντη.
Για κάθε προτεινόμενο σενάριο θα δοθεί εκτίμηση του κόστους υλοποίησης,
συμπεριλαμβανομένου του κόστους μελετών, δημοπράτησης και κατασκευής.
ζ) Προγραμματισμό και ιεράρχηση των δράσεων και μελετών κατασκευής έργων
με βάση τεχνικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια
η) Προτάσεις για χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση των έργων.
Το Μάστερ Πλαν πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις των Σχεδίων
Διαχείρισης της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (κάτασταση ΥΣ, εξαιρέσεις, κλπ.) και για το
σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων.
Η υλοποίηση του Μάστερ Πλαν θα γίνει από τις Περιφέρειες και μετά την
οριστικοποίησή του, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από όλους τους φορείς, τα
έργα των οποίων, εμπλέκονται με την αντιπλημμυρική προστασία , ώστε να είναι
τα έργα τους εναρμονισμένα με τον υλοποιηθέντα γενικό αντιπλημμυρικό
σχεδιασμό κάθε περιοχής.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Τεχνικά μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας
ΖΔΥΚΠ
ΖΔΥΚΠ
‐
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων ( Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής
Προστασίας
Υψηλή
Υψηλή
Προτεινόμενο

Θεσμοθέτηση διαδικασίας για την κατάρτιση Στρατηγικών Σχεδίων
διαχείρισης όμβριων υδάτων (Master Plan) κατά την διαδικασία
πολεοδομικού σχεδιασμού νέων περιοχών που εντάσσονται σε ζώνες
ανάπτυξης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

EL01_35_05

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προστασία, M35
Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών
Στην διαδικασία πολεοδομικού σχεδιασμού νέων περιοχών, που εντάσσονται σε
ζώνες ανάπτυξης, πρέπει να ενταχθεί η εκπόνηση Στρατηγικών Σχεδίων (Master
Plan) Διαχείρισης Ομβρίων Υδάτων, παράλληλα με τη χάραξη του κύριου οδικού
δικτύου. Στο Master Plan θα εξετάζεται η αποχέτευση ομβρίων της νέας περιοχής
στο πλαίσιο της υδρολογικής λεκάνης όπου ανήκει , θα λαμβάνονται υπόψη οι
Χάρτες του παρόντος Διαχειριστικού Σχεδίου και θα καθορίζονται:
α) τα υδατορέματα που θα αποτελέσουν τους αποδέκτες του δικτύου αποχέτευσης
όμβριων υδάτων της περιοχής
β) η γενική διάταξη και οι διαστάσεις των κύριων συλλεκτήριων αγωγών ομβρίων
υδάτων, όπου θα αποχετεύονται τα όμβρια ύδατα των οδών και των υπόψη
περιοχών
γ) πιθανές λύσεις μείωσης της απορροής ομβρίων
Στα Στρατηγικά Σχέδια Διαχείρισης Όμβριων υδάτων θα λαμβάνεται υπόψη το
υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας των υδατορεμάτων και θα εξετάζονται
εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης των όμβριων ώστε να επιλέγεται η βέλτιστη
τεχνικοοικονομικά λύση με την μικρότερη δυνατή αύξηση της παροχής ομβρίων
προς τον κύριο αποδέκτη.
Προτείνεται εν' όψει της έκδοσης νέων προδιαγραφών για τα ρυμοτομικά σχέδια
εφαρμογής του Ν. 4447/2016 να προβλεφθεί η εκπόνηση MASTER PLAN ομβρίων
υδάτων σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης για κάθε περιοχή που προβλέπεται
ένταξη στο σχέδιο πόλης.
ΥΠΕΝ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ

Νομοθετικές/ Διοικητικές ρυθμίσεις
ΖΔΥΚΠ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΖΔΥΚΠ
‐
‐
Υψηλή
Προτεινόμενο
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Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Ειδικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων σε
ιρλανδικές διαβάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

EL01_35_05

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Προστασία, Μ35
Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα
Σκοπός του μέτρου είναι ο περιορισμός ατυχημάτων κατά την εγκάρσια διέλευση
οχημάτων σε ρέματα διαμέσου ιρλανδικών διαβάσεων κατά την διάρκεια
πλημμυρικών φαινομένων. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης για:
1) τον εντοπισμό των επίμαχων ιρλανδικών διαβάσεων
2) την ακριβή τοπογραφική αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής
3) τη διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης που θα περιλαμβάνει σήμασνη ή
αντικατάσταση των ιρλανδικών διαβάσεων όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό με
οχετούς ή γέφυρες ή και κατάργηση κάποιας διάβασης και διοχέτευση του
κυκλοφοριακού φόρτου σε γειτονικές ασφαλείς πλημμυρικά διαβάσεις από
υδραυλικά επαρκή έργα (γέφυρες και οχετούς)
4) τον τεχνικό σχεδιασμό των έργων (οχετών ή γεφυρών) και την υψομετρική
προσαρμογή οδών πρόσβασης στα νέα εγκάρσια έργα σε περίπτωση
αντικατάστασης των ιρλανδικών διαβάσεων (σχέδια, υπολογισμούς κτλ).
5) την εξασφάλιση της υδραυλικής επάρκειας των νέων τεχνικών μέσα από την
υδραυλική τους τεκμηρίωση (υδραυλική επίλυση των ρεμάτων) και των σχεδιασμό
συνοδών υδραυλικών έργων όπως έργα προστασίας, τοπικές διευθετήσεις και
προσαρμογές κοίτης στα νέα τεχνικά έργα.
6) την προμέτρηση και τον προϋπολογισμό των νέων έργων
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:
‐ Η σημασία και η σκοπιμότητα των έργων
‐ Οι τοπικές συνθήκες
‐ Οι υφιστάμενες εναλλακτικές δυνατότητες χάραξης του οδικού δικτύου
‐ Τα υδραυλικά χαρακτηριστικά των επηρεαζόμενων υδατορεμάτων
Οι περιοχές που θα εξετάζονται θα είναι κατά προτεραιότητα εκείνες που
βρίσκονται εντός πλημμυρικών ζωνών όπως αυτές καθορίζονται από τους Χάρτες
Κινδύνου και Επικινδυνότητας.
ΕΓΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Τεχνικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας
Στις πλημμυρικές ζώνες που εμφανίζονται στους Χάρτες Επικινδυνότητας
Πλημμύρας για Τ=100έτη
ΖΔΥΚΠ
‐

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Μέση
Υψηλή
Προτεινόμενο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση αποχετευτικών / αποστραγγιστικών
δικτύων σε πεδινές (αγροτικές) περιοχές
EL01_35_06
Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ

Προστασία, Μ35
Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση αποχετευτικών / αποστραγγιστικών
δικτύων σε πεδινές (αγροτικές) περιοχές
Τα υφιστάμενα αποχετευτικά/αποστραγγιστικά δίκτυα (τάφροι και συνοδά
τεχνικά έργα ρύθμισης της ροής – θυροφράγματα, σίφωνες κάτω από οδικές
διαβάσεις κλπ ‐ αφορούν κυρίως σε παλαιές κατασκευές με ελλιπή συντήρηση με
αποτέλεσμα να εμφανίζουν συχνά λειτουργικά προβλήματα.
Το μέτρο περιλαμβάνει δράσεις (που μπορεί να είναι μελέτες, έργα, εργασίες
συντήρησης και καθαρισμού) για τον εκσυγχρονισμό, την αποκατάσταση και τη
διαχείριση υφιστάμενων αποχετευτικών/αποστραγγιστικών δικτύων σε πεδινές
καλλιεργούμενες περιοχές.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Τεχνικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας
Στις πλημμυρικές ζώνες που εμφανίζονται στους Χάρτες Επικινδυνότητας
Πλημμύρας για Τ=100έτη
ΖΔΥΚΠ
‐
Μέση
Υψηλή
Προτεινόμενο

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Μελέτες/Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε πεδινές περιοχές

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

EL01_35_07
Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Προστασία, Μ35
Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα
Το μέτρο περιλαμβάνει δράσεις :
i.
οριοθέτησης ποταμών και χειμάρρων
ii.
διευθέτησης ποταμών/χειμάρρων για την αύξηση της
παροχετευτικότητάς τους, την προστασία της κοίτης (επένδυση και
αντιστήριξη πρανών και πυθμένα) και τη ρύθμιση της ροής (κατασκευή
αναβαθμών για τη μείωση της κατά μήκος κλίσης, λεκάνες καταστροφής
ενέργειας για την εκτόνωση της ροής κλπ.)
iii.
κατασκευής αντιπλημμυρικών αναχωμάτων για την ασφαλή παροχέτευση
των πλημμυρικών αιχμών
iv.
κατασκευής λιμνών κατακράτησης πλημμυρικών ροών
παράπλευρης εκτόνωσης/αποθήκευσης των πλημμυρικών ροών για την
αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και τη μείωση του πλημμυρικού
κινδύνου.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Τεχνικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας
Στις πλημμυρικές ζώνες που εμφανίζονται στους Χάρτες Επικινδυνότητας
Πλημμύρας για Τ=100έτη
ΖΔΥΚΠ
‐

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Μέση
Υψηλή

Π12.Τ1 ‐ 360

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Μελέτες/Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε πεδινές περιοχές

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προτεινόμενο

10.3.3 Μετρα Ετοιμοτητας
Πίνακας 10.5 Μετρόφυλλα Μέτρων Ετοιμότητας
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

EL01_41_01

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Μεμονωμένη Παρέμβαση

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ετοιμότητα, Μ41
Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών
Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρών
(ΕΣΕΠΠ) με έμφαση στις περιοχές υψηλού πλημμυρικού κινδύνου εντός της ζώνης
πλημμύρας Τ100. Το σύστημα θα περιλαμβάνει:
(α) Σχεδιασμός και ανάπτυξη εργαλείου έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών,
βασισμένο στα υδρομετεωρολογικά δεδομένα του επικαιροποιημένου
υδρομετεωρολογικού δικτύου που προδιαγράφεται στο μέτρο 47, και σε
κατάλληλο λογισμικό
(β) Σχεδιασμός και ανάπτυξη μηχανισμού έγκαιρης ενημέρωσης του κοινού και των
αμρόδιων φορέων (διαδικασία ενημέρωσης, δελτία προειδοποίησης, μηχανισμοί/
εργαλεία μετάδοσης της πληροφορίας π.χ. sms).
Η υλοποίηση του μέτρου περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις :
‐ Σχεδιασμός και καθορισμός του αντικειμένου και των στόχων του ΕΣΕΠΠ, και των
απαιτούμενων υποδομών (λογισμικό, δίκτυα, κ.λ.π)
‐ Σχεδιασμός και διαμόρφωση προδιαγραφών του μηχανισμού ενημέρωσης/
διάχυσης της προειδοποίησης (καθορισμός βέλτιστων μηχανισμών και καναλιών
επικοινωνίας)
‐ Υλοποίηση της εφαρμογής
‐ Καθορισμός πρωτόκολλου αρμοδιοτήτων, λειτουργίας και διαχείρισης τους
ΕΣΕΠΠ από τους εμπλεκόμενους φορείς
ΕΓΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ

Μη δομικές παρεμβάσεις
ΖΔΥΚΠ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΖΔΥΚΠ
‐

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Υψηλή
Υψηλή
Προτεινόμενο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Επικαιροποίηση των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης, και κωδικοποίηση
έκτακτων ενεργειών αντιμετώπισης πλημμύρας/ Κατάρτιση Μνημονίου
Ενεργειών σε τοπικό επίπεδο
EL01_42_01

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Ετοιμότητα, Μ42
Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών
Το μέτρο αφορά στην:

Π12.Τ1 ‐ 361

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Επικαιροποίηση των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης, και κωδικοποίηση
έκτακτων ενεργειών αντιμετώπισης πλημμύρας/ Κατάρτιση Μνημονίου
Ενεργειών σε τοπικό επίπεδο
(α) Επικαιροποίηση ή κατάρτιση από τις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ των
απαιτούμενων Περιφερειακών ή Τοπικών Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης για την
αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο
Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ν. 3013/2002, ΥΑ 1299/7‐4‐2003), την
ισχύουσα Εγκύκλιο 8184/2015 της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας για τις πλημμύρες,
και τις κατευθυντήριες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της
ανάλυσης κινδύνου του ισχύοντος ΣΔΚΠ.
(β) Κατάρτιση ή αναβάθμιση Σχεδίου Δράσης ‐ Μνημονίου Ενεργειών για την
αντιμετώπιση κινδύνων από των πλημμυρικών φαινομένων από το σύνολο των
Δήμων – Δημοτικών Ενοτήτων που βρίσκονται εντός της πλημμυρικής ζώνης Τ100
(με βάση τα επικαιροποιημένα Σχέδια ‘Εκτακτης Ανάγκης) με στόχο τη βελτίωση
του μηχανισμού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες
Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
Νομοθετικές/ Διοικητικές ρυθμίσεις
(α) Υδατικό Διαμέρισμα και (β) ΖΔΥΚΠ
(επιφάνεια κατάκλυσης για Τ = 100 έτη)
(α) Υδατικό Διαμέρισμα και (β) ΖΔΥΚΠ
(επιφάνεια κατάκλυσης για Τ = 100 έτη)
‐
Μέση
Υψηλή
Σε εξέλιξη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Ενσωμάτωση στα Σχέδια Ασφάλειας ΣΑΤΑΜΕ επιπτώσεων και μέτρων
προστασίας από Διαρροή ρύπων μετά από πλημμύρα βάσει των Χαρτών
Κινδύνου
EL01_42_02

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Ετοιμότητα, Μ42
Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών
Το Μέτρο έχει σκοπό να τροφοδοτήσει τους αρμόδιους φορείς με νέα στοιχεία που
μπορεί να προκύψουν για το είδος της πολλαπλασιαστικής βλάβης που πρέπει να
αποκατασταθεί στις περιπτώσεις διασποράς ρύπων εξαιτίας πλημμυρικών
φαινομένων. Έχει σκοπό να συνεισφέρει επίσης στη διερεύνηση εφαρμογής
πρόσθετων επιχειρησιακών εργαλείων που απαιτούνται εξαιτίας σωρευτικής
ευπάθειας θιγόμενων περιοχών στην περίπτωση εμφάνισης πλημμυρικών
φαινομένων.
Κατά την Αναθεώρηση και Επικαιροποίηση των υφιστάμενων ΣΑΤΑΜΕ
προτείνεται οι μονάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO, να
συμπεριλαμβάνουν στο Εσωτερικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών
Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) τους κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
(α) Χαρτογραφική αποτύπωση των πλημμυριζόμενων εκτάσεων βάσει των
Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας, με στόχο την ενσωμάτωση της
τρωτότητας θιγόμενων περιοχών από πλημμύρα στους υφιστάμενους Χάρτες
Εκτίμησης Ευπάθειας επιφανειακών και σημειακών χρήσεων.

Π12.Τ1 ‐ 362

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Ενσωμάτωση στα Σχέδια Ασφάλειας ΣΑΤΑΜΕ επιπτώσεων και μέτρων
προστασίας από Διαρροή ρύπων μετά από πλημμύρα βάσει των Χαρτών
Κινδύνου
(β) Καθορισμό τρόπου άμεσης ενημέρωσης (κινητοποίησης στην περίπτωση
σοβαρού περιστατικού) των οικείων Υπηρεσιών Υδάτων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και της Περιφέρειας.
(γ) Έλεγχο πρόσθετων επιπτώσεων που θα επιφέρει σε επιχειρησιακό επίπεδο η
περίπτωση εμφάνισης πλημμυρικού φαινομένου, από το Στάδιο της πρώτης
επέμβασης μέχρι το Στάδιο της Αποκατάστασης.
Αντίστοιχες τροποποιήσεις ενδέχεται να απαιτηθούν στα εξωτερικά σχέδια
έκτακτης ανάγκης (ΣΑΤΑΜΕ) όπου καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να
λαμβάνονται έξω από τη μονάδα στην οποία αποθηκεύονται ή διατηρούνται
επικίνδυνες ουσίες. Τα ΣΑΤΑΜΕ σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής
Προστασίας επανεξετάζονται, δοκιμάζονται, αναθεωρούνται και εκσυγχρονίζονται
κάθε τρία χρόνια και σε κάθε περίπτωση όποτε συμβεί σημαντική αλλαγή στη
λειτουργία της εγκατάστασης ή όπως ορίζουν οι σχετικές οδηγίες της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Στο πλαίσιο αυτό οι αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων θα πρέπει να αποστείλουν το
εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης
(α) στην αρμόδια αρχή περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εγκαταστάσεων Seveso
και αυτή να κινήσει τη διαδικασία για την επικαιροποίησή τους, σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο,
(β) στις αρμόδιες Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
(γ) στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών και
(δ) στο ΥΠΕΘΑ,
ώστε να επιληφθούν για τυχόν τροποποιήσεις του ΣΑΤΑΜΕ αρμοδιότητάς τους.
Μονάδες που συγκαταλέγονται στην Οδηγία SEVESO, Περιφερειακές Ενότητες,
Περιφέρειες/Τμ. Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Νομοθετικές/ Διοικητικές ρυθμίσεις
ΖΔΥΚΠ
ΖΔΥΚΠ
‐

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης κοινού, τοπικών αρχών και κοινοτήτων,
έναντι πλημμυρικού κινδύνου
EL01_43_01

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Ετοιμότητα, Μ43
Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών
Το μέτρο περιλαμβάνει την οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών (προγράμματα μέσω τηλεόρασης και
ραδιοφώνου, διοργάνωση εκδηλώσεων, εκπαιδευτικές ημερίδες, παρουσιάσεις σε
σχολεία, κ.λ.π.) και των περιφερειακών και δημοτικών αρχών:

Μέση
Υψηλή
Προτεινόμενο

Π12.Τ1 ‐ 363

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης κοινού, τοπικών αρχών και κοινοτήτων,
έναντι πλημμυρικού κινδύνου
(α) για τον πλημμυρικό κίνδυνο στην περιοχή τους (οι κάτοικοι και οι τοπικές αρχές
πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ζουν μέσα σε/διαχειρίζονται πλημμυρικές ζώνες) και
για τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν σε περιπτώσεις έντονων καιρικών
φαινομένων
(β) για τη σημασία της διατήρησης καθαρών και προσπελάσιμων συστημάτων
διοχέτευσης ομβρίων υδάτων και υδατορεμάτων,
(γ) για τη δυνατότητα και ανάγκη λήψης ιδιωτικών/κοινοτικών μέτρων
προστασίας (κατασκευή στεγανών τοιχίων απομόνωσης, προμήθεια κινητών
τοιχίων απομόνωσης, υιοθέτηση πρακτικών/ Μέτρων Φυσικής Συγκράτησης
Υδάτων ‐ ΜΦΣΥ, κλπ),
(δ) για την σκοπιμότητα ασφάλισης των ιδιοκτησιών που βρίσκονται εντός ζώνης
πλημμύρας (π.χ. 50ετίας).
(ε) για την ενδυνάμωση και διατήρηση σχέσεων μεταξύ των κοινοτήτων, των
τοπικών αρχών και της ΕΓΥ για καλύτερη προετοιμασία σε περίπτωση πλημμύρας
επιτρέποντας την συνεχή συνεργασία μεταξύ τους.
(στ) για τη δημιουργία ενεργών κοινότητων/ Τοπικών Κοινοτικών Ομάδων
Πλημμύρας (ΤΚΟΠ) που θα διαχειρίζονται τις επιπτώσεις των πλημμυρών
ΥΠΥΜΕΔΙ, ΕΓΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΔΗΜΟΙ, ΜΚΟ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μέτρα εκπαίδευσης/ ενημέρωσης
ΖΔΥΚΠ
ΖΔΥΚΠ
‐

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Κατάρτιση κανονισμού απαιτούμενων ενεργειών αποκατάστασης
παροχετευτικότητας κοίτης ρεμάτων, συντήρησης και διαχείρισης της
παρόχθιας βλάστησης
EL01_44_01

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Ετοιμότητα, Μ44
Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών
Το μέτρο περιλαμβάνει την κατάρτιση Κανονισμού για τις περιοδικές ενέργειες
καθαρισμού των υδατορεμάτων, συντήρησης και διαχείρισης της παρόχθιας
βλάστησης.
Η διαχείριση μιας παρόχθιας ζώνης με την επιθυμητή σύνθεση και την ενδεδειγμένη
κατά χώρο διάταξη της βλάστησης συμβάλλει σημαντικά στην διατήρηση των
υδάτινων σωμάτων σε καλή οικολογική κατάσταση ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται
και ο έλεγχος των πλημμυρών.
Ο καθαρισμός των υδατορεμάτων θα πρέπει να γίνεται εκεί που είναι απολύτως
απαραίτητο, με τρόπο που να μην υπάρχει σύγκρουση με τους στόχους των
Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (καθαρισμός με
μέσα που να μην προκαλούν καταστροφή στο ποτάμιο οικοσύστημα).
Ο Κανονισμός αυτός θα περιλαμβάνει και θα καθορίσει:
‐ τον φορέα υλοποίησης
‐ τον χρόνο διενέργειας του καθαρισμού

Μέση
Υψηλή
Προτεινόμενο

Π12.Τ1 ‐ 364

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Κατάρτιση κανονισμού απαιτούμενων ενεργειών αποκατάστασης
παροχετευτικότητας κοίτης ρεμάτων, συντήρησης και διαχείρισης της
παρόχθιας βλάστησης
‐ τη συχνότητα καθαρισμού
‐ την μέθοδο υλοποίησης καθαρισμού
‐ τη θέση που θα γίνεται ο καθαρισμός
‐ τον καθορισμό χώρων απόθεσης των υλικών καθαρισμού ή την εκμετάλλευσή
τους (παραγωγή βιομάζας ή πώληση δασικών προϊόντων)
‐ τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται (περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις ή
ενημέρωση αρχών)
‐ αναλυτικές οδηγίες για τον ενδεδειγμένο χειρισμό της παρόχθιας βλάστησης στα
διάφορα τμήματα του υδρογραφικού δικτύου (μικρά ορεινά ρέματα, παραπόταμοι,
και μεγάλοι ποταμοί σε πλημμυρικά πεδία).
‐ οδηγό με βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης
‐ τον μηχανισμό κάλυψης του κόστους
‐ την μεθοδολογία τήρησης αρχείου καταχώρησης των πραγματοποιηθέντων
παρεμβάσεων
Προτείνεται κάθε φορέας που έχει στην αρμοδιότητά του την ευθύνη της εκτέλεσης
και συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων σε υδάτινα σώματα να συντάσσει, με
βάση τον προτεινόμενο Κανονισμό, ένα πενταετές ή δεκαετές διαχειριστικό σχέδιο
για τον χειρισμό της βλάστησης και τον καθαρισμό της κοίτης από φερτές ύλες
μπάζα, απορρίμματα κλπ. Το σχέδιο θα προγραμματίζει χειρισμούς με στόχους
συμβατούς και με τις δύο οδηγίες 2000/60/ΕΚ και 2007/60/ΕΚ. Θα προϋπολογίζει
τις δαπάνες και τις πηγές χρηματοδότησης αλλά και τα τυχόν έσοδα που μπορεί να
προκύψουν από δασικά προϊόντα ή βιομάζα. Το διαχειριστικό σχέδιο θα
υποβάλλεται σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την λήψη όλων των
αδειοδοτήσεων (άδειες υλοτομίας, έγκριση επέμβασης, περιβαλλοντικές
αδειοδοτήσεις κλπ) έτσι ώστε οι προγραμματιζόμενες εργασίες να εκτελούνται
χωρίς καθυστερήσεις και περιττές γραφειοκρατικές διατυπώσεις. Είναι πολύ
σημαντικό να υπάρχουν σαφείς οδηγίες και εγκύκλιες διαταγές προς τις αρμόδιες
υπηρεσίες για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο επέμβασης σε κοίτες ρεμάτων και
ποταμών ώστε να γνωρίζουν με βεβαιότητα ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν.
Για παράδειγμα ένα σοβαρό θέμα που προκύπτει είναι η εμπλοκή της Δασικής
Υπηρεσίας στην έγκριση επέμβασης για τον χειρισμό της βλάστησης που
αναπτύσσεται εντός πεδινών αντιπλημμυρικών έργων ποταμών και
στραγγιστικών τάφρων. Το θέμα έχει αντιμετωπιστεί μερικώς με το εδάφιο η’ παρ.
6, αρθ. 3 του Ν. 998/79 με το οποίο εξαιρούνται από το δασικό χαρακτήρα οι ζώνες
των αποστραγγιστικών δικτύων χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο εάν σε αυτές τις
ζώνες υπάγονται και οι ζώνες κατάληψης των στραγγιστικών και
αντιπλημμυρικών έργων όπως ορίζονται στο ΝΔ 497/1974 (ΦΕΚ 203Α).
Προς υποβοήθηση της σύνταξης του Κανονισμού και των διαχειριστικών σχεδίων,
η Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ θα στείλει σαφείς οδηγίες στις δασικές
υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του θέματος του καθαρισμού της βλάστησης σε
ρέματα και ποτάμια διευθετημένων ή μη έτσι ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες.
ΕΓΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

Μη δομικές παρεμβάσεις
ΖΔΥΚΠ
ΖΔΥΚΠ
‐
Υψηλή

Π12.Τ1 ‐ 365

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

Κατάρτιση κανονισμού απαιτούμενων ενεργειών αποκατάστασης
παροχετευτικότητας κοίτης ρεμάτων, συντήρησης και διαχείρισης της
παρόχθιας βλάστησης
Υψηλή
Προτεινόμενο

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Ενίσχυση της τεχνικής, οργανωτικής και διοικητικής ικανότητας
εμπλεκομένων φορέων σε θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας
EL01_44_02

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Ετοιμότητα, Μ44
Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών
Το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της τεχνικής, οργανωτικής και διοικητικής
ικανότητας των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας
(ΕΓΥ, Δ/νσεις Υδάτων, Περιφέρειες, Πολιτική Προστασία, κλπ.) εντός των ΖΔΥΚΠ.
Σε πρώτη φάση το μέτρο αφορά την εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης για τον
καθορισμό των σχετικών αναγκών και ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) ανάλυση αναγκών για εκπαίδευση προσωπικού και καθορισμό φύσης, έκτασης
και περιεχομένου σχετικών επιμορφωτικών δράσεων (πχ για την συλλογή,
επεξεργασία, καταχώρηση, ενημέρωση στοιχείων πλημμυρικών συμβάντων,
τεχνικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, υδρομετεωροολογικών δεδομένων
και ενημέρωση της ενιαίας Βάσης Δεδομένων Πλημμυρικού Κινδύνου (ΒΔΠΚ) του
Mέτρου EL01_24_01)
β) ανάλυση αναγκών για προμήθεια εξοπλισμού γραφείου και πεδίου, καθώς και
λογισμικών
γ) ανάλυση αναγκών για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων
δ) σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια του απαιτούμενου
εξοπλισμού/ λογισμικού/ μηχανημάτων/ οχημάτων
ΕΓΥ, ΔΗΜΟΙ, ΔΕΥΑ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μέτρα εκπαίδευσης/ ενημέρωσης
ΖΔΥΚΠ
ΖΔΥΚΠ
‐
Μέση
Υψηλή
Προτεινόμενο

10.3.4 Μετρα Αποκαταστασης
Πίνακας 10.6 Μετρόφυλλα Μέτρων Αποκατάστασης
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Αποκατάσταση γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φυσικές καταστροφές

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

EL01_51_01

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Αποκατάσταση, Μ51
Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών
Το μέτρο Μ05 του ΠΑΑ 2014‐2020 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής
παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά

Π12.Τ1 ‐ 366

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: Τεχνική Έκθεση

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Αποκατάσταση γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φυσικές καταστροφές

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων», αποτελεί εργαλείο
για την επαναφορά του παραγωγικού δυναμικού ή/και της εκμετάλλευσης στην
προ της ζημίας κατάσταση, χωρίς σοβαρές, μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο
εισόδημα του γεωργού ή κτηνοτρόφου, καθώς και στην πρόληψη τέτοιων ζημιών,
συμβάλλοντας έμμεσα στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας. Προβλέπεται να
ενεργοποιηθεί με δύο διακριτά υπομέτρα:
Υπομέτρο 5.1: Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των
δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών
συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων
Υπομέτρο 5.2: Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο
γεωργικό κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό, και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς
καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα.
H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται
ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών. Η στήριξη παρέχεται σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα με την ιδιότητα του ενεργού γεωργού,
Οι βασικές αρχές των κριτηρίων επιλογής αφορούν μεταξύ άλλων:
• Στη συχνότητα των φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και
καταστροφικών συμβάντων, με προτεραιότητα στις περιοχές, όπου παρατηρείται
συστημικός κίνδυνος
• Στην αξία του παραγόμενου προϊόντος, με προτεραιότητα στις μεγαλύτερες αξίες
παραγωγής
• Στον επαγγελματία αγρότη
• Στη συλλογικότητα των επενδύσεων πρόληψης σε μια δεδομένη περιοχή
Απαιτείται εξειδίκευση του συστημικού κινδύνου, με τρόπο ώστε να καλύπτει
χωρικά τις πλημμύρες με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης, σε ότι αφορά το
ποσοστό αποζημίωσης. Συνιστάται επίσης η αποτύπωση στο πεδίο των
χαρακτηριστικών της πλημμύρας (βάθη νερού και έκταση κατάκλυσης), από τις
επιτροπές εκτίμησης και καταγραφής των ζημιών.
ΥΠΑΑΤ/ΕΥΔ ΠΑΑ/ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΛΓΑ.

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα
Υδατικό Διαμέρισμα
Υδατικό Διαμέρισμα
‐

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Αναβάθμιση/ Δημιουργία μηχανισμού αποτίμησης ζημιών και
αποζημιώσεων στα κτίρια, λόγω πλημμύρας
EL01_53_01

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δέσμη Παρεμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Αποκατάσταση, Μ53
Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών
Οι ζημιές αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οικιακό εξοπλισμό, μηχανολογικό
εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και αυτοκίνητα, ανήκοντα σε κατοικίες,
βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα και άλλες
επιχειρήσεις (εκτός πρωτογενούς τομέα) στην περιοχή πλημμύρας.

Μέση
Υψηλή
Σε εξέλιξη
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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Αναβάθμιση/ Δημιουργία μηχανισμού αποτίμησης ζημιών και
αποζημιώσεων στα κτίρια, λόγω πλημμύρας
Η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η υπεύθυνη υπηρεσία για το
σχεδιασμό και εφαρμογή του μέτρου. Μέχρι σήμερα, οι κατά περίπτωση
εκδοθείσες ΚΥΑ εφαρμόζουν αναλόγως διατάξεις από παλαιότερες συναφείς (π.χ.
βλάβες από σεισμούς) νομοθετικές πράξεις. Το μέτρο αποσκοπεί στην
ολοκληρωμένη και συστηματική περιγραφή των απαιτούμενων δράσεων που θα
εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση πλημμύρας.
Περιλαμβάνει την σύσταση Επιτροπής Εντοπισμού, Καταγραφής και Αποτίμησης
ζημιών σε επίπεδο Περιφέρειας. Επιπλέον :
· θα καθορίζει τις προς καταγραφή/αποτίμηση/αποζημίωση ζημιές.
· θα προτείνει το μηχανισμό εκτίμησης της καταγραφείσας ζημιάς.
·θα καταγράφει τους όρους και προϋποθέσεις ενίσχυσης (δικαιολογητικά). Ως
προς το χωροταξικό σκέλος του μηχανισμού απαραίτητη είναι η τήρηση των
ρυθμίσεων βάσει των μέτρων 19 και 20.
Η επιτροπή για κάθε θεομηνία, θα οριοθετεί τις πληγείσες περιοχές, θα
αποτυπώνει στο πεδίο τα χαρακτηριστικά της πλημμύρας (βάθη νερού και έκταση
κατάκλυσης), θα καθορίζει το βαθμό καταστροφής των ζημιών που θα ενισχυθούν
(πχ ολοσχερής, μερική σε ποσοστό %), την χρηματική ενίσχυση (ποσοστό της
εκτιμηθείσας ζημίας) καθώς και άλλου είδους έμμεσες ενισχύσεις (φοραπαλλαγές
κλπ).
Οι προτάσεις της επιτροπής θα πρέπει να ρυθμίζονται με την έκδοση ΚΥΑ των
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας ‐
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών
και Μεταφορών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ‐ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Νομοθετικές/ Διοικητικές ρυθμίσεις
Υδατικό Διαμέρισμα
Υδατικό Διαμέρισμα
‐
Μέση
Υψηλή
Προτεινόμενο

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ

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:
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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.



Οι ομάδες συναφών μέτρων παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα.
Πίνακας 10.7 Ομάδες μέτρων για την παρακολούθηση εφαρμογής του ΣΔΚΠ

Ομάδα
1η

3η
4η

Τίτλος
Πρόσκτηση, συμπλήρωση και
βελτίωση πληροφοριών σχετικά
με
τις
αντιπλημμυρικές
υποδομές
Τεχνικά μέτρα αντιπλημμυρικής
προστασίας
Διοικητικές ρυθμίσεις
Μη δομικές παρεμβάσεις

5η

Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα

6η

Μέτρα
χαρακτήρα

2η

Περιγραφή
Αφορούν συλλογή δεδομένων πεδίου, κυρίως
τοπογραφικές αποτυπώσεις υποδομών και στοιχεία
γεωμετρίας υδατορευμάτων.
Αφορούν δομικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
και μελέτες για την υλοποίησή τους
Αφορούν αποφάσεις διοικητικών ρυθμίσεων
Αφορούν κανονιστικές διατάξεις (π.χ. έλεγχος χρήσεων
γης, καθορισμός ζωνών, οικονομικά εργαλεία) και μη
δομικά
έργα
(όπως
συστήματα
έγκαιρης
προειδοποίησης)
Αφορούν μέτρα και παρεμβάσεις για τον καλύτερο
προσδιορισμό των ζημιών από πλημμύρες καθώς και
οικονομικά εργαλεία για την διαχείριση των
επιπτώσεων από τις πλημμύρες.

περιβαλλοντικού Αφορούν μέτρα και παρεμβάσεις για την προστασία
περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την συσχέτιση των κατηγοριών στις οποίες τα προτεινόμενα μέτρα
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.
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Πίνακας 10.8 Συσχέτιση κατηγοριών μέτρων με τις ομάδες παρακολουθησης

α/α Κατηγορία
μέτρων
1
Πρόληψη

Είδος μέτρου

Ομάδα μέτρων παρακολούθησης

Αποφυγή

Μη δομικές παρεμβάσεις

2

Πρόληψη

Μετεγκατάσταση

Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα

3

Πρόληψη

Μείωση Επιπτώσεων

Μη δομικές παρεμβάσεις

4

Πρόληψη

Μείωση Επιπτώσεων

Τεχνικά
μέτρα
προστασίας

5

Πρόληψη

Άλλη πρόληψη

Πρόσκτηση, συμπλήρωση και βελτίωση
πληροφοριών
σχετικά
με
τις
αντιπλημμυρικές υποδομές

6

Προστασία

Ρύθμιση ροής

Τεχνικά
μέτρα
προστασίας

αντιπλημμυρικής

7

Προστασία

Παρεμβάσεις σε υδαταγωγούς Τεχνικά
μέτρα
και επί του πλημμυρικού προστασίας
πεδίου

αντιπλημμυρικής

8

Προστασία

Παρεμβάσεις σε υδαταγωγούς Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα
και επί του πλημμυρικού
πεδίου

9

Προστασία

Διαχείριση
υδάτων

10

Προστασία

Άλλη προστασία

Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα

11

Προστασία

Άλλη προστασία

Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα

12

Ετοιμότητα

Πρόγνωση
και
προειδοποίηση

13

Ετοιμότητα

Έκτακτα
σχεδιασμός

14

Αποκατάσταση Ατομική
και
αποκατάσταση

κοινωνική Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα

15

Αποκατάσταση Ατομική
και
αποκατάσταση

κοινωνική Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα

16

Αποκατάσταση Άλλη αποκατάσταση

10.5

αντιπλημμυρικής

επιφανειακών Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα

έγκαιρη Μη δομικές παρεμβάσεις

μέτρα

και Διοικητικές ρυθμίσεις

Τεχνικά
μέτρα
προστασίας

αντιπλημμυρικής

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ

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».
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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 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 στο Σχέδιο Διαχείρισης του ΥΔ.
Στην κατεύθυνση αυτή, παρατίθεται το μέτρο «Ειδικές ρυθμίσεις για έργα αποκατάστασης του καλού
οικολογικού δυναμικού σε ΙΤΥΣ» που έχει περιληφθεί στο παρόν Σχέδιο και αφορά και το Σχέδιο
Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ. Ο οριστικός σχεδιασμός των παρεμβάσεων αυτών στις ΖΔΥΚΠ
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις του παρόντος Σχεδίου Διαχείρισης σχετικά με την
προστασία από τον κίνδυνο πλημμύρας (σκοπός του μέτρου είναι ο προσδιορισμός των μέτρων
αποκατάστασης κατά τρόπο που να μην επιβαρύνει την εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων σε
σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση και που να ικανοποιεί τους στόχους αντιμετώπισης των κινδύνων
στις υπόψη περιοχές).
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

11.1

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ και η ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103 ενσωμάτωσής της στο ελληνικό δίκαιο
προβλέπει ότι θα πρέπει να ζητηθεί η πληροφόρηση και ενεργός συμμετοχή του κοινού σε όλα τα
στάδια της εφαρμογής της. Συγκεκριμένα προβλέπονται:
Άρθρο 3 ‐ ΚΥΑ, H.Π. 31822/1542/Ε103/ 2010
Αρμόδια αρχή
2. Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο 5 (παρ. 5, εδ. α, περ. 6) του Ν.3199/2003, αναλαμβάνει τις ακόλουθες
ειδικότερες αρμοδιότητες : ……ε) μεριμνούν για την ουσιαστική συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας σύμφωνα με το άρθρο 9.
Άρθρο 9‐‐ΚΥΑ, H.Π. 31822/1542/Ε103/ 2010
Ενημέρωση − Συμμετοχή του κοινού
1. Οι προκαταρκτικές αξιολογήσεις κινδύνων πλημμύρας, οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας, οι
χάρτες κινδύνων πλημμύρας και τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας καθίστανται
διαθέσιμα στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθ. 11764/653/2006 ΚΥΑ.
2. Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών μεριμνούν για την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων
στην κατάρτιση, την επανεξέταση και την ενημέρωση των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων
πλημμυρας που προβλεπονται στο αρθρο 6 της παρουσας αποφασης, εφαρμοζομενων κατ΄ αναλογια
των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 51/2007.

11.2

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ως ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να θεωρηθεί ο καθένας από μας στο βαθμό που επηρεάζει και
επηρεάζεται από τις πλημμύρες. Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες φορέων οι οποίοι μπορεί και
πρέπει να λάβουν μέρος στη διαδικασία συλλογής απόψεων για τα Σχέδια Διαχείρισης:





Φορείς λήψης αποφάσεων, οι οποίοι έχουν θεσμική αρμοδιότητα και εμπλέκονται στην διαχείριση
των κινδύνων πλημμύρας (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμοι, ΔΕΥΑ κλπ)
Εμπειρογνώμονες – ειδικοί επιστήμονες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις,
επιμελητήρια ή άλλοι ειδικοί φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα
Ευρύ κοινό δηλαδή ο κάθε πολίτης που έχει άποψη και γνώμη επί των θεμάτων της διαβούλευσης
ΜΜΕ δηλαδή εφημερίδες, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, ιστότοποι

Στη φάση αυτή έχει πραγματοποιηθεί καταγραφή των κοινωνικών εταίρων του Υδατικού
Διαμερίσματος που θα ενημερωθούν και θα συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαδικασία διαβούλευσης
των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Η διαβούλευση προβλέπεται να αφορά τόσο τα Σχεδία Διαχείρισης όσο και την Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Η διαβούλευση θα ξεκινήσει μετά την κατάρτιση των Σχεδίων
Διαχείρισης αλλά η οργάνωσή της θα έχει ξεκινήσει νωρίτερα. Οι διαδικασίες της δημοσιοποίησης και
της διαβούλευσης περιλαμβάνουν:












Κατάρτιση προγράμματος διαβούλευσης στο οποίο, καταγράφονται οι κοινωνικοί εταίροι που θα
ενημερωθούν και θα συμμετέχουν στη διαδικασία διαβούλευσης. Επίσης διατυπώνονται οι βασικοί
κανόνες της διαβούλευσης, ο τρόπος οργάνωσης της συμμετοχικής διαδικασίας και οι μορφές
αυτής, τα διαθέσιμα εργαλεία, η επιλογή των κατάλληλων υποστηρικτικών εργαλείων και το
πρόγραμμα εργασιών στα πλαίσια της διαβούλευσης.
Την ανάρτηση σε σχετική ιστοσελίδα των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας, των Χαρτών
Κινδύνων Πλημμύρας και των υποστηρικτικών τους τεχνικών και μη εκθέσεων, των Σχεδίων
Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας, καθώς και των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων.
Τη δημιουργία υλικού δημοσιοποίησης και ενημέρωσης.
Τη διοργάνωση ημερίδων και συναντήσεων σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα, για την παρουσίαση των
Σχεδίων Διαχείρισης και των ΣΜΠΕ, σε πόλεις και ημερομηνίες που θα υποδειχθούν από την ΕΓΥ,
στις οποίες θα συμμετέχουν οι υπεύθυνοι επιστήμονες της ομάδας μελέτης. Οι παρουσιάσεις των
ημερίδων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα.
Τη διοργάνωση ημερίδων και συναντήσεων εργασίας με εκπροσώπους των γειτονικών χωρών, εφ’
όσον απαιτηθεί, σε πόλεις και ημερομηνίες που θα υποδειχθούν από την ΕΓΥ, στις οποίες θα
συμμετέχουν οι υπεύθυνοι επιστήμονες της ομάδας μελέτης. Οι παρουσιάσεις των ημερίδων θα
αναρτώνται στην ιστοσελίδα.
Τη σύνταξη ερωτηματολογίου που θα αναφέρεται στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας,
για την υποβολή γραπτών σχολίων και προτάσεων.
Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο υλικό που θα διανεμηθεί στις ημερίδες προκειμένου να καλύπτει
τις ανάγκες των ενδιαφερομένων. Είναι πολύ σημαντικό να κατασταθεί σαφές προς το κοινό ποια
μορφή συμμετοχής του κοινού εξετάζεται κάθε φορά και ποιος ο ρόλος που παίζει αυτό. Κατά τη
διάρκεια και μετά από τη διαδικασία, πρέπει να δοθεί στους συμμετόχους και στο κοινό
ανατροφοδότηση (feedback).

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, θα υποβληθεί Έκθεση Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης.

11.4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΔΗΓΙΑ
2001/42/ΕΚ)

Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ ως προς το σκέλος της που αφορά στη δημόσια διαβούλευση και η Οδηγία
2001/42/ΕΚ, 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
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Η έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας γίνεται μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτά,
οι όροι και οι περιορισμοί, που θα προκύψουν κατά την έγκριση της ΣΜΠΕ.
Η διαδικασία για την έγκριση της ΣΜΠΕ, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στην ΚΥΑ με α.π.
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/ 28.08.2006, έχει ως ακολούθως:





Η αρχή σχεδιασμού υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή (στην προκειμένη περίπτωση ΔΙΠΑ του
ΥΠΕΝ), 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.
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Ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (http://www.hellenicpolice.gr)
Ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr)
Ιστοσελίδα «http://www.firehouse.gr» στην οποία καταχωρούνται στοιχεία (φωτογραφίες, κατά
προσέγγιση γεωγραφικές συντεταγμένες, στοιχεία επικοινωνίας και σύντομη περιγραφή),
αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση των πυροσβεστικών σταθμών και κλιμακίων της
χώρας.
Ιστοσελίδα Διαρκής Κατάλογος των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδας:
http://listedmonuments.culture.gr/
Ιστοσελίδα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για τις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της
Ελλάδας: http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=875
Ιστοσελίδα του Προγράμματος Diachronic Inventory of Forest Fires. http://ocean.space.noa.gr/bsm.
Ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού http://odysseus.culture.gr
Ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού: http://www.fdchelmos.gr
Ιστοσελίδα του Σπηλαίου
http://www.kastriacave.gr/

των

λιμνών‐

Δημοτική

Κοινωφελής

Επιχείρηση

Καλαβρύτων:

Ιστοσελίδα της “ΕΤΒΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ”
(https://www.etvavipe.gr) που είναι και ο υπεύθυνος φορέας για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη,
την εκμετάλλευση και την διαχείριση των θεσμοθετημένων βιομηχανικών περιοχών
Ιστοσελίδες των τοπικών Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
Κατάλογος των βιομηχανικών μονάδων SEVESO αναρτημένος στην ιστοσελίδα γεωχωρικών
δεδομένων «GEODATA.gov.gr»
(http://geodata.gov.gr/datasets/attachments/a138556e‐1a02‐48b8‐81dc‐
139493e941dd/shp/seveso.zip)
Κατάλογοι με νοσοκομειακές μονάδες σε ιστοσελίδες σχετικές με τον τομέα της υγείας και ειδικότερα
της νοσοκομειακής περίθαλψης
http://www.healthpages.gr/portal/page/portal/1535/Fullstory?ArticleID=476)
Κατάλογος του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), αναφορικά με τις
γεωτρήσεις και τις πηγές που τροφοδοτούν τα υδροδοτικά δίκτυα των πόλεων και των
οικισμών
Κατάλογος Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και
Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO ‐ United Nations Educational,
Scientific, and Cultural Organization)
Κατάλογος της 6ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου ‐ Ιονίων Νήσων ‐ Ηπείρου &
Δυτικής Ελλάδας (http://www.dypede.gr/index.asp?a_id=225),
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Κατάλογος
των
νοσοκομείων
Πελοποννήσου,
του
Υπουργείου
Υγείας
(http://www.moh.gov.gr/articles/health/c26‐xrhsimoi‐syndesmoi/nosokomeia/143‐
peloponnhsoy), http://www.eumedline.eu/post/Idiwtika‐Nosokomeia
Κατάλογος του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (http://sek.org.gr)
Κατάλογος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (http://www.peik.gr)
Κατάλογοι που έχουν αναρτηθεί σε ιστοσελίδες σχετικές με τον τομέα της υγείας
ΚΥΑ 24208 «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον
Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ
1138/Β/11‐6‐2009)
ΚΥΑ 67659 «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
αυτού» (ΦΕΚ 3155/Β/12‐12‐2013)
Κοζάνης, Σ., Α. Χριστοφίδης, και Α. Ευστρατιάδης, Θεωρητική τεκμηρίωση για το λογισμικό
Υδρογνώμων (έκδοση 4), Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό
περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας», Ανάδοχος:
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 173 σελίδες, Αθήνα,
Ιούνιος 2010.
Κουκουβίνος, Α. (2012). ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ‐ Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες
υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού ‐ πιθανοτικού
πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων Γεωγραφικά δεδομένα και επεξεργασίες.
Κουκουβίνος, Α. (2014). Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο υδρολογίας πλημμυρών.
Κουτσογιάννης, Δ. (1988). ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ. Αθήνα.
Κουτσογιάννης, Δ., και Λ. Λαζαρίδης, Υδρολογική μελέτη πλημμυρών, Οριστική μελέτη αποχέτευσης
Κορίνθου, Μελέτη χειμάρρου Ξηριά, Εισαγωγικό μέρος, Εργοδότης: Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: Υδροεξυγιαντική, 122 σελίδες, Αθήνα, 1998.
Κουτσογιάννης, Δ., Στατιστική Υδρολογία, Έκδοση 4, 312 σελίδες, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Αθήνα, 1997.
Κουτσογιάννης, Δ., και Θ. Ξανθόπουλος, Τεχνική Υδρολογία, Έκδοση 3, 418 σελίδες, Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1999.
Κουτσογιάννης, Δ. (2010). Υδρολογική μελέτη ισχυρών βροχοπτώσεων στη λεκάνη του Κηφισού.
Αθήνα.
Κουτσογιάννης, Δ., Ευστρατιάδης, Α., Μαμάσης, Ν., Δημητριάδης, Π., & Μαχαίρας, Α. (2013).
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ‐Εκτίµηση πληµµυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιµατικής
µεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωµένου εννοιολογικού‐πιθανοτικού πλαισίου και
υπολογιστικών εργαλείων.
Λατσούδης Π., Τρίγκου Ρ., Κοντοζήση Ι., 2008. Γνωριμία με τη φύση της Προστατευόμενης Περιοχής
Χελμού‐Βουραϊκού ‐ Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη Β/βάθμια. Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία, Αθήνα.
Λεγάκις Α., Μαραγκού Π., 2009. Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική
Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα, 528 σελ.
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Λυκούδη, Ζαρρής «Πρόβλεψη περιοχών υψηλού κινδύνου εδαφικής διάβρωσης στη Κεφαλληνία με
χρήση της παγκόσμιας Εξίσωσης Εδαφικής Απώλειας»
Μαρουλής Γ., 2003. Χλωρίδα και Βλάστηση των Οικοσυστημάτων του όρους Ερυμάνθου (ΒΔ
Πελοπόννησος). Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Βιολογίας, Τομεάς Βιολογίας
Φυτών, Εργαστήριο Οικολογίας Φυτών, 405 σελ.
Μητρώο Εγκαταστάσεων υπαγόμενων στην Οδηγία 2010/75/EE (Οδηγία IED) την 31η/12/2013,
ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ
(http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=UxcNJ6o56V8%3d&tabid=804&language=el‐
GR)
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»
Ντάφης, Σ., Παπαστεργιάδου Ε., Λαζαρίδου Ε., Τσιαφούλη Μ., 2001. Τεχνικός Οδηγός Αναγνώρισης,
Περιγραφής και Χαρτογράφησης Τύπων Οικοτόπων της Ελλάδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων‐
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).
Οδηγία 82/501/ΕΚ – Seveso Ι, Οδηγία 96/82/ΕΚ – Seveso ΙI και Οδηγία 2012/18/ΕE – Seveso ΙII
Οδηγία 2010/75/ΕΕ “Περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της
ρύπανσης/ Integrated pollution prevention and control ‐ IPPC)”
Παπακωνσταντίνου Κ., 2009. Έκθεση Ορνιθολογικής αξιολόγησης περιοχής «GR095 Φαράγγι
Βουραϊκού και Καλάβρυτα – GR096 Όρος Χελμός (Αροάνια)». Στο: Δημαλέξης, Α. Μπούσμπουρας, Δ.,
Καστρίτης, Θ., Μανωλόπουλος Α. και Saravia V. (Συντονιστές Έκδοσης). Τελική αναφορά
προγράμματος επαναξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών για τα πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους
ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα.
Παπανδρόπουλος Δ., 2009. Σχέδιο δράσης για τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR2320012 Όρος
Ερύμανθος». Στο: Δημαλέξης, Α. Μπούσμπουρας, Δ., Καστρίτης, Θ., Μανωλόπουλος Α. και Saravia V.
(Συντονιστές Έκδοσης). Τελική αναφορά προγράμματος επαναξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών
για τα πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας.
ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα.
Παπάζογλου Π., «Εκτίμηση του βαθμού διάβρωσης στη λεκάνη του ποταμού Ανθεμούντα»
Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
Τοπικές ιστοσελίδες (π.χ. ιστοσελίδες Δήμων, πόλεων, κ.α.) και ιστοσελίδες ανεύρεσης επαγγελματικών
καταχωρήσεων (http://www.vrisko.gr και http://www.xo.gr)
Τσαγκάρη Κ., Καρέτσος Γ., Προύτσος Ν., 2011. Δασικές πυρκαγιές Ελλάδας, 1983‐2008. Εκδόσεις WWF
Ελλάς και ΕΘΙΑΓΕ‐ΙΜΔΟ & ΤΔΠ, σελ. 112.
Τσακίρης, Γ.. Τεχνική Υδρολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Συμμετρία 1995
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Χαρτογράφηση του 1999‐2000 για τα τμήματα των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 που έχουν
χαρακτηρισθεί ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ειδικές Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ),
βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
Επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO (https://unesco‐
hellas.org/politismos/ellinika‐mnimeia/)
ΥΠΕΚΑ, Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας (Δεκέμβριος,
2012)
ΥΠΕΚΑ, Ειδική Γραμματεία Υδάτων, 2013. Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Υδατικού
Διαμερίσματος ΔυτικήςΠελοποννήσου
ΥΠΕΚΑ, Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Διεύθυνση Χωροταξίας,
2013. Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού
και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΥΠΕΚΑ, Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Χωροταξίας,
2013. Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού
και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.‐ Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
(Αναθέτουσα Αρχή), Δημαλέξης Τ. (Ανάδοχος), 2010. Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε
σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. Συμπληρωματικό
παραδοτέο: Εθνικός Κατάλογος ειδών χαρακτηρισμού ΖΕΠ. Μάιος 2010.
Υπό εκπόνηση Μελέτη αναθεώρησης και εξειδίκευσης του ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Υπό εκπόνηση Μελέτη αναθεώρησης και εξειδίκευσης του ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΦΕΚ ίδρυσης και οριοθέτησης βιομηχανικών περιοχών
Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ., Καμάρη Γ. (επιτροπή έκδοσης), 2009. Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των
Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. Δύο Τόμοι.
Χριστοπούλου Α., Κόκκορης Γ., Καζάνης Δ., Αριανούτσου Μ. 2008. Μεταπυρική διασπορά των
σπερμάτων Abies cephalonica Loudon στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας: ο ρόλος των άκαυτων
πυρήνων του πληθυσμού. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας,
Βοτανικής Εταιρείας, Ζωολογικής Εταιρείας και Φυκολογικής Εταιρείας «Σύγχρονες τάσεις της έρευνας
στην οικολογία». Βόλος, σελ. 233.
Xωρικά δεδομένα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), που αφορούν στο έτος 2014
Xωρικά δεδομένα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), που αφορούν το έτος 2011
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