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Σημείωση
Διευκρινίζεται ότι ο κωδικός της χώρας “GR” αντικαθίσταται πλέον από τον κωδικό “EL”.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)

Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Τεύχη και Χάρτες που συνοδεύουν το παρόν Παραδοτέο
Α/Α

Τίτλος

Κλίμακα

Αριθμός
Τεύχους / Χάρτη

ΤΕΥΧΗ
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Τεχνική Έκθεση

ΙΙ – 1 Π12-Τ.1

ΧΑΡΤΕΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
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Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)

Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ
ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
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2.2.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΗµΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
2.3.1 ΑΡµΟΔΙΕΣ AΡΧΕΣ
2.4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
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4.2.4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
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Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)

Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

5.1.3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟµΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗµµΥΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
5.1.4 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗµµΥΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
5.1.5 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΔΟµΕΝΩΝ
5.1.6 ΑΡΙΘµΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΠΛΗµµΥΡΙΚΩΝ ΣΥµΒΑΝΤΩΝ
5.1.7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗµµΥΡΩΝ
5.1.8 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΗµΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗµµΥΡΩΝ
5.1.9 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣµΟΣ ΘΕΣΕΩΝ µΕ ∆ΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗµµΥΡΕΣ
5.1.10 ∆ΕΔΟµΕΝΑ
5.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (ΖΔΥΚΠ)
5.2.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
5.2.2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΣΗµΕΙΩΘΕΙ ΠΛΗµµΥΡΑ
5.2.3 ΖΩΝΕΣ ∆ΥΝΗΤΙΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗµµΥΡΑΣ
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5.4.2 ΑΝΥΨΩΣΗ ΜΣΘ ΑΠΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ
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5.4.5 ΣΥΝΟΛΙΚΗ AΝΥΨΩΣΗ ΜΣΘ
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6.1 ΖΩΝΗ GR05RAK0001 – ΜΕΣΟΣ ΡΟΥΣ Π. ΛΟΥΡΟΥ
6.1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΗΣ
6.1.2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
6.1.3 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
6.2 ΖΩΝΗ GR05RAK0002 – ΠΕΔΙΑΔΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
6.2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΗΣ
6.2.2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
6.2.3 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
6.3 ΖΩΝΗ GR05RAK0003 – ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΆΡΤΑΣ, ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ Π. ΛΟΥΡΟΥ & ΑΡΑΧΘΟΥ
6.3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΗΣ
6.3.2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
6.3.3 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
6.4 ΖΩΝΗ GR05RAK0004 - ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
6.4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΗΣ
6.4.2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
6.4.3 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
6.5 ΖΩΝΗ GR05RAK0005 – ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Π. ΑΧΕΡΟΝΤΑ & ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
6.5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΗΣ
6.5.2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
6.5.3 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
6.6 ΖΩΝΗ GR05RAK0006 – ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΎΨΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ
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1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1

ΓΕΝΙΚΑ

Το παρόν κείμενο αποτελεί το Παραδοτέο 12 της 1ης Φάσης του 2ου Σταδίου της σύμβασης για την
εκπόνηση της μελέτης «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών των
Υδατικών Διαμερισμάτων Ηπείρου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας» η οποία υπογράφηκε στις
06/02/2015 μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και της
Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κοινοπραξία Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας Ηπείρου,
Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας». Μέλη της Κοινοπραξίας είναι τα ακόλουθα Γραφεία Μελετών:
•

Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

•

ENVECΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.E.

•

ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

•

ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

•

ΟΜΙΚΡΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.

•

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ

•

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

•

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

1.2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της μελέτης 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.
Το 1ο στάδιο της Σύμβασης περιλαμβάνει την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας (Flοοd
Ηazard Maps) και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας (Flοοd Risk Maps) 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.
Το παρόν Παραδοτέο (Παραδοτέο 12: Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό

Διαμέρισμα) περιλαμβάνεται στην 1η Φάση του 2ου Σταδίου του έργου με τίτλο: Κατάρτιση Σχεδίων
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί ότι στον 1ο κύκλο εφαρμογής της
οδηγίας 2007/60 δεν εξετάζονται σενάρια κλιματικής αλλαγής.
Στα πλαίσια της σύμβασης της παρούσας μελέτης έχουν ήδη εκπονηθεί η 1η, η 2η Φάση, η 3η Φάση και h
4ης Φάση του 1ου Σταδίου της μελέτης, αποτέλεσμα την ολοκλήρωση του 1ου Σταδίου. Κατά την 1η Φάση
με τίτλο «Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας – Σύνθεση γεωγραφικών
υπόβαθρων, με επίγειες τοπογραφικές εργασίες και παραγωγή όμβριων καμπυλών», έχουν ήδη
καταρτισθεί τα κάτωθι Παραδοτέα για το ΥΔ Ηπείρου (GR05):
•

Παραδοτέο 1: Ανάλυση Χαρακτηριστικών Περιοχής και Μηχανισμών Πλημμύρας (Τεχνική Έκθεση
και Χάρτες)
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•

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

Στην 2η Φάση με τίτλο «Παραγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων», έχει ήδη καταρτισθεί το Παραδοτέο
4 «Πλημμυρικά Υδρογραφήματα (Τεχνική Έκθεση με τα δεδομένα, τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα
της μελέτης και Παραρτήματα με αναλυτικούς υπολογισμούς και λοιπά υποστηρικτικά στοιχεία».
Κατά την 3η Φάση με τίτλο «Διόδευση πλημμυρών, κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και
προετοιμασία δεδομένων για την ανάρτησή τους» έχουν ήδη καταρτισθεί τα κάτωθι Παραδοτέα για το
ΥΔ Ηπείρου (GR05):
•

Παραδοτέο 5: Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (Χάρτες και Τεχνική Έκθεση με τα δεδομένα,
τη 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

Στην 4η Φάση με τίτλο «Κατάρτιση Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και προετοιμασία δεδομένων για την
ανάρτησή τους», έχουν ήδη καταρτισθεί τα κάτωθι Παραδοτέα:
•

Παραδοτέο 8: Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (Χάρτες και Τεχνική Έκθεση με τα δεδομένα, τη
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

Η περιοχή μελέτης, στην οποία ζητείται η παραγωγή χαρτών κινδύνων πλημμύρας, καλύπτει περίπου το
10% του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Ηπείρου, συνολικής έκτασης 9.980 km2. Περιλαμβάνει τις Ζώνες
Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) που έχουν καθοριστεί σε εφαρμογή της Οδηγίας
2007/60/ΕΚ και της Κ.Υ.Α. η.Π. 31822/1542/Ε103/21.7.2010, και τις ανάντη λεκάνες απορροής τους.
Ουσιαστικά, περιλαμβάνει τις λεκάνες απορροής όλων των μεγάλων ποταμών του ΥΔ Ηπείρου, και
μικρότερων υδατορευμάτων διαλείπουσας ή χειμαρρικής ροής που διέρχονται από κάποια ΖΔΥΚΠ.

1.3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ

Για την εκπόνηση του έργου ελήθφησαν υπόψη:
•

η 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

•

ο Ν. 3199/2003 «Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»

•

το κείμενο «Προκαταρτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας» που συντάχθηκε στα πλαίσια
εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και

•

το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Ηπείρου
GR04 – ΙΙ – Α Π12.Τ1 – 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)

Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Επίσης, ελήφθησαν υπόψη τα πλέον πρόσφατα κείμενα Εγχειριδίων και Κατευθυντήρων Γραμμών καθώς
και συμπεράσματα workshops για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Μεταξύ άλλων
επισημαίνονται τα εξής:
1. Τα παρακάτω Προσχέδια καθοδηγητικών εγγράφων:
•

Good Practice for Delivering Flood-Related Information to the General Public, EXCIFF (2007)

•

Handbook on good practices for flood mapping in Europe, European exchange circle on flood
mapping – EXCIMAP (November 2007)

•

Policy Paper – CLIMATE CHANGE AND WATER (June 2008)

•

Floods Directive (2007/60/EC) : Concept paper on reporting and compliance checking
(November 2009)

•

GD 22: Updated Guidance on Implementing the Geographical Information System (GIS)
Elements on the EU Water Policy (2009)

•

GD 24 : River Basin Management in a changing climate (2009)

•

Floods Directive reporting-A user guide for electronic reporting (June 2011)

•

Support for reporting of Floods Directive-Guidance on reporting of spatial data (June 2011)

•

Floods Directive (2007/60/EC): Reporting sheets (February 2011)

•

A user guide to the floods reporting schemas (V3.0 June 2011)

•

Draft reporting sheets for the Flood Risk Management Plans, Final Version (December 2011)

Σημειώνεται επίσης το CRUE Final Report: RISK MAP – Improving Flood Risk Maps as a Means to
Foster Public Participation and Raising Flood Risk Awareness: Toward Flood Resilient Communities
(October 2011).
2. Οι παρακάτω θεματικές ημερίδες:
•

WFD and Hydromorphology, Manchester, UK 26-27 February 2008

•

Land Use Planning, Bad Radkersburg, Austria / Gornja Radgona, Slovenia, 04/2008

•

Preliminary flood risk assessment, Brno 25 May 2009

•

Catchment Flood Risk Management, Stirling, Scotland15 &16 October 2009

•

Flood mapping, Dublin, 17-19 April, 2008

•

Climate Change and Flooding, Karlstad, Sweden, 8-10.9.2009

•

Flash Floods and Pluvial Flooding, 26th – 28th May 2010, Cagliari, Italy

•

Floods and economics, Ghent, 25 – 26 October 2010

•

Flood Risk Management Plans (FRMP), Maastricht, 26-27 January 2010

•

Stakeholder involvement in flood risk management, Bucharest, 17-18 Αpril 2012

Για την κατάρτιση των χαρτών σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού ο Ανάδοχος χρησιμοποίησε τα
ψηφιακά υπόβαθρα των μελετών Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής βάσει της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ. Το τοπογραφικό υπόβαθρο που χρησιμοποιήθηκε στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου
καταρτίστηκε σε κατάλληλη κλίμακα (ενδεικτικά 1:25.000) ως εξής:
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•

για ολόκληρη την περιοχή από το DEM της Κτηματολόγιο Α.Ε. με διακριτική ικανότητα 5 x 5 m
οριζοντιογραφικά και

•

για τις κοίτες των ποταμών ειδικότερα, το DEM της Κτηματολογίου Α.Ε. με διακριτική ικανότητα
1 x 1 m οριζοντιογραφικά.

Τέλος, παρατίθενται συνοπτικά τα υδρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν:
•

Δεδομένα ΥΠΕΚΑ: Ψηφιακά δεδομένα βροχογράφων και βροχόμετρων με χρονοσειρές ύψους
βροχόπτωσης, χρονικού βήματος 30 min από την ΕΤΥΜΠ. Τα περισσότερα δεδομένα φτάνουν
μέχρι το έτος 1995.

•

Δεδομένα ΕΜΥ: Από τον τμήμα Εφαρμογών Υδρομετεωρολογίας της ΕΜΥ ελήφησαν λογιστικά
φύλλα με επεξεργασμένα δεδομένα βροχογράφων και βροχόμετρων. Τα επεξεργασμένα
δεδομένα περιείχαν μέγιστες μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης για διάφορες κλίμακες (5 min, 10 min,
15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 6 h, 12 h, 24h). Τα δεδομένα αυτά καλύπτουν ενδεικτικά το διάστημα
1975-1985 και 1999-2010.

•

Δεδομένα ΔΕΗ: Από τον Τομέα Υδρολογίας της ΔΕΗ διατέθηκαν οι υπάρχουσες ψηφιακές
χρονοσειρές από την ΕΤΥΜΠ. Το χρονικό βήμα των καταγραφών είναι 30 min. Τα δεδομένα αυτά
καλύπτουν ενδεικτικά έως το υδρολογικό έτος 1996-1997. Επίσης διατέθηκαν τα πρωτογενή
δεδομένα των καταγραφών των ηλεκτρονικών βροχογράφων (σε όσες θέσεις είχαν
αντικαταστήσει τα συμβατικά όργανα) και ψηφιακά δεδομένα βροχόμετρων με χρονοσειρές
ύψους βροχόπτωσης, ημερήσιου χρονικού βήματος από την ΕΤΥΜΠ. Τα περισσότερα δεδομένα
φτάνουν μέχρι το υδρολογικό έτος 1995.

Τα παραπάνω δεδομένα επεξεργάσθηκαν με τη βοήθεια του λογισμικού «Υδρογνώμων».

1.4

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

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

Μαρία Γκίνη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΓΥ

•

Κωνσταντίνα Νίκα, Προϊσταμένη Τμήματος ΕΓΥ (Συντονίστρια Ομάδας Επιβλεπόντων)

•

Ελένη Λιάκου

Με αναπληρωματικούς τους:
•

Σπυριδούλα Λιάκου

•

Πηνελόπη Γκαγκάρη

•

Αθανασία Παρδάλη

Επικοινωνία:
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
Τηλ.: 210 6475137

1.5

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ομάδα εκπόνησης της μελέτης που συγκροτήθηκε από την Κοινοπραξία, έχει ως εξής:
Από το γραφείο Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
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•

Ιωάννης Καραβοκύρης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Υδρολόγος B.Sc. M.Sc DIC Ph.D

•

Δημήτρης Καλοδούκας, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

•

Νικόλαος Μαλατέστας, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

•

Γεώργιος Καραβοκύρης, Πολιτικός Μηχανικός, MSc

•

Καλλιρόη Πάσσιου, Πολιτικός Μηχανικός & Μηχανικός Περιβάλλοντος, BEng MSc

•

Branislav Τοdοrοvic, Μηχανολόγος Μηχανικός, BEng MSc, GIS expert

•

Μαρίνα Πάσιου Κεφαλίδου, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, MSc Γεωτεχνικός

•

Ιωάννης Μπάφας, Πολιτικός Μηχανικός, MSc

Από το γραφείο ENVECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.E.
•

Γεώργιος Κοτζαγεώργης, Βιολόγος, Περιβαλλοντολόγος, PhD

Από το γραφείο ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
•

Στέργιος Διαμαντόπουλος, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

•

Αντώνιος Μαντζαβέλας, Δρ. Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

•

Αναστάσιος Μαλάμης, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

•

Αποστολία Παπαδούδη, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

•

Ζήσης Γκάγκας, Δρ. Δασολόγος ΑΠΘ

•

Φαείνη Τζιαφτάνη, Δρ. Δασολόγος ΑΠΘ

•

Στέφανος Στεφανίδης, Δασολόγος MSc

Από το γραφείο ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
•

Ξενοφών Σταυρόπουλος, Δρ. Υδρογεωλόγος ΕΜΠ

•

Θεόδωρος Πετρόπουλος, Δρ. Γεωλόγος

•

Μαρία Τζίμα, Γεωλόγος, MSc

•

Νικόλαος Φωτόπουλος, Μεταλλειολόγος – Γεωλόγος, MSc

•

Παναγιώτα Μαϊδά, Μεταλλειολόγος – Γεωλόγος, MSc

Από το γραφείο ΟΜΙΚΡΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.
•

Αντώνιος Τορτοπίδης, Οικονομολόγος, M.A.

•

Αγγελική Καλλιγοσφύρη, Οικονομολόγος, MSc

Από το γραφείο ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ
•

Χρήστος Σαλόγιαννος, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ

•

Μαρία-Βασιλική Καρακώστα, Τοπογράφος Μηχανικός

•

Ευάγγελος Μπουρλής, Τοπογράφος Μηχανικός

•

Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός

Από το γραφείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
•

Γεώργιος Τσεκούρας, Πολεοδόμος – Χωροτάκτης, Μηχ/κος Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc

•

Σπυρίδων Παπαγιαννάκης, Οικονομολόγος, Ειδικός σε GIS – ΜΔΕ στην Πολεοδομία και Χωροταξία
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Χριστίνα Τσούτσου, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Από το γραφείο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
•

Κωνσταντίνος Οικονόμου, Γεωπόνος MSc

Για τα Παραδοτέα 2 και 4 συνεργάστηκαν οι:
•

Ανδρέας Ευστρατιάδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜΔΕ Υδρολόγος, ΕΔΙΠ ΕΜΠ

•

Νίκος Μαμάσης, Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

•

Παναγιώτης Κοσσιέρης, Πολιτικός Μηχανικός, ΜΔΕ Υδρολόγος, Υποψήφιος Δρ. ΕΜΠ

•

Γιάννης Τσουκαλάς, Πολιτικός Μηχανικός, ΜΔΕ Υδρολόγος, Υποψήφιος Δρ. ΕΜΠ

•

Αριστοτέλης Τέγος, Πολιτικός Μηχανικός, ΜΔΕ Υδρολόγος, Υποψήφιος Δρ. ΕΜΠ

•

Σίμων-Μιχαήλ Παπαλεξίου, Περιβαλλοντολόγος, MSc, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ

Για το Παραδοτέο 5 συνεργάστηκαν οι ομάδες:
Ομάδα 1
•

Κωνσταντίνος Μέμος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

•

Αναστάσιος Μεταλληνός, πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ, διδάκτωρ ΕΜΠ

•

Μαρία-Ειρήνη Εμμανουηλίδου, πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, ΜΔΕ ΕΜΠ

•

Δήμητρα Μαλλιούρη, πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, ΜΔΕ ΕΜΠ, υποψήφια διδάκτωρ ΕΜΠ

•

Ελπιδοφόρος-Ευγένιος Ρεπούσης, πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, ΜΔΕ ΕΜΠ, υποψήφιος διδάκτωρ
ΕΜΠ

Ομάδα 2
•

Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων ΠΘ

•

Λάμπρος Βασιλειάδης, Δρ. Υδρολογίας, ΕΔΙΠ ΠΘ

•

Φίλιππος Γκανούλης, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Δρ. ΠΘ

•

Γεώργιος Παπαϊωάννου, Δασολόγος, ΜΔΕ Υδρολόγος, Υποψήφιος Δρ. ΠΘ

•

Παντελής Σιδηρόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

•

Ιωάννης Χρόνης, Δρ. Αγροοικολόγος-Ερευνητής

•

Δημήτρης Φωτάκης, Δρ. Δασολόγος-Ερευνητής

Υποστήριξη σε θέματα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών GIS, παρείχε το γραφείο:
ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε.
•

Μιχαήλ Σαλαχώρης, Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Msc Γεωφυσική

•

Σπυρίδων Νεοκοσμίδης, Γεωλόγος – Γεωπεριβαλλοντολόγος, Msc

•

Νικόλαος Μαράντος, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, MSc GIS

Επικοινωνία:
Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.
Αλεξανδρουπόλεως 23 & Καισαρείας, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 7756130
email: central@gk-consultants.gr
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2

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

2.1

Γενικά

Αντικείμενο της μελέτης 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.
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 στην κατακράτηση υδάτων λόγω αλλαγών στη χρήση γης) και η αλλαγή
του κλίματος συμβάλλουν στην αύξηση της πιθανότητας επέλευσης φαινομένων πλημμύρας, με
αντίστοιχη αύξηση των αρνητικών τους επιπτώσεων έθεσε σε ισχύ την Οδηγία 2007/60/ΕΚ
(εφεξής Οδηγία) για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.

Η Οδηγία αποσκοπεί στη θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων
πλημμύρας με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την
πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την Οδηγία τα Κράτη Μέλη πρέπει να προβούν στις ακόλουθες δράσεις:
(α) Διεξαγωγή Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνου Πλημμύρας (εφεξής ΠΑΚΠ) για κάθε
Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ) 1 ή τμήμα διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής
ποταμού που βρίσκεται στην επικράτειά τους. Βάσει της ΠΑΚΠ προσδιορίζονται οι περιοχές για
τις οποίες συμπεραίνεται ότι υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν
να σημειωθεί πλημμύρα. Η ΠΑΚΠ επανεξετάζεται για πρώτη φορά ως τις 22/12/2018 και εν
συνεχεία ανά εξαετία.
(β) Κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας σε επίπεδο
ΠΛΑΠ για τις ανωτέρω περιοχές, σύμφωνα άρθρο 6 της Οδηγίας. Στους χάρτες αυτούς
εμφαίνονται οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με διαφορετικά σενάρια
πλημμύρας καθώς και πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες πηγές περιβαλλοντικής ρύπανσης
(π.χ. IPPC εγκαταστάσεις) ως συνέπεια πλημμύρας. Οι χάρτες επανεξετάζονται για πρώτη φορά
ως τις 22/12/2019 και εν συνεχεία ανά εξαετία.
(γ) Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) σε επίπεδο ΠΛΑΠ για τις
περιοχές που υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να σημειωθεί
πλημμύρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Τα ΣΔΚΠ θα πρέπει
να εστιάζονται στην πρόληψη, στην προστασία και στην ετοιμότητα. Προκειμένου να δοθεί στους
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ποταμούς περισσότερος χώρος, τα εν λόγω σχέδια θα πρέπει να εξετάζουν, όπου είναι δυνατόν,
τη διατήρηση ή/και αποκατάσταση πλημμυρικών περιοχών, καθώς και μέτρα πρόληψης και
μείωσης των ζημιών που προκαλούνται από τις πλημμύρες στην υγεία και τη ζωή των ανθρώπων,
στο περιβάλλον, στην πολιτιστικήκληρονομιά, οικονομική δραστηριότητα και στις υποδομές.

2.2

ΟΔΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ

Για την Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πληµµύρας, στο άρθρο 4 παρ.1, της Οδηγίας ορίζεται
ότι: «Για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού ή µονάδα διαχείρισης του άρθρου 3 παρ.2β 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».
Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου δίνονται οι αρχές για την Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων
Πληµµύρας βασιζόµενη σε διαθέσιµες ή ευκόλως υπολογιζόµενες πληροφορίες και στην οποία
περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα παρακάτω:
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 (ιστορικές πληµµύρες) 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
Αναλόγως των ειδικών αναγκών των κρατών µελών, περιλαµβάνεται:
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
υδατορρευµάτων 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.

2.2.1

Συνοπτική Παρουσίαση των Βασικών Σηµείων της Οδηγίας

Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ (εφεξής Οδηγία) έχει σκοπό τη «θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη
διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας, µε στόχο τη µείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη
υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονοµιά και τις οικονοµικές δραστηριότητες που συνδέονται
µε τις πληµµύρες στην Κοινότητα» (Επίσηµη εφηµερίδα της Κοινότητας, 6-11-2007).
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Η Οδηγία έχει ενσωµατωθεί στο Ελληνικό ∆ίκαιο µε την Κ.Υ.Α. H.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β’
1108/21.07.2010), όπου στην έννοια της πληµµύρας περιλαµβάνονται και οι πληµµύρες από
καταστροφές µεγάλων υδραυλικών έργων, όπως θραύσεις αναχωµάτων και φραγµάτων, που δεν
αναφέρονται στην Οδηγία. Η Οδηγία περιλαµβάνει οκτώ κεφάλαια όπου δίνονται κατευθυντήριες αρχές
και ορίζονται µέτρα για την εφαρµογή της. Ειδικότερα:
Στο Κεφάλαιο Ι παρουσιάζονται οι γενικές διατάξεις (άρθρο 1 σκοπός, άρθρο 2 ορισµοί και άρθρο 3
αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή).
Στο Κεφάλαιο ΙΙ (άρθρα 4 και 5) δίνονται οι κατευθυντήριες αρχές για την Προκαταρκτική Αξιολόγηση των
Κινδύνων Πληµµύρας.
Στο Κεφάλαιο ΙΙΙ (άρθρο 6) δίνονται οι κατευθυντήριες αρχές για την κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας
και Χαρτών Κινδύνων Πληµµύρας.
Στο Κεφάλαιο ΙV (άρθρα 7 και 8) δίνονται οι κατευθυντήριες αρχές για την κατάρτιση Σχεδίων ∆ιαχείρισης
των Κινδύνων Πληµµύρας.
Στο Κεφάλαιο V (άρθρα 9 και 10) δίνονται οι κατευθυντήριες αρχές για το συντονισµό µε την Οδηγία
2000/60/ΕΚ, την ενηµέρωση του κοινού και τη διαβούλευση.
Στο Κεφάλαιο VΙ (άρθρα 11 και 12) ορίζονται τα µέτρα εφαρµογής και οι τροποποιήσεις
Στο Κεφάλαιο VΙΙ (άρθρο 13 ) ορίζονται τα µεταβατικά µέτρα.
Στο Κεφάλαιο VIII (άρθρα 14, 15, 16, 17, 18 και 19) ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στις επανεξετάσεις,
εκθέσεις και τελικές διατάξεις.
Στον ακόλουθο Πίνακα (Πίνακας 2-1) παρατίθενται τα θέµατα και οι υποχρεώσεις των Κρατών Μελών
που προσδιορίζονται σε κάθε άρθρο της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ κατά επί µέρους Άρθρο.
Πίνακας 2-1:Υποχρεώσεις των Κρατών Μελών σε εφαρµογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ
Άρθρο της
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ

Υποχρεώσεις των Κρατών Μελών

1

Περιγραφή των Στόχων της Οδηγίας

2

Ορισµοί και προσδιορισµός των εννοιών της «πληµµύρας» και του «κινδύνου
πληµµύρας».
• «πληµµύρα» ορίζεται η προσωρινή κάλυψη από νερό εδάφους το οποίο υπό
φυσιολογικές συνθήκες δεν καλύπτεται από νερό. Αυτό περιλαµβάνει πληµµύρες
από ποτάµια, ορεινούς χειµάρρους, εφήµερα ρέµατα της Μεσογείου και
πληµµύρες από τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές, δύναται δε να εξαιρεί
πληµµύρες από συστήµατα αποχέτευσης.
• «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 µε αυτήν την πληµµύρα.
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Άρθρο της
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ

Υποχρεώσεις των Κρατών Μελών

3

Συντονισµός διοικητικών ρυθµίσεων σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής
ποταµού. Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ υιοθετεί την προσέγγιση του άρθρου 3 της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τη ∆ιαχείριση των Υδάτων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) µε
δυνατότητα εξαιρέσεων ιδίως σε ότι αφορά στη µονάδα διαχείρισης της περιοχής της
λεκάνης απορροής ποταµού και της αρµόδιας αρχής που έχουν οριστεί βάσει της
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Επιπλέον των λεκανών και υπολεκανών απορροής που
περιλαµβάνονται στις εν λόγω περιοχές, όλα τα τµήµατα της ακτής θεωρούνται
τµήµα των περιοχών της λεκάνης απορροής ποταµού και ως εκ τούτου καλύπτονται
από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

4&5

Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πληµµύρας και προσδιορισµός των
περιοχών όπου υπάρχουν δυνητικά σοβαροί κίνδυνοι πληµµύρας ή είναι πιθανό να
σηµειωθεί πληµµύρα (Κεφάλαιο II, άρθρα 4 και 5). Σηµειώνεται ότι στην Κ.Υ.Α. Η.Π
31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β’ 1108/21.07.2010) η οποία αφορά στη µεταφορά της
Οδηγίας στο Εθνικό ∆ίκαιο οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες ∆υνητικά
Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας». Υποχρέωση υλοποίησης των προβλεπόµενων στο
άρθρο 4 (Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πληµµύρας µε βάση στοιχεία
ιστορικών πληµµυρών) έως την 22α ∆εκεµβρίου 2011 και κοινοποίησης στην ΕΕ των
απαιτούµενων στοιχείων µέχρι το Μάρτιο 2012. Για την υλοποίηση των
προβλεπόµενων στο άρθρο 5 (προσδιορισµός των περιοχών όπου υπάρχουν
δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πληµµύρας) δεν καθορίζεται συγκεκριµένη ηµεροµηνία.
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, παρ. 3.3) πρέπει να ολοκληρωθεί έγκαιρα ώστε
να τηρηθούν οι χρονικές δεσµεύσεις υλοποίησης του άρθρου 6.

6

Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας και Χαρτών Κινδύνων Πληµµύρας
για περιοχές που καθορίζονται µε βάση το άρθρο 5, όπου υπάρχουν δυνητικοί
σοβαροί κίνδυνοι πληµµύρας ή είναι πιθανό να σηµειωθεί πληµµύρα. Υποχρέωση
υλοποίησης των προβλεπόµενων στο άρθρο αυτό έως την 22α ∆εκεµβρίου 2013 και
κοινοποίησης στην ΕΕ των απαιτούµενων στοιχείων µέχρι το Μάρτιο 2014.

7, 8 & Παράρτηµα

Κατάρτιση και εφαρµογή Σχεδίων ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας σε επίπεδο
Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού (Υδατικό ∆ιαµέρισµα-Υ∆) για τις περιοχές
υψηλού κινδύνου πληµµύρας που ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 5 και συντονισµός
κρατών στην περίπτωση διεθνών Περιοχών Λεκανών Απορροής. Υποχρέωση
υλοποίησης των προβλεπόµενων στα άρθρα αυτά έως την 22α ∆εκεµβρίου 2015 και
κοινοποίησης στην ΕΕ των απαιτούµενων στοιχείων µέχρι το Μάρτιο 2016.

9 & 10

Ενηµέρωση του κοινού κατά το στάδιο Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων
Πληµµύρας, κατάρτισης χαρτών επικινδυνότητας και χαρτών κινδύνων πληµµύρας
και εξασφάλιση της ενεργής συµµετοχής του κοινού κατά τη διαµόρφωση και την
επανεξέταση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας σε συντονισµό µε
την Οδηγία 2000/60/ΕΚ (εξαµηνιαία διαβούλευση µε βάση το άρθρο 14).
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Άρθρο της
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Υποχρεώσεις των Κρατών Μελών

11 & 12

Πρόβλεψη για τη θέσπιση τεχνικών υποδειγµάτων για την επεξεργασία και τη
διαβίβαση των δεδοµένων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), συµπεριλαµβανοµένων
των στατιστικών και χαρτογραφικών δεδοµένων. Η κανονιστική επιτροπή του άρθρου
21 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ορίζεται ότι θα επικουρεί την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (Ε.Ε.Κ.) και για τα θέµατα της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.

13

Ορίζονται τα µεταβατικά µέτρα σχετικά µε την Προκαταρκτική Αξιολόγηση των
Κινδύνων Πληµµύρας, τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πληµµύρας και τα Σχέδια
∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να µη διεξάγουν την Προκαταρκτική
Αξιολόγηση Κινδύνων Πληµµύρας του άρθρου 4 εφόσον:
• είτε έχουν ήδη διενεργήσει αξιολόγηση κινδύνου η οποία οδηγεί πριν από τις
22-12-2010 στην επισήµανση των περιοχών όπου υπάρχουν δυνητικά σοβαροί
κίνδυνοι πληµµύρας ή είναι πιθανό να σηµειωθεί πληµµύρα που προβλέπονται
στο άρθρο 5,
• είτε έχουν αποφασίσει, πριν από τις 22-12-2012, να καταστρώσουν Χάρτες
Επικινδυνότητας Πληµµύρας και Χάρτες Κινδύνων Πληµµύρας και να
καταρτίσουν Σχέδια ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας, σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις της παρούσας Οδηγίας
Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να χρησιµοποιούν Χάρτες Επικινδυνότητας
Πληµµύρας και Χάρτες Κινδύνων Πληµµύρας που έχουν καταστρωθεί πριν από τις
22-12-2010 εάν οι χάρτες αυτοί παρέχουν ισοδύναµο επίπεδο πληροφοριών µε το
προβλεπόµενο στο άρθρο 6. Επίσης, µπορούν να αποφασίσουν να χρησιµοποιούν
Σχέδια ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας που έχουν καταρτιστεί πριν από τις
22-12-2010 εφόσον το περιεχόµενο των σχεδίων αυτών είναι ισοδύναµο µε τις
προδιαγραφές σχεδίου που ορίζει το άρθρο 7.

14, 15 & 16

Περιλαµβάνονται διατάξεις που αφορούν στην επενεξέταση και επικαιροποίηση της
Προκαταρκτικής Αξιολόγησης, των Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας, των Χαρτών
Κινδύνου Πληµµύρας, των Σχεδίων ∆ιαχείρισης για την υποβολή εκθέσεων και τις
επανεξετάσεις των χαρτών επικινδυνότητας πληµµύρας, τους χάρτες κινδύνων
πληµµύρας και τα Σχέδια ∆ιαχείρισης Πληµµύρας. Η Προκαταρκτική Αξιολόγηση
Κινδύνων Πληµµύρας επικαιροποιείται έως τις 22-12-2018 και στη συνέχεια ανά
εξαετία. Στους ίδιους χρόνους η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της Οδηγίας. Οι χάρτες
Επικινδυνότητας Πληµµύρας και Κινδύνου Πληµµύρας επικαιροποιούνται έως τις
22-12-2019 και στη συνέχεια ανά εξαετία. Τα Σχέδια ∆ιαχείρισης επικαιροποιούνται
έως τις 22-12-2021 και στη συνέχεια ανά εξαετία.

17, 18 & 19

Καλύπτουν τη θέσπιση διατάξεων συµµόρφωσης µε την παρούσα Οδηγία, τη θέση
τους σε ισχύ και τους αποδέκτες της Οδηγίας

Τα χρονοδιαγράµµατα για την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πληµµύρας καθώς
επίσης για την κατάρτιση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας είναι πλήρως
συγχρονισµένα µε τα αντίστοιχα χρονοδιαγράµµατα της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ συµπεριλαµβανοµένων και
των προβλέψεων για την επανεξέταση της επικρατούσας κατάστασης ανά εξαετία. Παράλληλα, η Οδηγία
2007/60/ΕΚ εξασφαλίζει το συντονισµό µε τις διαδικασίες που προβλέπει η Οδηγία 2000/60/ΕΚ και τους
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κύκλους χαρακτηρισµού των περιοχών των λεκανών απορροής ποταµών (µε χαρτογράφηση των
Περιοχών Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας) και τα σχέδια για τη διαχείριση των λεκανών απορροής (µε
Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας). Επιπλέον, ορίζει ότι τα Κράτη Μέλη πρέπει να
ενσωµατώσουν το Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας στα Σχέδια ∆ιαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταµών, που προβλέπονται στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ.

2.3

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. H.Π. 31822/1542/Ε103/2010 η γεωγραφική µονάδα εφαρµογής της Οδηγίας
2007/60/ΕΚ είναι οι Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταµού (που αντιστοιχούν στον όρο Υδατικά
∆ιαµερίσµατα του άρθρου 3 του Π.∆. 51/2007), η ίδια γεωγραφική µονάδα εφαρµογής και της Οδηγίας
Πλαίσιο για τα Νερά.
Με την υπ. αριθµ 706/16-07-2010 (ΦΕΚ 1383 Β΄/02.09.2010) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων
όπως διορθώθηκε και ισχύει) έχουν καθοριστεί σε επίπεδο χώρας σαράντα πέντε (45) Λεκάνες Απορροής
Ποταµών, οι οποίες υπάγονται σε δεκατέσσερις (14) Περιοχές Λεκανών Απορροής Ποταµών (Υδατικά
∆ιαµερίσµατα):
Υ∆ GR01: ∆υτική Πελοπόννησος
Υ∆ GR02: Βόρεια Πελοπόννησος
Υ∆ GR03: Ανατολική Πελοπόννησος
Υ∆ GR04: ∆υτική Στερεά Ελλάδα
Υ∆ GR05: Ήπειρος
Υ∆ GR06: Αττική
Υ∆ GR07: Ανατολική Στερεά Ελλάδα
Υ∆ GR08: Θεσσαλία
Υ∆ GR09: ∆υτική Μακεδονία
Υ∆ GR10 : Κεντρική Μακεδονία
Υ∆ GR11: Ανατολική Μακεδονία
Υ∆ GR12: Θράκη
Υ∆ GR13: Κρήτη
Υ∆ GR14: Νήσοι Αιγαίου
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Εικόνα 2.1: Υδατικά ∆ιαµερίσµατα Χώρας
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Εικόνα 2.2: Λεκάνες Απορροής και Υδατικά ∆ιαµερίσµατα Χώρας
Στα συνηµµένα Σχήµατα (Εικόνα 2.1 και Εικόνα 2.2) δίνονται τα όρια των 14 Περιοχών Λεκανών Απορροής
Ποταµών και των 45 Λεκανών Απορροής Ποταµών.
Σε σχέση με τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της Οδηγίας έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες δράσεις:
•

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

•

Ολοκληρώθηκε ο Προσδιορισμός των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στα
14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας και υποβλήθηκε στην ΕΕ επικαιροποίηση της Έκθεσης
Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (22-11-2012).
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Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας για το
ελληνικό τμήμα της λεκάνης απορροής π. Έβρου και υποβλήθηκαν στην ΕΕ αρχικά στις
14 Νοεμβρίου 2014, ενώ κατόπιν έγιναν συμπληρωματικές υποβολές έως τις 7 Μαΐου 2015.

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

2.3.1

Αρµόδιες Aρχές

Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. H.Π. 31822/1542/Ε130/2010 και τις διοικητικές αλλαγές που επέφερε το
Πρόγραµµα «Καλλικράτης» του ν.3852/2010 αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ
είναι η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων (ΕΓΥ) του Υ.Π.Ε.Κ.Α. καθώς και η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας
και ειδικότερα:
Η ΕΓΥ διαµορφώνει και επεξεργάζεται σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
(Γ.Γ.Π.Π.) του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Υ∆ΤκΠτΠ) και ενδεχοµένως µε
άλλα κατά περίπτωση συναρµόδια το εθνικό πρόγραµµα διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας (το οποίο
εντάσσεται στα εθνικά προγράµµατα προστασίας και διαχείρισης του υδατικού δυναµικού της χώρας),
παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει την εφαρµογή του εθνικού προγράµµατος, συντονίζει τις υπηρεσίες
και τους κρατικούς φορείς, εκπροσωπεί τη χώρα και µετέχει στα αρµόδια κοινοτικά όργανα για θέµατα
διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας και καταρτίζει και υποβάλλει στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων τις
απαιτούµενες ετήσιες εκθέσεις σχετικά µε την υλοποίηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρµογής του
εθνικού προγράµµατος διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας.
Η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές περιγράφονται
στο άρθρο 5 (παρ. 5, εδ. α, περ. 6) του Ν.3199/2003, αναλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότερες
αρμοδιότητες:
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α) διενεργεί προκαταρτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας σύμφωνα με το άρθρο 4
β) καταρτίζει τους χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας, σύμφωνα με το
άρθρο 5
γ) καταρτίζει και εφαρμόζουν σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας σύμφωνα με τα άρθρα
6 και 7
δ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τον συντονισμό της εφαρμογής της παρούσας απόφασης και
του Π.Δ. 51/2007, σύμφωνα με το άρθρο 8
ε) μεριμνά για την ουσιαστική συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων
πλημμύρας σύμφωνα με το άρθρο 9
στ) καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και τις
διαβιβάζουν στην ΕΓΥ
Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων πρέπει να είναι συμβατή με το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης των
κινδύνων πλημμύρας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 (εδ. 1.1), εφόσον αυτό υπάρχει.
Η προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας, ο χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας, ο χάρτης
κινδύνων πλημμύρας και το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, είναι δυνατόν, ύστερα από
αίτημα του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, να καταρτίζονται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων
(ΕΓΥ).

2.4

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

Για τον προσδιορισµό των Ζωνών ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας, στο άρθρο 5 παρ. 1 της
Οδηγίας 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».
∆εν υπάρχουν κατευθυντήρια κείµενα οδηγιών της ΕΕ για τον τρόπο προσδιορισµού των Περιοχών
∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας.
Η µεθοδολογία και τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη για τον προσδιορισµό
τόσο των περιοχών που είναι πιθανό να σηµειωθεί πληµµύρα όσο και των περιοχών όπου υπάρχουν
δυνητικοί κίνδυνοι πληµµύρας στην παρούσα µελέτη δίνονται στη συνέχεια.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) 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:
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1. Ν.776/1978 (ΦΕΚ 68/Α΄/1978) "Βοηθήματα αστέγων οικογενειών Ν. Αττικής εκ θεομηνιών
1977-1978"
2. Ν.1068/1980 (ΦΕΚ 190/Α΄/1980) "Περί συστάσεως ενιαίου φορέως Υδρεύσεως – Αποχετεύσεως
Πρωτευούσης"
3. Ν.1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α΄/1981) "Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού
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) "Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης, 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 Διοίκηση, Οργάνωση και στελέχωση της Περιφέρειας
6. Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α΄/1997) "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις"
7. Ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α΄/1998) "Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και
άλλες διατάξεις"
8. Ν.2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α΄/1998) "Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής
δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις"
9. Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/A΄/1999) "Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας"
10. Ν.2800/2000 (ΦΕΚ 41/Α΄/2000) "Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Σύσταση
Αρχηγείου ΕΛΑΣ και άλλες διατάξεις".
11. Ν.2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α΄/2001) "Τροποποίηση…, ρυθμίσεις ΕΥΑΘ Α.Ε. και άλλες διατάξεις"
12. Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α΄/2002) "Εναρμόνιση 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) "Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές 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 δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων"
16. Ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α΄/2005) "Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και
λοιπές διατάξεις"
17. N.3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α΄/2006) "Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την
ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις"
18. Ν.3511/2006 (ΦΕΚ 258/Α΄/2006) "Αναδιοργάνωση Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της
αποστολής του και άλλες διατάξεις"
19. N.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) "Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών"
20. Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2007 "Τροποποιήσεις
(κωδ. Ν.2696/1999 – ΦΕΚ 57/Α΄/1999)

διατάξεων

GR04 – ΙΙ – Α Π12.Τ1 – 17

του

Κώδικα

Κυκλοφορίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)

Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

21. Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/2007) "Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης"
22. Ν.Δ.57/1973 (ΦΕΚ 149/Α΄/1973) "Περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς
αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων"
23. Ν.Δ.17/1974 (ΦΕΚ 236/Α΄/1974) "Περί πολιτικής σχεδιάσεως εκτάκτου ανάγκης"
24. Π.Δ.69/1988 (ΦΕΚ 28/Α΄/1988) "Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων"
25. Π.Δ.210/1992 (ΦΕΚ 99/Α΄/1992) "Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του
κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος"
26. Π.Δ.93/1993 (ΦΕΚ 39/Α΄/1993) "Διατηρούμενες αρμοδιότητες Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων"
27. Π.Δ.161/1997 (ΦΕΚ 142/Α΄/1997) "Οργανισμός, Κανονισμός της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
(ΕΜΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας".
28. Π.Δ.340/2002 (ΦΕΚ 283/Α΄/2002) "Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη,
κατασκευή και λειτουργία Οδικών Αξόνων με Παραχώρηση (ΕΥΔΕ/ΟΑΠ).
29. Π.Δ.22/2006 (ΦΕΚ 18/Α΄/2006) "Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ε.Κ.Κ.Α.)"
30. Π.Δ.30/2007 (ΦΕΚ 28/Α΄/2007) "Τροποποίηση των Διατάξεων που αφορούν την Ειδική 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) "Τροποποίηση του Π.Δ/τος 208/2000 (ΦΕΚ Α΄/187/2000): Σύσταση
Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του Έργου Βόρειος Οδικός Άξονας
Κρήτης (ΕΥΔΕ/Β.Ο.Α.Κ.)"
32. Π.Δ.4/2008 (ΦΕΚ 16/Α΄/2008) "Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων Μελετών –
Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης"
33. Π.Δ.35/2008 (ΦΕΚ 60/Α΄/2008) "Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 166/1996 (Α΄/125)
"Σύσταση Γενικής Γραμματείας 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 Εταιρίας έργων υποδομής με την
επωνυμία Εγνατία οδός Ανώνυμη Εταιρία"
35. Υ.Α.2025/19-01-1998 (ΦΕΚ 12/Β΄/1998) "Έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών του από 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) "Τροποποίηση
Προγραμματικών Αποφάσεων περί παροχής Κοινωνικής Προστασίας"

και

συμπλήρωση

37. 1299/7-4-2003 (ΦΕΚ 423/Β΄/2003) έγκριση Υπουργού Εσωτερικών του Γενικού Σχεδίου 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) "Καθορισμός των οδών του Ν. Αττικής
και των ολοκληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων, που η συντήρησή τους ανήκει στην
αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠΕΧΩΔΕ"
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40. Από 18-4-2008 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με αρ. Πρωτ. 9702/2007
41. Κ.Υ.Α.281245/2008 (ΦΕΚ 628/Β΄/2008) "Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων"
42. 4422/E.O./06-09-2007 (ΦΕΚ 1787/Β΄/2007) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 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.
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) "Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας"
52. Π.Δ.184/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/2009) "Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων του"
53. Την Κ.Υ.Α. Η.Π.31822/1542/Ε103/20-07-2010 (ΦΕΚ 1108/Β΄/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""
54. Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτη" (ΦΕΚ 87, τευχ Α΄)
55. Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α΄/2011) "Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης 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 492/Β΄/2011) "Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 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"
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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 – ρυθμίσεις
Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 94/Α΄/2014)
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 Λειτουργία Ενιαίου Συντονιστικού
Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.)" (ΦΕΚ 1869/Β΄/2014)
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. Η συμμετοχή
των διαφόρων φορέων στα ανωτέρω επιμέρους στάδια παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα
(Εικόνα 2.2).
Πίνακας 2-2 : Εμπλεκόμενοι φορείς στα στάδια πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης
πλημμύρας
α/α

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

1

Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων

2

Αποτροπή εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων και
δυσχερειών στο οδικό δίκτυο

3

Αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων

4

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

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

GR04 – ΙΙ – Α Π12.Τ1 – 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)

Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

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

Εμπλεκόμενοι φορείς

5

Αξιολόγηση και Διαχείριση των Κινδύνων
Πλημμύρας

ΠΑΜΘ, Εγνατία Οδός Α.Ε.
Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας
(ΣΟΠΠ) των ΠΕ, ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, Συντονιστικά
Τοπικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟΠΠ)
των Δήμων
ΓΓΠΠ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης, ΠΑΜΘ, ΠΕ, Δήμοι
ΕΓΥ, Δ/νσεις Υδάτων
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), Κέντρο
Επιχειρήσεων ΓΓΠΠ (ΚΕΕΠ/ΕΣΚΕ),
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης,
ΠΑΜΘ, Δήμοι
ΓΓΠΠ, ΕΛ.ΑΣ., ΠΑΜΘ, Κεντρικό Συντονιστικό
Όργανο Περιφερειακής Προστασίας (ΚΣΟΠΠ),
Υπουργείο Υγείας

6

Πρόγνωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων –
Αυξημένη ετοιμότητα

ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, Δήμοι, ΠΑΜΘ,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης,
ΚΕΕΠ/ΕΣΚΕ

7

Ενημέρωση Κοινού και παροχή οδηγιών για
ενδεχόμενους κινδύνους

ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων
Υγείας (ΕΚΕΠΥ), Δήμοι, ΠΕ, ΠΑΜΘ,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

8

Αρχική ειδοποίηση – Πρώτη εκτίμηση επιπτώσεων
από την εκδήλωση πλημμυρών

9

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και διαχείριση
συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων

10

Επιχειρήσεις έρευνας-διάσωσης

11

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και διαχείριση
συνεπειών λόγω επαγόμενων φαινομένων.
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.

ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΟΚΩ, Δήμοι, ΠΑΜΘ, Αποκεντρωμένη
Διοίκηση

12

Κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης /
Συντονισμός φορέων

ΓΓΠΠ, ΚΕΕΠ/ΕΣΚΕ, ΠΑΜΘ

13

Οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών

14

Συμμετοχή εθελοντικών οργανώσεων

15

Διεθνής συνδρομή

α/α

Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ και, επικουρικά για τη
διευκόλυνση των επιχειρήσεων, Δήμοι, ΠΑΜΘ,
ΔΕΥΑ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ
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α/α

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

16

Κοινωνικές παροχές και ενισχύσεις στους πληγέντες

17

Τήρηση στοιχείων ειδικού φακέλου καταστροφής

2.5

Εμπλεκόμενοι φορείς

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ

Σε γενικές γραμμές, μέσα από το κείμενο της οδηγίας 2007/60/ΕΚ, είναι εμφανές ότι οι κατευθυντήριες
γραμμές είναι ίδιες με αυτές που έχει ήδη θέσει η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ, στα κοινά σημεία των δύο
οδηγιών. Προωθείται η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των μελών – κρατών, επιβάλλεται η διαχείριση
ανά λεκάνη απορροής και εξασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή όλων των φορέων στις δραστηριότητες
διαχείρισης των υδάτων.
Οι βασικές αρχές που διέπουν τις δύο Οδηγίες είναι οι εξής (Θεουλάκης, 2010):
1. Διαχείριση σε επίπεδο λεκάνης : Η διαχείριση του νερού πρέπει να βασίζεται στη λεκάνη απορροής
και όχι σε διοικητικά όρια ή σε όρια χώρας, αντιμετωπίζοντας συνολικά το σύστημα του ποταμού,
από την πηγή στην εκβολή.
2. Η Αρχή της αλληλεγγύης (solidarity principle): Τα μέλη μιας ομάδας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη,
όταν αποφασίζουν για τη λήψη μέτρων, το συμφέρον τόσο των υπολοίπων μελών, όσο και της
ομάδας συνολικά. Επομένως, τα μέτρα που θα ληφθούν από τα εκάστοτε κράτη δεν θα πρέπει να
υπονομεύουν την ικανότητα άλλων ανάντη ή κατάντη περιφερειών ή κρατών – μελών να επιτύχουν
το επίπεδο προστασίας που θεωρούν κατάλληλο.
3. Η Αρχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης (sustainability principle): Οι τρόποι που θα επιλέξει κάθε κράτος –
μέλος για να αντιμετωπίσει τους πλημμυρικούς κινδύνους στο εσωτερικό του, πρέπει να
διασφαλίσουν τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών και των διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων
να μπορούν να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.
4. Η Αρχή της Δημόσιας Συμμετοχής (public participation principle): Τα μέλη μιας ομάδας που
επηρεάζονται από μια απόφαση, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης
απόφασης.
5. Η Αρχή της Αναλογικότητας (proportionality principle): Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η έκταση δράσης
και η αντίστοιχη επένδυση προσπαθειών και πόρων θα πρέπει να αντιστοιχεί στον επιδιωκόμενο
στόχο.
6. Η Αρχή της Επικουρικότητας (subsidiarity principle): Σύμφωνα με αυτή, τα διαχειριστικά μέτρα πρέπει
να λαμβάνονται στο χαμηλότερο επίπεδο λήψης αποφάσεων. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αναλαμβάνει δράση, στους τομείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική της
αρμοδιότητα, μόνο εφόσον η δράση της θα είναι πιο αποτελεσματική από αντίστοιχα μέτρα εθνικής,
περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας. Η αρχή της επικουρικότητας συνδυάζεται με την Αρχή της
Πρόληψης, σύμφωνα με την οποία πρέπει να λαμβάνονται δράσεις σε πρώιμο στάδιο, δηλαδή πριν
δημιουργηθούν περιβαλλοντικές ζημιές, λαμβάνοντας μέτρα για την αποτροπή τους. Υιοθετείται η
αντίληψη ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από την αποκατάσταση.
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3

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

3.1

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) καταρτίζεται σε επίπεδο ΠΛΑΠ για τις περιοχές
που υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Στο ΣΔΚΠ τίθενται οι στόχοι για την
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας 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 επίσης, αν κριθεί σκόπιμο σε μη διαρθρωτικές πρωτοβουλίες και /ή στην
μείωση των πιθανοτήτων πλημμύρας.
Τα ΣΔΚΠ λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών που καλύπτουν και παρέχουν
ενδεδειγμένες λύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των περιοχών αυτών,
εξασφαλίζοντας παράλληλα συναφή συντονισμό εντός των περιοχών λεκάνης απορροής ποταμών και
προωθώντας την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν θεσπισθεί με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ
για τα υπόγεια και επιφανειακά υδατικά συστήματα.

3.2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Τα ΣΔΚΠ περιλαμβάνουν:
α) τους βασικούς στόχους για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας όπως αναφέρθηκαν
παραπάνω
β) τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων (βλ. Κεφάλαιο 10), 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). Σύμφωνα με το Άρθρο 8 της ΚΥΑ απαιτείται συντονισμός με τις ρυθμίσεις του ΠΔ 51/2007
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"Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ". Πρόκειται στην ουσία για μέτρα συντονισμού
της εφαρμογής των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2007/60/ΕΚ, εστιαζόμενα στις δυνατότητες για μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα, ανταλλαγή πληροφοριών και για την επίτευξη κοινών συνεργιών και κοινού
οφέλους που αφορούν τους περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ και του ΠΔ 51/2007.

3.3

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) αποτελεί τη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ενός σχεδίου ή προγράμματος και έχει θεσμοθετηθεί στη χώρα μας με την ΚΥΑ
107017/28.08.2006 (ΦΕΚ 1225/Β'/05.09.2006), στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις διατάξεις της Οδηγίας
2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και
προγραμμάτων».
Σκοπός της ΚΥΑ 107017/28.08.2006 είναι η θέσπιση των αναγκαίων μέτρων, όρων και διαδικασιών για
την εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό, η περιβαλλοντική
διάσταση ενσωματώνεται με τα μέτρα και τις διαδικασίες αυτές πριν την υιοθέτηση των σχεδίων και
προγραμμάτων, στο πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτυξης και στην προσπάθεια επίτευξης αειφόρου
ανάπτυξης και υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας.
Ειδικότερα, στο άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. ορίζονται μια σειρά χαρακτηριστικών που πρέπει να διαθέτει η ΣΜΠΕ:
•

Στη ΣΜΠΕ εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις
που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος, καθώς και λογικές
εναλλακτικές δυνατότητες, σε περιεκτική μορφή, λαμβανομένων υπόψη των στόχων και του
γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του σχεδίου ή προγράμματος.

•

Η ΣΜΠΕ περιλαμβάνει τις πληροφορίες που μπορεί να απαιτούνται για την εκτίμηση των
ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του σχεδίου ή
προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες γνώσεις και μεθόδους εκτίμησης, το
περιεχόμενο και το επίπεδο λεπτομερειών του σχεδίου ή του προγράμματος, το στάδιο της
διαδικασίας εκπόνησής του και το βαθμό στον οποίο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δύνανται να
αξιολογηθούν καλύτερα σε διαφορετικά επίπεδα σχεδιασμού ώστε να αποφεύγεται η
επανάληψη εκτίμησής τους.

3.4

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

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 με στόχο:
•

Την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε επίπεδο χώρας με συγκεκριμένες
δράσεις προσαρμογής σε όλους τους τομείς.

•

Την αξιοποίηση της εμπειρίας της Τράπεζας της Ελλάδος και της διεπιστημονικής Επιτροπής
Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (εφεξής ΕΜΕΚΑ), την οποία αυτή στηρίζει, σε θέματα
των οικονομικών και λοιπών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
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Η ΕΜΕΚΑ σε συνεργασία με την Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής και ποιότητας της ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ
συνέταξαν την έκθεση «Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» ΕΣΠΚΑ
(Απρίλιος 2016). Η ΕΣΠΚΑ τέθηκε σε Διαβούλευση και το τελικό κείμενο διαμορφώθηκε από την Δ/νση
Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΝ.
Σύμφωνα με την ΕΣΠΚΑ οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα σε τομείς που σχετίζονται με
τον πλημμυρικό κίνδυνο εντοπίζονται, κυρίως, στην άνοδο της μέσης στάθμης θάλασσας και στις
μεταβολές στην συχνότητα και ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι σχετικές με τον πλημμυρικό
κίνδυο τομεακές πολιτικής προσαρμογής που προσδιορίζονται στην ΕΣΠΚΑ αναφέρονται παρακάτω:
•

Γεωργία και κτηνοτροφία:
Δράση 5. Αειφόρος διαχείριση φυσικών πόρων. Περιλαμβάνει εκτεταμένες δράσεις για την
αειφόρο διαχείριση του εδάφους , των υδατικών πόρων και της βιοποικιλότητας.

•

Δασοπονία: Μεταξύ άλλων
Δράση 4. Περιορισμός πυρκαγιών.

•

Υδάτινοι πόροι:
Δράση 1. Δημιουργία γεωπύλης (geo-portal) ενσωμάτωσης πληροφορίας σχετικά με τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους.
Δράση 2. Έργα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδάτινους πόρους.
Μεταξύ άλλων προβλέπονται δράσεις για:
 Άνοδο της στάθμης της θάλασσας / Παράκτιες ζώνες
 Μεταβολή του επιπέδου βάσης της απορροής
 Αντιδιαβρωτική προστασία εδαφών
 Ερημοποίηση
Δράση 5. Ένταξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον υδατικό σχεδιασμό και την
υδατική διαχείριση.
Δράση 7. Εκπαιδευτικά προγράμματα που να αφορούν την επίδραση των κλιματικών αλλαγών
στους υδάτινους πόρους.

•

Παράκτιες ζώνες:
Προβλέπονται δράσεις για:
 Κατάρτιση ακτολογίου
 Καθορισμό ζωνών επικινδυνοτητας
 Θέσπιση μηχανισμού συνεχούς παρακολούθησης των παράκτιων περιοχών ανά
περιφέρεια
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4

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

4.1

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1.1

Μορφολογία και κλίμα

Το Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου ή Υδατικό Διαμέρισμα EL05, σύμφωνα με την κωδική του αρίθμηση,
αποτελεί ένα από τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας. Έχει έκταση 10.026 km2, από τα οποία τα
631 km2 ανήκουν στην Κέρκυρα και στα νησιά Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαθράκι, Παξοί, Αντίπαξοι.
Ο υδροκρίτης του διαμερίσματος ορίζεται νότια από τον όρμο Κοπραίνης του Αμβρακικού Κόλπου, και
συνεχίζει ανατολικά στους ορεινούς όγκους Βάλτου, Αθαμανικών, οροσειράς βόρειας Πίνδου, Βόιου, και
Γράμμου. Στη συνέχεια, τα όρια του διαμερίσματος ορίζονται βόρεια από τα ελληνοαλβανικά σύνορα και
τέλος δυτικά από το Ιόνιο Πέλαγος.
Το Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου είναι ένα από τα πιο ορεινά διαμερίσματα της χώρας, δεδομένου ότι οι
ορεινές περιοχές του καλύπτουν περίπου το 70% της συνολικής έκτασής του, ενώ οι πεδινές μόνο το 15%.
Έχει έντονο ανάγλυφο με μεγάλες κλίσεις πρανών και βαθιές χαράδρες (π.χ. Βίκος, Άραχθος, Αχέροντας).
Τα υψηλότερα όρη του είναι ο Σμόλικας (2.617 m), ο Γράμμος (2.520 m), η Τύμφη (2.497 m), τα Τζουμέρκα
(2.429 m), η Νεμέρτσκα (2.209 m), ο Τόμαρος (1.974 m) και η Μουργκάνα (1.806 m).
Λόγω της γεωγραφικής του θέσης και της πολυμορφίας του αναγλύφου, το διαμέρισμα παρουσιάζει
ποικιλία κλίματος. Στην Κέρκυρα και στις ακτές του διαμερίσματος επικρατεί το θαλάσσιο μεσογειακό
κλίμα, ενώ καθώς προχωρούμε προς το εσωτερικό το κλίμα αλλάζει και γίνεται πιο ηπειρωτικό, όντας
ενδιάμεσο του μεσογειακού και του μεσευρωπαϊκού. Επιπλέον, στα ορεινά επικρατεί ορεινό κλίμα. Η
μέση ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται από 10˚C στα ορεινά τμήματα έως 18˚C στα παράλια και νησιωτικά
τμήματα. Ο πιο θερμός μήνας της περιοχής είναι ο Αύγουστος και οι πιο ψυχροί ο Ιανουάριος και ο
Φεβρουάριος.
Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής του υδατικού διαμερίσματος κυμαίνεται από 1.000 έως 1.200 mm στα
παράλια και φτάνει μέχρι τα 2.000 mm στα ορεινά τμήματα. Ο αριθμός των ημερών βροχής του έτους
κυμαίνεται μεταξύ 70 και 120 και είναι σαφώς μεγαλύτερος στα παράκτια από ότι στο εσωτερικό του
διαμερίσματος.
Η καταγραφή των λεκανών απορροής ποταμού (ΛΑΠ) στο ΥΔ Ηπείρου παρουσιάζεται στον ακόλουθο
Πίνακα και η έκταση που καταλαμβάνουν στον παρακάτω Χάρτη.
Πίνακας 4-1: Λεκάνες Απορροής Ποταμού στο ΥΔ Ηπείρου
Υδατικό
Διαμέρισμα

Ήπειρος
(EL05)

Κωδικός
Λεκάνης

Ονομασία Λεκάνης
Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ)

Έκταση
(km2)

EL11

Αώου

2.361

EL12

Καλαμά

2.523

EL13

Αχέροντα

1.292

EL14

Αράχθου

2.209

EL34

Κέρκυρας – Παξών

631

EL46

Λούρου

964
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Εικόνα 4.1: Λεκάνες Απορροής Ποταμού στο ΥΔ Ηπείρου

4.1.2

Γεωλογία – Υδρογεωλογία

Γεωλογικές Συνθήκες
Το μεγαλύτερο μέρος του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου καλύπτεται από σχηματισμούς της Ιόνιας
Ζώνης. Επιπλέον, στα ανατολικά μια μικρή έκταση κατά μήκος των ΛΑΠ Αώου και Αράχθου καλύπτεται
από τη Ζώνη Πίνδου, στα βόρεια στην περιοχή Μετσόβου – Βάλια Κάλντα – Μαυροβούνι και Σμόλικα
εμφανίζεται το Πελαγονικό Τεκτονικό Κάλυμμα των Οφιολίθων, ενώ στο νοτιοανατολικό άκρο του
υδατικού διαμερίσματος αναπτύσσεται σε μικρή έκταση η Ζώνη Γαβρόβου – Τρίπολης.
Ασύμφωνα πάνω στους παραπάνω σχηματισμούς έχουν αποτεθεί και συναντώνται σε πολύ μικρές
εμφανίσεις κυρίως στα βυθίσματα των λεκανών νεογενείς σχηματισμοί (μάργες, μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι
και κροκαλοπαγή) με σημαντικότερη εξάπλωση στην περιοχή Πρέβεζας - Λούτσας, καθώς και
τεταρτογενείς αποθέσεις (αλλουβιακές αποθέσεις, υλικά αναβαθμίδων, κώνοι κορημάτων - πλευρικά
κορήματα και παράκτιοι σχηματισμοί) με σημαντικές εμφανίσεις στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, στη λεκάνη
της Άρτας και στο ΒΑ και νότιο τμήμα της Κέρκυρας.
Υδρογεωλογικές Συνθήκες
Όσον αφορά τις κύριες υδροφορίες του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, αυτές αναπτύσσονται στους
ανθρακικούς σχηματισμούς της Ιονίου ζώνης, οι οποίες εκφορτίζονται μέσω σημειακών πηγών, αλλά και
στις εμφανίσεις των ανθρακικών της Πίνδου και Γαβρόβου - Τρίπολης. Σημαντικό ρόλο στην τροφοδοσία
των καρστικών συστημάτων, ειδικά στη ΛΑΠ Καλαμά, διαδραματίζουν και οι καταβόθρες που
αποστραγγίζουν τις κλειστές υδρολογικές λεκάνες.
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Στους ανθρακικούς σχηματισμούς της ζώνης Πίνδου λόγω των πυριτικών - κερατολιθικών παρεμβολών
αναπτύσσονται επιμέρους διαφορετικής κάθε φορά έκτασης, υδρογεωλογικές λεκάνες και κατ’ επέκταση
και ανάλογης δυναμικότητας υδροφορίες. Η έντονη τεκτονική καταπόνησή τους έχει ως αποτέλεσμα τον
κερματισμό των πετρωμάτων και την ενιαιοποίηση κατά θέσεις των επιμέρους λεπιώσεων με
αποτέλεσμα τη δημιουργία κατά θέσεις πλέον αξιόλογων υδροφοριών.
Σημαντικές υδροφορίες, επίσης, αναπτύσσονται και στους κοκκώδεις σχηματισμούς των τεταρτογενών
αποθέσεων, το δυναμικό των οποίων εξαρτάται από την κοκκομετρία τους και τις συνθήκες τροφοδοσίας.
Συγκεκριμένα, η περιοχή της Άρτας έχει πληρωθεί από προσχώσεις των ποταμών Λούρου και Αράχθου.
Το πάχος των αποθέσεων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 200 m εξαιτίας της διαρκούς βύθισης που
παρουσιάζει η περιοχή και αποτελούνται από ορίζοντες ασύνδετων αμμο-κροκαλών σε εναλλαγές με
ορίζοντες αργίλων. Ανάλογες υδροφορίες εμφανίζονται στην πεδιάδα Παραμυθιάς, στη περιοχή της
Αχερουσίας λίμνης και περιοχή της Πρέβεζας, στη ΛΑΠ Αχέροντα.
Τέλος, στις εμφανίσεις του φλύσχη σε όλο το υδατικό διαμέρισμα αλλά και των οφιόλιθων στη ΛΑΠ Αώου,
αναπτύσσονται τοπικής σημασίας υδροφορίες, μικρής δυναμικότητας.

Εικόνα 4.2: Υδρολιθολογικός Χάρτης ΥΔ Ηπείρου

4.1.3

Επιφανειακά Ύδατα

Οι κύριοι ποταμοί και λίμνες, καθώς και οι λεκάνες απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου
φαίνονται στον παρακάτω Χάρτη.
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Εικόνα 4.3: Λεκάνες Αποροής στο ΥΔ 05, κύρια ποτάμια και λίμνες
Στα παρακάτω γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των επιφανειακών υδατικών συστημάτων του Υδατικού
Διαμερίσματος Ηπείρου ανά Λεκάνη Απορροής, όπως αυτές ορίστηκαν στον παραπάνω Πίνακα.
Λεκάνη Απορροής Αώου (EL11)
Ο ποταμός Αώος, που πηγάζει από την Πίνδο, εισέρχεται σε αλβανικό έδαφος και εκβάλλει στην
Αδριατική Θάλασσα. Το μήκος του στο ελληνικό έδαφος είναι 70 km, ενώ το συνολικό μήκος του είναι
260 km. Στις πηγές του έχει δημιουργηθεί η ομώνυμη Τεχνητή Λίμνη με έκταση 8,21 km2. Οι κυριότεροι
παραπόταμοί του είναι ο Δρίνος (19 km), ο Σαραντάπορος (48 km) και ο Βοϊδομάτης (87 km). Ο ποταμός
Δρίνος συμβάλλει στον Αώο σε αλβανικό έδαφος. Ο Σαραντάπορος πηγάζει από το Γράμμο και από τα
βόρεια του όρους Σμόλικας, ενώ ο Βοϊδομάτης από τα νότια του όρους Τύμφη.
Λεκάνη Απορροής Καλαμά (EL12)
Ο ποταμός Καλαμάς πηγάζει από το όρος Δούσκο και εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος. Το συνολικό μήκος του
είναι 115 km. Παραπόταμοι του Καλαμά είναι οι Σμόλιτσας, Τύρια, Γορμός, Μέζερος, Βελτσιστικός,
Κούτσης, Μπανιά, Λαγκαβίστα και Καλπακιώτικο ρέμα. Επίσης στον ποταμό Καλαμά οδηγούνται, μέσω
της σήραγγας Λαψίστας, οι απορροές της κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων. Η σήραγγα Λαψίστας εκβάλλει
στο ρέμα της Κληματιάς, που συμβάλλει στον Καλαμά κοντά στο Σουλόπουλο.
Επιπλέον, η κλειστή λεκάνη των Ιωαννίνων, η οποία περιλαμβάνει τη λίμνη Παμβώτιδα (19,2 km2), τη
μοναδική φυσική λίμνη του υδατικού διαμερίσματος, συμπεριλαμβάνεται στη ΛΑΠ Καλαμά.
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Λεκάνη Απορροής Αχέροντα (EL13)
Ο ποταμός Αχέροντας πηγάζει νότια του όρους Τόμαρου και δυτικά του Όρους Σουλίου και εκβάλλει στο
Ιόνιο πέλαγος. Το συνολικό μήκος του ποταμού είναι 52 km. Παραπόταμοι του Αχέροντα είναι ο Κωκυτός
και το ρέμα Ντάλα που πηγάζουν από το Κεφαλόβρυσο Παραμυθιάς ο πρώτος και μεταξύ ορέων
Παραμυθιάς και Σουλίου ο δεύτερος.
Λεκάνη Απορροής Αράχθου (EL14)
Ο ποταμός Άραχθος, με μήκος περίπου 70 km, κινείται μέσω αδιαπέρατων σχηματισμών (φλύσχη),
γεγονός που δημιουργεί δίαιτα χειμαρρική με έντονο προφίλ, με πολύ μεγάλες διακυμάνσεις της
παροχής του. Το φράγμα Πουρναρίου επί του ποταμού Αράχθου, που βρίσκεται σε λειτουργία από το
1981, με ρύθμιση ανάντη, μεταβάλλει σημαντικά το υδατικό καθεστώς του ποταμού κατάντη.
Λεκάνη Απορροής Κέρκυρας – Παξών (EL34)
Στη ΛΑΠ Κέρκυρας – Παξών δεν υπάρχουν κύριοι ποταμοί, πέρα από μικρά υδατορεύματα (Φόνισας,
Ποτάμι, Μεσάγγης).
Λεκάνη Απορροής Λούρου (EL46)
Ο ποταμός Λούρος, σε αντίθεση με τον Άραχθο, τροφοδοτείται από τον υπόγειο υδροφορέα, τον οποίο
διασχίζει (παρόχθιες πηγές ή αναβλύσεις στην κοίτη του), καθώς και από τις πηγές βάσης του συστήματος
Καμπής και Χανόπουλου στην ανατολική πλευρά και τις πηγές Πριάλας και Σκάλας στη δυτική. Ο ποταμός
αυτός παρουσιάζει την πλέον σταθερή δίαιτα, γεγονός που οφείλεται στο ότι το μεγαλύτερο μέρος της
διαδρομής του γίνεται μέσα σε καρστικοποιημένους ασβεστόλιθους.

4.2

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.2.1

Διοικητική Διαίρεση και Πληθυσμός

Το υδατικό διαμέρισμα περιλαμβάνει την Περιφέρεια Ηπείρου και πολύ μικρά τμήματα των Περιφερειών
Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, καθώς και τα νησιά Κέρκυρα, Οθωνοί, Ερεικούσα,
Μαθράκι, Παξοί και Αντίπαξοι, που ανήκουν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Συμπεριλαμβάνει τις
Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Θεσπρωτίας, Κέρκυρας και Πρέβεζας, το μεγαλύτερο τμήμα των Π.Ε. Άρτας
και Ιωαννίνων, και μικρότερα τμήματα των Π.Ε. Καστοριάς, Γρεβενών, και Αιτωλοακαρνανίας.
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Εικόνα 4.4: ΥΔ Ηπείρου – Περιφερειακές Ενότητες
Ο πληθυσμός του, με βάση τα απογραφικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 1991 ήταν 445 658 κάτοικοι και το 2001
ήταν 464 093 κάτοικοι, παρουσιάζοντας αύξηση 4.1% (ο πληθυσμός του 2001 είχε υπολογιστεί κατ'
εκτίμηση, από τον πληθυσμό των νομών του 2001 και σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε
νομού στο διαμέρισμα το 1991).Εφαρμόζοντας την ίδια μέθοδο για τους Καλλικρατικούς Δήμους ή τα
τμήματά τους που ανήκουν στο Διαμέρισμα και με βάση τα στοιχεία της απογραφής 2011, η εκτίμηση
του πληθυσμού είναι 442.109 κάτοικοι, παρουσιάζοντας ελαφρά μείωση της τάξεως του 4,7%.

4.2.2

Χρήσεις Γης

Σε ότι αφορά τις χρήσεις γης, στην Ήπειρο το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης της Ηπείρου καλύπτεται από
βοσκοτόπια (51%), ένα σημαντικό μέρος από δάση (26%) και καλλιέργειες (14%), ενώ η υπόλοιπη έκταση
(περίπου 9%) καλύπτεται από τις λοιπές χρήσεις γης (οικισμοί, ύδατα, λοιπές εκτάσεις).
Στην Κέρκυρα, το μεγαλύτερο μέρος του νησιού καλύπτεται από δάση, ενώ υπάρχουν σημαντικές
εκτάσεις χωρίς ή με ελάχιστη βλάστηση. Οι υπόλοιπες χρήσεις γης (οικισμοί, βοσκότοποι, λοιπές
εκτάσεις) απαντώνται σε πολύ μικρότερα ποσοστά.

4.2.3

Οικονομικές Δραστηριότητες

Η οικονομία παρουσιάζει γενικά, ειδικά στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, αρνητικές εξελίξεις στον
πρωτογενή τομέα (κτηνοτροφία, δασοκομία, σχετική μεταποίηση), όπου βασίζεται κυρίως, και στο
δευτερογενή, αλλά θετικές στον τριτογενή (τουρισμός).
Στον πρωτογενή τομέα, η βασικότερη ενασχόληση αφορά την κτηνοτροφία και συγκεκριμένα την
αιγοπροβατοροφία και την πτηνοτροφία, κλάδοι οι οποίοι κατέχουν σημαντικό μερίδιο στο σύνολο της
εγχώριας παραγωγής και αποτελούν τη βάση σημαντικής μερίδας του δευτερογενούς τομέας (κλάδος
τροφίμων). Επίσης, άλλες σημαντικές δραστηριότητες είναι τα εσπεριδοειδή, τα κτηνοτροφικά φυτά, η
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αλιεία και η δασοκομία. Ο πρωτογενής τομέας έχει σημαντική βαρύτητα ως προς την οικονομική
ανάπτυξη της περιοχής του Υδατικού Διαμερίσματος και ειδικά της Περιφέρειας Ηπείρου.
Όσον αφορά το δευτερογενή τομέα, ο τομέας της μεταποίησης παρουσιάζει σημαντική υστέρηση και ο
δείκτης βιομηχανικής ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Η πλειοψηφία των μεταποιητικών μονάδων
της περιοχής ασχολούνται με την επεξεργασία προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και βρίσκονται κατά
κύριο λόγο συγκεντρωμένες στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
Τέλος, ο τριτογενής τομέας, κατέχει σημαντικό ρόλο, τόσο με βάση τη συμμετοχή του στην απασχόληση
αλλά και στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της τοπικής οικονομίας. Οι κυριότεροι κλάδοι του είναι οι τράπεζες,
το εμπόριο, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η υγεία, η εκπαίδευση και η δημόσια διοίκηση. Ο τουρισμός,
αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς στην Ήπειρο, ενώ για την Κέρκυρα αποτελεί τη συντριπτικά
σημαντικότερη πηγή πλούτου.

4.2.4

Σημαντικά Έργα Υποδομής

Εντός του υδατικού διαμερίσματος έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν σημαντικά έργα υποδομής,
που αντιμετωπίζουν πλημμυρικούς κινδύνους, όπως:
•

υδροηλεκτρικά φράγματα (Τεχνητή Λίμνη Πηγών Αώου, Πουρνάρι Ι και ΙΙ στον Άραχθο, ΥΗΣ
Λούρου)

•

αρδευτικά δίκτυα (Κρύας – Λαψίστας, Αχέροντα, πεδιάδας Παραμυθιάς, πεδιάδας Άρτας, ζώνης
Λούρου)

•

σημαντικοί οδικοί άξονες (Ιόνια Οδός, Εγνατία Οδός με μεταξύ τους κόμβο την πόλη των
Ιωαννίνων) και οδικά έργα (ζεύξη Ακτίου – Πρέβεζας)

•

αεροδρόμια (Ιωαννίνων, Κέρκυρας)

•

λιμένες (Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας, Πρέβεζας)

4.3

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου έχει καταρτιστεί Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών το οποίο
περιλαμβάνει όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως χρήζουσες ειδικής προστασίας βάσει
των ειδικών διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων
υδάτων τους ή τη διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών που εξαρτώνται από το νερό. Συγκεκριμένα,
το Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Παράρτημα V του ΠΔ 51/2007,
όλους τους ακόλουθους τύπους περιοχών:
α) Περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με το
Άρθρο 7 του ΠΔ 51/2007 (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ)
β)

Περιοχές που προορίζονται για προστασία υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία

γ) Υδατικά συστήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων
περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης
δ) Περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών
που χαρακτηρίζονται ως ευπρόσβλητες ζώνες, και των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες
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ε) περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων ή ειδών, όταν η διατήρηση ή η
βελτίωση της κατάστασης των υδάτων είναι σημαντική για την προστασία τους,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τόπων του προγράμματος ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000)
Οι προστατευόμενες περιοχές των τύπων (α), (γ) και (ε) στο ΥΔ Διαμέρισμα Ηπείρου οι οποίες εμπίπτουν
σε Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας αναφέρονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6 του παρόντος.
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5

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

5.1

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ

Η Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πληµµύρας για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας,
σύµφωνα µε την Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την «αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας» και
την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) H.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108 Β΄/21.07.2010)
ενσωµάτωσης της Οδηγίας στο Ελληνικό ∆ίκαιο, περιλαµβάνει:
•

Την καταγραφή των ιστορικών πληµµυρών µε τα κύρια χαρακτηριστικά τους και εντοπισµό των
σηµαντικών ιστορικών πληµµυρών µε βάση τις συνέπειές τους

•

Τον εντοπισµό περιοχών όπου είναι πιθανόν να σηµειωθεί πληµµύρα και αξιολόγηση των
δυνητικών αρνητικών συνεπειών των µελλοντικών πληµµυρών, λαµβανοµένων υπόψη ιστορικών
στοιχείων πληµµυρών και των έκτοτε αλλαγών στις συνθήκες των πληµµυρικών πεδίων

•

Τον καθορισµό των Ζωνών ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας

5.1.1

Πηγές Δεδοµένων για τα Ιστορικά Πληµµυρικά Γεγονότα

Για τη συλλογή δεδοµένων σχετικά µε τις πληµµύρες που έχουν συµβεί στο παρελθόν η ΕΓΥ προσδιόρισε
αρχικά τον κατάλογο των Φορέων που εµπλέκονται σε όλα τα στάδια διαχείρισης του κινδύνου των
καταστροφών λόγω εκδήλωσης πληµµυρών (πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση)
και απευθύνθηκε:
α) στους 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) στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και Περιφέρειες µε σχετική αλληλογραφία για τη συλλογή
δεδοµένων πληµµύρας από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τους ∆ήµους εντός των διοικητικών
ορίων αρµοδιότητας τους.
Σε κεντρικό – επιτελικό επίπεδο αξιοποιήθηκαν τα ακόλουθα:
•

Αρχεία Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου ∆ηµοσίας 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 ∆ικτύων (ΥΠΟΜΕ∆Ι), (στοιχεία της περιόδου
1994 – 2010). Τα στοιχεία περιλαµβάνουν τη γεωγραφική θέση σε επίπεδο ∆ηµοτικού
∆ιαµερίσµατος-∆∆ (όνοµα Νοµού και ∆ήµου), την ηµεροµηνία του συµβάντος, την Κ.Υ.Α.
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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 ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος (Νοµός και ∆ήµος),
την ηµεροµηνία του συµβάντος και το ύψος αποζηµίωσης, την έκταση που κατακλύσθηκε σε
στρέµµατα και τον αριθµό 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 ∆ικτύων (ΥΠΟΜΕ∆Ι∆/νση
Εγγειοβελτιωτικών έργων ∆7), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠ.Α.Α.Τ.),
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, των Περιφερειών, των πρώην Νοµαρχιών, των ∆ήµων 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.

•

∆ηµοσιεύµατα 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. Χρησιµοποιήθηκαν
στοιχεία από τις εργασίες που δίνονται στην βιβλιογραφία.

•

Επισηµάνεις των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (∆ήµων και Περιφερειών) που απεστάλθηκαν στην ΕΓΥ µέσω αλληλογραφίας.

5.1.2

Χάρτες Λεκανών Απορροής, Τοπογραφικά Χαρακτηριστικά, Χρήσεις Γης

Για τη δηµιουργία των απαιτούµενων χαρτών της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης (βασικά υπόβαθρα των
χαρτών και τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά)χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω δεδοµένα από την ΕΓΥ:
•

Όρια λεκανών απορροής και όρια Yδατικών ∆ιαµερισµάτων

•

Ψηφιακό µοντέλο εδάφους της Εθνικής Τράπεζας Υδροµετεωρολογικής Πληροφορίας (ΕΤΥΜΠ)

•

Υδρολιθολογικοί χάρτες από τα ∆ιαχειριστικά Σχέδια του τ. Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠ.ΑΝ.)

•

Υδάτινα σώµατα από τα Σχέδια ∆ιαχείρισης για την εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και από
την υποβολή του σχετικού άρθρου 13
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Για την αποτύπωση των χρήσεων γης χρησιµοποιήθηκαν οι κατηγορίες Corine 2000 (CLC 2000). Τα
σχετικά δεδοµένα διατίθενται από τον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφίσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ)
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid
=16&sobi2Id=54&Itemid=

5.1.3

Αποθήκευση Δεδοµένων για τα Πληµµυρικά Γεγονότα

Για την καταχώρηση των δεδοµένων δηµιουργήθηκε ένα υπόδειγµα λογιστικού φύλλου (αρχείο
εισαγωγής) το οποίο περιλαµβάνει κατ΄ελάχιστο τα απαιτούµενα πεδία για την υποβολή 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 http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources των
πληροφοριών της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης.
∆ιευκρινίζεται ότι ως συµβάν πληµµύρας ορίζεται κάθε επεισόδιο πληµµύρας σύµφωνα µε τον ορισµό
που δίνεται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.

5.1.4

Αποθήκευση Θέσης ή Τοποθεσίας για τα Πληµµυρικά Γεγονότα

Οι θέσεις των ιστορικών συµβάντων (σηµεία) καταχωρήθηκαν σε σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών,
που καταστρώθηκε σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του σχετικού κατευθυντήριου κειµένου της Oδηγίας
(Document No.3: Floods Directive reporting: User Guide to reporting spatial data v3.0,
http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources

5.1.5

Ποιοτικός Έλεγχος και Οριστική Αρχειοθέτηση Δεδοµένων

Μετά την ενοποίηση των αρχείων που προήρθαν από διαφορετικούς καταχωρητές και τη δηµιουργία του
γεωγραφικού επιπέδου θέσης έγινε έλεγχος και στα δύο αρχεία (φύλλο καταχώρησης και shapefile) ώστε
αφενός να διασταυρωθεί η πληροφορία που προήλθε από διαφορετικές πηγές (π.χ. ποιοτική από
εφηµερίδες και ποσοτική από ΕΛ.Γ.Α.) και αφετέρου να εξασφαλιστεί η µία προς µία αντιστοιχία της
θέσης στο χώρο και της αντίστοιχης εγγραφής στο φύλλο καταχώρησης. Τέλος, τα γεγονότα
διαχωρίστηκαν µε βάση τη θέση των συµβάντων ανά γεωγραφική µονάδα διαχείρισης πληµµυρών,
δηλαδή ανά Υ∆.

5.1.6

Αριθµός και Θέση Πληµµυρικών Συµβάντων

Με βάση την παραπάνω µεθοδολογία καταχωρήθηκαν για το σύνολο της χώρας 1.627 πληµµυρικά
γεγονότα σε 1.076 θέσεις (Εικόνα 5.1). Αναλυτικότερα:
•

από τα στοιχεία της ΥΑΣ 749 γεγονότα

•

από τα στοιχεία του ΕΛ.Γ.Α. 429 γεγονότα (από τα αρχεία που παραχωρήθηκαν από τον ΕΛ.Γ.Α.
αποθηκεύτηκαν όσα αφορούσαν γεγονότα όπου η έκταση της πληµµύρας ήταν πάνω από
500 στρέµµατα)

•

από τις εφηµερίδες, τις πανεπιστηµιακές εργασίες, τις µελέτες και τις αναφορές των υπηρεσιών
καταγράφηκαν 449 γεγονότα
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5.1.7

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Χαρακτηριστικά Ιστορικών Πληµµυρών

Στις Εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζονται κατηγοριοποιηµένα µε βάση διάφορα χαρακτηριστικά τα
πληµµυρικά συµβάντα που έχουν καταγραφεί σε επίπεδο χώρας.
Η εκτίµηση των συνεπειών τους έγινε µε βάση τον αριθµό των συµβάντων, την κατακλυζόµενη έκταση,
το ύψος της αποζηµίωσης (κόστος ζηµιάς), το είδος των καταστροφών (συνέπειες σε καλλιέργειες και
κτηνοτροφία, οικισµούς, τεχνικές υποδοµές, ανθρώπινη ζωή). Εφόσον δεν έχουν κατασκευαστεί
σηµαντικά έργα ανάσχεσης πληµµυρών (φράγµατα) ή/και αντιπληµµυρικά έργα εκτιµάται ότι οι
πληµµύρες αυτές µπορεί να επαναληφθούν στο µέλλον.
Η εικόνα πληµµυρικών συµβάντων σε επίπεδο χώρας, µε βάση τις ιστορικές πληµµύρες, συνοψίζεται στα
εξής:
•

Οι περιοχές που καταγράφονται πληµµύρες είναι κυρίως οι πεδινές και οι παραθαλάσσιες
περιοχές της Βόρειας και Ανατολικής Ελλάδας. Ο µεγαλύτερος αριθµός συµβάντων ανά θέση
καταγράφεται στον π. Έβρο, στις πεδιάδες Ξάνθης-Κοµοτηνής, στην πεδιάδα του π. Στρυµόνα,
στη Θεσσαλονίκη, στην πεδιάδα Κατερίνης, στη Θεσσαλική πεδιάδα, στην κοιλάδα του
π. Σπερχειού στα Χανιά της Κρήτης και στη Ρόδο. Στη δυτική Ελλάδα πληµµύρες καταγράφονται
κυρίως στη νήσο Κέρκυρα, στην κλειστή λεκάνη Ιωαννίνων, στις πεδινές περιοχές του π. Καλαµά
και των ποταµών Αχέροντα, Λούρου και Αράχθου. Επίσης µεγάλος αριθµός συµβάντων
καταγράφεται στο λεκανοπέδιο Αττικής.

•

Τα συµβάντα µε τις µεγαλύτερες σε έκταση ζηµιές καταγράφονται στην πεδιάδα της ΞάνθηςΚοµοτηνής, στις πεδιάδες Θεσσαλονίκης και Κατερίνης, στη Θεσσαλική πεδιάδα, στην κοιλάδα
του π. Στρυµόνα και στα Χανιά στην Κρήτη.

Σε ανάλογα συµπεράσµατα όσον αφορά στη γεωγραφική κατανοµή των πληµµυρικών φαινοµένων
καταλήγουν και άλλες σχετικές µελέτες που καταγράφουν τις ιστορικές πληµµύρες στην Ελλάδα (Diakakis
M., Mavroulis S., Deligiannakis G., 20121).

1

Η εν λόγω µελέτη δε λαµβάνει υπόψη της τα στοιχεία του αρχείου αποζηµιώσεων του ΕΛ.Γ.Α.
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Εικόνα 5.1: Θέσεις Ιστορικών Πληµµυρικών Συµβάντων
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Εικόνα 5.2: Κατηγορίες ανά Αριθµό πληµµυρικών γεγονότων στις θέσεις ιστορικών πληµµυρικών
συµβάντων
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5.1.8

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Επιλογή των Σηµαντικότερων Ιστορικών Πληµµυρών

Για τον προσδιορισµό των σηµαντικών ιστορικών γεγονότων ορίστηκαν τα παρακάτω κριτήρια:
•

Ύπαρξη ανθρώπινων θυµάτων. Στις περιπτώσεις που υπήρξαν θύµατα σε ένα γεγονός που
συνέβη σε πολλές θέσεις, ο αριθµός των θυµάτων µοιράστηκε σε όλες τις θέσεις που επλήγησαν
από το συγκεκριµµένο γεγονός.

•

Ύψος χρηµατικής αποζηµίωσης (αποζηµιώσεις ΕΛ.Γ.Α. για ζηµιές στη γεωργία και ΥΑΣ για ζηµιές
σε οικισµούς). Οι αποζηµιώσεις της ΥΑΣ δίνονται ανά οµάδα οικισµών, έτσι για κάθε συµβάν το
ύψος των αποζηµιώσεων µοιράστηκε ισόποσα στους πληγέντες οικισµούς.

•

Μέγεθος κατακλυζόµενης έκτασης (αφορά σε καλλιεργούµενες εκτάσεις που καταγράφονται
από τον ΕΛ.Γ.Α.).

Για την κατηγοριοποίηση της σηµαντικότητας των ιστορικών πληµµυρών ορίστηκαν τα όρια του
παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 5-1).
Πίνακας 5-1: Όρια κατάταξης ιστορικών πληµµυρικών συµβάντων
Σηµαντικότητα πληµµύρας

Ανθρώπινα θύµατα

Αποζηµίωση (ευρώ)

Έκταση (στρέµµατα)

Χαµηλή

<50.000

<2.000

Μέση

50.000-200.000

2.000-5.000

Υψηλή

200.000-500.000

5.000-10.000

>500.000

>10.000

Πολύ υψηλή

>=1

Σηµαντικά ιστορικά γεγονότα ορίστηκαν αυτά που εµπίπτουν για οποιοδήποτε από τα τρία κριτήρια στις
κατηγορίες «Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή». Ορίζονται έτσι 147 γεγονότα στην κατηγορία «Πολύ Υψηλή» και
150 γεγονότα στην κατηγορία «Υψηλή». Το σύνολο των 297 αυτών γεγονότων (Εικόνα 5.3) θεωρήθηκαν
ως σηµαντικές πληµµύρες. Τα γεγονότα αυτά αντιστοιχούν σε 261 θέσεις.
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Εικόνα 5.3: Θέσεις Σηµαντικών Πληµµυρικών Συµβάντων
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5.1.9

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Προσδιορισµός Θέσεων µε ∆υνητικές Αρνητικές Συνέπειες σε Μελλοντικές
Πληµµύρες

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 εδαφίο 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 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)

5.1.10 ∆εδοµένα
Τα σχετικά επίπεδα δεδοµένων που αναζητήθηκαν και συλλέχτηκαν και οι πηγές τους περιγράφονται στη
συνέχεια ανά κατηγορία.
•

Ανθρώπινη υγεία
Θέση πόλεων και οικισµών σε κάθε Υ∆. Χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα της ΕΓΥ από τα Σχέδια
∆ιαχείρισης για την εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και την ΕΤΥΜΠ.

•

Περιβάλλον
Θέση εγκαταστάσεων οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση
πληµµύρας (IPPC, κατά τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Ι της Οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου,
της 24ης Σεπτεµβρίου 1996). Χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα της ΕΓΥ από τα Σχέδια ∆ιαχείρισης για
την εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Προστατευόµενες περιοχές (όπως ορίζονται στο παράρτηµα IV, σηµείο 1, σηµεία i), iii) και v) της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ που ενδέχεται να πληγούν. Χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα της ΕΓΥ από τα
Σχέδια ∆ιαχείρισης για την εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και από την υποβολή του σχετικού
Άρθρου 13.

•

Πολιτιστική κληρονοµιά
Αρχαία µνηµεία και µνηµεία παγκόσµιας κληρονοµιάς της UNESCO. Χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα
από το Υπουργείο Πολιτισµού (http://odysseus.culture.gr).

•

Οικονοµική δραστηριότητα
Θέσεις βιοµηχανικών και εµπορικών κέντρων. Χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από την κάλυψη γης
του Corine 2000.
Θέσεις γεωργικών εκτάσεων µε σηµαντική οικονοµική αξία παραγωγής. Χρησιµοποιήθηκαν
δεδοµένα από την κάλυψη γης του Corine 2000. Θεωρήθηκαν σαν εκτάσεις µε σηµαντική
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οικονοµική αξία οι κατηγορίες: αρδευόµενες εκτάσεις, µη αρδευόµενη αρόσιµη γη, αµπελώνες,
σύνθετες καλλιέργειες και ετήσιες καλλιέργειες.
•

Υποδοµές
Θέση αεροδροµίων, οδικού και σιδηροδροµικού δικτύου, νοσοκοµείων και µεγάλων φραγµάτων.
Χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από την κάλυψη γης του Corine 2000, δεδοµένα της ΕΓΥ από τα
Σχέδια ∆ιαχείρισης για την εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και δεδοµένα από την ΕΤΥΜΠ.

Για τον προσδιορισµό των περιοχών µε δυνητικές αρνητικές συνέπειες σε µελλοντικές πληµµύρες
οργανώθηκαν τα σχετικά δεδοµένα σε ένα Σύστηµα Γεωγραφικής Πληροφορίας (GIS).

5.2

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
(ΖΔΥΚΠ)

5.2.1

Απαιτήσεις Οδηγίας

Για τον προσδιορισµό των Ζωνών ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας, στο άρθρο 5 παρ. 1 της
Οδηγίας 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».
∆εν υπάρχουν κατευθυντήρια κείµενα οδηγιών της ΕΕ για τον τρόπο προσδιορισµού των Περιοχών
∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας.
Η µεθοδολογία και τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη για τον προσδιορισµό
τόσο των περιοχών που είναι πιθανό να σηµειωθεί πληµµύρα όσο και των περιοχών όπου υπάρχουν
δυνητικοί κίνδυνοι πληµµύρας στην παρούσα µελέτη δίνονται στη συνέχεια.

5.2.2

Περιοχές όπου είναι πιθανόν να σηµειωθεί Πληµµύρα

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 ∆ιαχείρισης του πρώην ΥΠ.ΑΝ. (νυν ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι) [«Ανάπτυξη Συστηµάτων και Εργαλείων
∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων σε 13 Υδατικά ∆ιαµερίσµατα 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.
Η κλίµακα και των δύο αυτών πρωτογενών πηγών είναι της τάξης του 1:50.000.
Η ένωση των δύο αυτών επιπέδων ορίζει, για κάθε Υ∆, τις περιοχές όπου είναι πιθανό να σηµειωθεί
πληµµύρα. Οι περιοχές αυτές προσδιορίζονται ανεξάρτητα από τη θέση των Επιφανειακών Υδάτινων
Σωµάτων και εκτιµάται ότι αποτυπώνουν τη δυσµενέστερη συνθήκη δυνητικού πληµµυρισµού.
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Ζώνες ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας

Για κάθε Υδατικό ∆ιαµέρισµα οι Ζώνες ∆υνητικά 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.
Συγκεκριµένα, οι Ζώνες ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας προσδιορίστηκαν από την γεωγραφική
τοµή:
α)

των περιοχών µε δυνητικά σηµαντικές συνέπειες από µελλοντικές πληµµύρες και

β)

των περιοχών που είναι πιθανό να σηµειωθεί πληµµύρα.

Περιοχές έκτασης κάτω από 25 km2 δεν εξετάζονται περισσότερο. Εξαιρέσεις υπήρξαν για περιοχές που
έχουν έκταση µικρότερη από 25 km2, για τις οποίες όµως υπήρξε έντονη αναφορά για πληµµυρικά
προβλήµατα από τους περιφερειακούς φορείς είτε είχε σηµειωθεί σηµαντική ιστορική πληµµύρα.
Θέσεις µε σηµαντικές πληµµύρες, έξω από τις επιλεγείσες Ζώνες ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας,
θα αποτελέσουν αντικείµενο µεµονωµένης διερεύνησης στο πλαίσιο των Σχεδίων ∆ιαχείρισης
Πληµµυρών (πρόκειται κυρίως για ορεινούς οικισµούς που τα προβλήµατα οφείλονταν σε αστοχίες του
δικτύου οµβρίων και των σχετικών τεχνικών έργων).

5.2.4

Ζώνες ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας Υδατικού ∆ιαµερίσµατος GR05

Με βάση τη µεθοδολογία που αναπτύχθηκε προηγουμένως ορίζονται οι Ζώνες ∆υνητικά Υψηλού
Κινδύνου Πληµµύρας:
1. Χαµηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων (GR05RAK0009)
2. Χαµηλή περιοχή άνω ρου του π. Καλαµά στην περιοχή ∆ολιανά (GR05RAK0010)
3. Μέσος ρους Καλαµά από το ύψος της Βροσίνας έως το Καστρί (GR05RAK0007)
4. Κάτω ρους - ∆έλτα π. Καλαµά και παράκτια ζώνη Ηγουµενίτσας (GR05RAK0008)
5. Χαµηλές περιοχές λεκάνης π. Αχέροντα και κλειστής λεκάνης Μαργαριτίου (GR05RAK0005)
6. Μέσος ρους π. Λούρου (GR05RAK0001)
7. Πεδιάδες Άρτας, χαµηλή ζώνη ποταµών Λούρου-Αράχθου (GR05RAK0003)
8. Πεδιάδα Πρέβεζας (GR05RAK0002)
9. Χαµηλή ζώνη νήσου Κέρκυρας από το ύψος της Στρογγυλής µέχρι τους Βιταλάδες
(GR05RAK0006)
10. Περιοχή Λευκίµµης νήσου Κέρκυρας (GR05RAK0004).
Στον παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 5-2) δίνονται οι εκτάσεις των Ζωνών ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου
Πληµµύρας για το Υ∆ 05 «Ήπειρος» και σηµειώνεται η συµµετοχή τους στη συνολική έκταση του Υ∆.
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Πίνακας 5-2: Ζώνες ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας-Υ∆ 05 Ήπειρος
Συνολική έκταση Υ∆ (km2): 9.980
α/α

Ονοµασία

Κωδικός

Έκταση
(km2)

1

Χαµηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων

GR05RAK0009

180

2

Χαµηλή περιοχή άνω ρου του π. Καλαµά στην περιοχή
∆ολιανά

GR05RAK0010

42

3

Μέσος ρούς Καλαµά από το ύψος της Βροσίνας έως το
Καστρί

GR05RAK0007

30

4

Κάτω ρούς - ∆έλτα π. Καλαµά και παράκτια ζώνη
Ηγουµενίτσας

GR05RAK0008

66

5

Χαµηλές περιοχές λεκάνης π. Αχέροντα και κλειστής
λεκάνης Μαργαριτίου

GR05RAK0005

148

6

Μέσος ρους π. Λούρου

GR05RAK0001

7

7

Πεδιάδες Άρτας, χαµηλή ζώνη ποταµών ΛούρουΑράχθου

GR05RAK0003

428

8

Πεδιάδα Πρέβεζας

GR05RAK0002

38

9

Χαµηλή ζώνη νήσου Κέρκυρας από το ύψος της
Στρογγυλής µέχρι τους Βιταλάδες

GR05RAK0006

35

10

Περιοχή Λευκίµµης νήσου Κέρκυρας

GR05RAK0004

29

5.3

ΣΥΝΟΛΟ

1.003

Ποσοστό στο σύνολο του Υ∆ (%)

10,0%

ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Τα αίτια και οι μηχανισμοί πλημμύρας κωδικοποιούνται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
ΑΙΤΙΑ / ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Αίτιο πλημμύρας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Επιλέγεται το αίτιο της πληµµύρας.
Οι κατηγορίες ανάλογα µε το αίτιο χωρίζονται σε πληµµύρα από:
• Υπερχείλιση ποταµού (Fluvial)
• Τοπική καταιγίδα (Pluvial)
• Υπόγεια νερά (πηγές κλπ) (Groundwater)
• Ανύψωση στάθµης θάλασσας (Sea water)
• Θραύση-αστοχία τεχνικού έργου (Artificial waterbearing infrastructure)
• Άλλη αιτία (Other)
• Άγνωστη αιτία (No data)
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ΑΙΤΙΑ / ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Μηχανισμοί
Πλημμύρας

Επιλέγεται ο µηχανισµός της πληµµύρας.
Οι κατηγορίες είναι:
• Φυσική υπερχείλιση (Natural Exceedance)
• Υπέρβαση Αναχωµάτων (Defence Exceedance)
•
Αστοχία αναχωµάτων ή υποδοµών προστασίας (Defence or
Infrastructural Failure)
• Παρεµπόδιση ροής (Blockage / Restriction)
• Άλλο (Other)
• ∆εν υπάρχουν δεδοµένα (No data available on the mechanism of flooding)

5.4

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΥΨΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

5.4.1

Γενικά

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ συνεκτιμάται η επικινδυνότητα πλημμυρών από την
θάλασσα με στόχο την κατάρτιση χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας λόγω ανύψωσης της μέσης
στάθμης θάλασσας, με βάση τα αποτελέσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης κινδύνων πλημμύρας
από τη θάλασσα που έχει πραγματοποιήσει η ΕΓΥ.
Στην Ελλάδα, οι πλημμύρες από την θάλασσα δεν είναι διαδεδομένες. Έχουν παρατηρηθεί μεμονωμένα
περιστατικά μέχρι σήμερα.
Οι παράγοντες από τους οποίους οφείλονται οι πλημμύρες από την θάλασσα είναι:
•

της αστρονομικής παλίρροιας

•

της μετεωρολογικής παλίρροιας (storm surge)

•

της ανύψωσης της μέσης στάθμης θαλάσσης (ΜΣΘ) λόγω κυματισμών (wave setup)

•

της αναρρίχησης (runup) των κυμάτων στην ακτή

Επίσης, ένας άλλος παράγοντας που συμβάλει στις θαλάσσιες πλημμύρες είναι τα παλιρροιακά κύματα
(tsunami) που οφείλονται σε απότομες και τοπικές ανυψώσεις ή καταβυθίσεις του πυθμένα της
θάλασσας λόγω σεισμικών γεγονότων ή κατολισθήσεων του πυθμένα της θάλασσας. Στο παρακάτω
σχήμα παρουσιάζεται η ανύψωση της ΜΣΘ λόγω κυματισμών ηmax καθώς και η αναρρίχηση των
κυματισμών R.

5.4.2

Ανύψωση ΜΣΘ από Αστρονομική Παλίρροια

Η ανύψωση της ΜΣΘ από αστρονομική παλίρροια θεωρήθηκε σταθερή και ίση με 10 cm για όλο το μήκος
της ακτογραμμής.

5.4.3

Ανύψωση ΜΣΘ από Μετεωρολογική Παλίρροια

Η ανάλυση της ανύψωσης της ΜΣΘ από μετεωρολογική παλίρροια βασίστηκε στα αποτελέσματα ενός
αδρού μετεωρολογικού μοντέλου για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, μιας και ήταν τα μόνα διαθέσιμα. Για
περίοδο επαναφοράς 100 ετών τα αποτελέσματα δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά.
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Ανύψωση ΜΣΘ από Κυματισμούς

Η ανύψωση της ΜΣΘ λόγω κυματισμών υπολογίζεται ως το 7% του ύψους κύματος ανοιχτού πελάγους.
Το μέγιστο ύψος κύματος προκύπτει από τον υπολογισμό των τιμών των ύψους για κάθε μία από τις οκτώ
κύριες διευθύνσεις ανέμου. Στο παρακάτω σχήμα, απεικονίζονται τα αποτελέσματα τηςανάλυσης για την
μέγιστη ανύψωση ΜΣΘ από κυματισμούς από όλες τις διευθύνσεις.

5.4.5

Συνολική Aνύψωση 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. Τα αποτελέσματα αντιστοιχούν πρακτικά σε πλημμύρες για περίοδο επαναφοράς
50 ετών μιας και για περίοδο 100 ετών δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα και παρουσιάζονται στο
παρακάτω σχήμα.

Εικόνα 5.4: Συνολική μέγιστη ανύψωση Μ.Σ.Θ στην ακτογραμμή, από όλες τις διευθύνσεις, για
περίοδο επαναφοράς 50 ετών
Για το Υδατικό Διαμέρισμα της Ηπείρου (GR05), οι ΖΔΥΚΠ στις οποίες εκτιμάται ανύψωση ΜΣΘ
μεγαλύτερη από 1 m είναι οι GR05RAK0002, GR05RAK0003, GR05RAK0004, GR05RAK0005,
GR05RAK0006 και GR05RAK0008. Η μεγαλύτερη ανύψωση ανέρχεται σε 1.23 m.
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6

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΩΝΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (ΖΔΥΚΠ)

6.1

Ζώνη GR05RAK0001 – Μέσος Ρους Π. Λούρου

6.1.1

Περιγραφή Ζώνης

ΥΨΗΛΟΥ

Η Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) «Μέσος Ρους π. Λούρου – GR05RΑK0001» έχει
έκταση μόλις 7 km2 και ανήκει στη λεκάνη απορροής του ποταμού Λούρου (EL46). Περιλαμβάνει τις
παρόχθιες πεδινές εκτάσεις του μέσου ρου του ποταμού Λούρου, ανάντη του Τεχνητού Υδροηλεκτρικού
φράγματος της ΔΕΗ (ΥΗΣ Λούρου).

6.1.2

Φυσικά Χαρακτηριστικά

Η ΖΔΥΚΠ GR05RAK0001 πρόκειται για μια μικρή έκταση πεδινών παραποτάμιων εκτάσεων κατά το ρού
του ποταμού Λούρου. Η έκταση της ΖΔΥΚΠ GR05RΑK0001 καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον σχηματισμό
των σύγχρονων αποθέσεων.
Ο ποταμός Λούρος έχει συνολικό μήκος περί τα 70 km και λέκανη απορροής 818,5 km2, πηγάζει από το
όρος Τόμαρος και προχωράει νότια, ανάμεσα στα Θεσπρωτικά Όρη και στο Ξηροβούνι, πορευόμενο
παράλληλα με τον π. Άραχθο. Τα νερά του, έπειτα από μία διαδρομή περί τα 32 km, εγκλωβίζονται από
το Τεχνητό Υδροηλεκτρικό Φράγμα της ΔΕΗ Λούρου, ύψους 25 m και πλάτους 70 m, δημιουργώντας την
τεχνητή λίμνη Λούρου έκτασης περίπου 0.15 km2. Στη συνέχεια, διασχίζει την πεδιάδα της Φιλιππιάδας,
δέχεται τα νερά των παραποτάμων του (ξηροπόταμος Θεσπρωτικού, ρέμα Αβάσσου και Λιμποχωβίτης)
και μετά από διαδρομή περί τα 38 km εκβάλλει στον Αμβρακικό κόλπο, στο δυτικό τμήμα της
προσχωσιγενούς πεδιάδας της Άρτας.

6.1.3

Ανθρωπογενή Χαρακτηριστικά

Οι χρήσεις γης εντός της Ζώνης κατανέμονται ως εξής: το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό (81,5%),
αφορά καλλιεργήσιμες εκτάσεις (δενδροκαλλιέργειες, γραμμικές καλλιέργειες και σιτηρά), το 7,5%
δασικές εκτάσεις, μόλις το 1% βοσκοτόπους, μόλις το 2% καταλαμβάνεται από αστικές και περιαστικές
εκτάσεις, ενώ το υπόλοιπο 8% κατανέμεται σε αδιαπέρατες επιφάνειες και γυμνά εδάφη.
Εντός της ΖΔΥΚΠ βρίσκονται οικισμοί σχετικά μικροί σε έκταση και πληθυσμό. Οι κυριότεροι είναι η
Παναγιά (334 κάτοικοι) και ο Κεράσωνας (273 κάτοικοι). Ο συνολικός πληθυσμός εντός της ΖΔΥΚΠ
εκτιμάται σε 600 περίπου κατοίκους. Η κύρια οικονομική δραστηριότητα εντός της ΖΔΥΚΠ είναι η
γεωργία.

6.2

Ζώνη GR05RAK0002 – Πεδιάδα Πρέβεζας

6.2.1

Περιγραφή Ζώνης

Η Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) «Πεδιάδας Πρέβεζας – GR05RΑK0002» έκτασης
38 km2 ανήκει στην λεκάνη απορροής του ποταμού Αχέροντα (EL13).
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Φυσικά Χαρακτηριστικά

Η ΖΔΥΚΠ αποτελεί εξ ολοκλήρου πεδινή έκταση σύγχρονων προσχώσεων, η οποία βρέχεται στα
ανατολικά από τον Αμβρακικό Κόλπο, στα δυτικά από το Ιόνιο Πέλαγος και στα νότια από το στενό του
Άκτιου, αποτελώντας το τελευταίο τμήμα της χερσονήσου της Πρέβεζας.
Η μεγαλύτερη έκταση της ΖΔΥΚΠ GR05RΑK0002 καλύπτεται από τον σχηματισμό των τεταρτογενών και
νεογενών αποθέσεων. Πιο συγκεκριμένα το βόρειο τμήμα της καλύπτεται από το σχηματισμό των
σύγχρονων προσχώσεων, το δυτικό - κεντρικό και νότιο από το σχηματισμό των καστανέρυθρων
αδρόκοκκων άμμων και το ανατολικό τμήμα της ζώνης από το σχηματισμό των λιμναίων – υφάλμυρων
και θαλάσσιων ιζημάτων. Οι ασβεστόλιθοι βρίσκονται σε μικρή έκταση στο νοτιο – ανατολικό άκρο της
ΖΔΥΚΠ.
Εντός της ΖΔΥΚΠ δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό επιφανειακό υδατικό σώμα, έτσι ο πλημμυρικός κίνδυνος
περιορίζεται στις θαλάσσιες πλημμύρες.

6.2.3

Ανθρωπογενή Χαρακτηριστικά

Οι χρήσεις γης εντός της Ζώνης κατανέμονται ως εξής: το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό (79%), αφορά
καλλιεργήσιμες εκτάσεις (δενδροκαλλιέργειες, γραμμικές καλλιέργειες και σιτηρά), το 10% δασικές
εκτάσεις, μόλις το 0,5% βοσκοτόπους, το 6% καταλαμβάνεται από αστικές και περιαστικές εκτάσεις, ενώ
το υπόλοιπο 4,5% κατανέμεται σε αδιαπέρατες επιφάνειες και γυμνά εδάφη.
Η ΖΔΥΚΠ περιλαμβάνει εξ ολοκλήρου της πόλη της Πρέβεζας, με πληθυσμό 20.795 κατοίκους σύμφωνα
με την απογραφή του 2011. Η Πρέβεζα αποτελεί σημαντικό οικονομικό και εμπορικό κέντρο για την
Ήπειρο και την ευρύτερη περιοχή. Το λιμάνι της είναι η είσοδος στον Αμβρακικό κόλπο, ενώ μέσω της
υποθαλάσσιας ζεύξης Άκτιου – Πρέβεζας συνδέει την Ήπειρο με την Αιτωλοακαρνανία. Διαθέτει
παράρτημα του ΤΕΙ Ηπείρου και είναι έδρα του Περιφερειακού Νοσοκομείου Πρεβέζης.
Άλλοι σημαντικοί οικισμοί εντός της ΖΔΥΚΠ είναι ο Άγιος Θωμάς (460 κάτοικοι), το Νεοχώρι
(274 κάτοικοι), το Καλαμίτσι (89 κάτοικοι), ο Μύτικας (1.142 κάτοικοι) και το Ψαθάκι (934 κάτοικοι), ενώ
στα όριά της βρίσκεται και η Νικόπολη (309 κάτοικοι). Ο συνολικός πληθυσμός εντός της ΖΔΥΚΠ εκτιμάται
σε περίπου 24.000 κατοίκοι.
Οι κύριες οικονομικές δραστηριότητες εντός της ΖΔΥΚΠ είναι η γεωργία και ειδικά η αλιεία, λόγω της
αφθονίας σε αλιεύματα του Αμβρακικού Κόλπου. Ιδιαίτερα ανεπτυγμένος είναι και ο τριτογενής τομέα,
λόγω του αστικού χαρακτήρα της Πρέβεζας, ενώ και ο τουρισμό αναπτύσσεται υποσχόμενα. Τέλος, εντός
της ΖΔΥΚΠ λειτουργεί και η ΒΙ.ΠΕ. Πρεβέζης, η οποία απασχολεί ένα σημαντικό τμήμα του εργατικού
δυναμικού.

6.3

Ζώνη GR05RAK0003 – Πεδιάδες Άρτας, Χαμηλή Ζώνη Π. Λούρου &
Αράχθου

6.3.1

Περιγραφή Ζώνης

Η Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) «Πεδιάδες Άρτας, Χαμηλή Ζώνη π. Λούρου &
Αράχθου – GR05RΑK0003» έχει έκταση 428 km2 και ανήκει κατά το μεγαλύτερο τμήμα της στη λεκάνη
απορροής του ποταμού Λούρου (EL46) και κατά ένα μικρότερο στην λεκάνη απορροής του ποταμού
Άραχθου (EL14). Επίσης ένα πολύ μικρό τμήμα του δυτικού άκρου της βρίσκεται στη λεκάνη απορροής
του ποταμού Αχέροντα (EL13).
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6.3.2

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Φυσικά Χαρακτηριστικά

Η ΖΔΥΚΠ περιλαμβάνει τον κάτω ρου του ποταμού Λούρου, κατάντη του ΥΗΣ Λούρου, το κάτω ρου του
ποταμού Αράχθου, κατάντη της Τεχνητής Λίμνης Πουρναρίου, τη προσχωματική πεδιάδα του Κάμπου της
Άρτας και το διπλό δέλτα Λούρου και Αράχθου. Στο νότιο τμήμα της ζώνης βρίσκονται οι λιμνοθάλασσες
Λογαρού, Τσουκαλιού και Ροδιάς (οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της ζώνης) καθώς και άλλες μικρότερες
και ο Αμβρακικός Κόλπος.
Η μεγαλύτερη έκταση της ΖΔΥΚΠ GR05RΑK0003 καλύπτεται από τον σχηματισμό των σύγχρονων
προσχώσεων – αλλουβιακών αποθέσεων. Ο νεογενής σχηματισμός Αρχαγγέλου κυρίως με θαλάσσιες
αργίλους αλλά και κροκαλοπαγή εντοπίζεται σε μικρές εκτάσεις στο δυτικό τμήμα της ΖΔΥΚΠ.
Ο ποταμός Άραχθος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Ηπείρου και ο όγδοος μεγαλύτερος της Ελλάδας.
Διαρρέει ένα τμήμα του νομού Ιωαννίνων και ολόκληρο το νομό Άρτας. Το μήκος του ποταμού είναι
περίπου 110 km και η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 2209 km2. Πηγάζει από την βόρεια Πίνδο (από
το όρος Λάκμωνα, στη θέση Οξυά-Δεσπότη, σε υψόμετρο 1.700 m) κοντά στο Μέτσοβο και εκβάλλει στον
Αμβρακικό κόλπο. Ο π. Άραχθος (στα βόρεια στις πηγές του ονομάζεται και Διπόταμος) διερχόμενος νότια
του Μετσόβου ενώνεται με τον παραπόταμο Μετσοβίτικο. Στην συνέχεια τροφοδοτείται κατά σειρά από
τους παραποτάμους Καλαρρύτικο, Σαραντάπορο και Καλεντίνη ή ποτάμι Πέτα.
Στο μέσο ρου του π. Αράχθου, βόρεια της Άρτας, συναντάται η τεχνητή λίμνη Πουρναρίου που
δημιουργείται λόγω του υδροηλεκτρικού φράγματος Πουρναρίου Ι. Το εν λόγω φράγμα βρίσκεται μόλις
τρία χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Άρτας και είναι χωμάτινο με ωφέλιμη χωρητικότητα 303*106 m3,
ενώ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο φράγμα στην Ελλάδα μετά το φράγμα του Μόρνου. Κατάντη του
φράγματος Πουρνάρι Ι, στον κάτω ρου του ποταμού, βρίσκεται το δεύτερο φράγμα του π. Αράχθου, το
αναρρυθμιστικό φράγμα Πουρνάρι ΙΙ και το οποίο κατασκευάστηκε για την ημερήσια αναρρύθμιση των
εκροών του υδροηλεκτρικού σταθμού του φράγματος Πουρναρίου Ι, ώστε να αντιμετωπίζονται οι
απαιτήσεις άρδευσης των κατάντη καλλιεργήσιμων εκτάσεων.
Κατάντη του φράγματος Πουρναρίου Ι ξεκινά ο κάτω ρους του π. Αράχθου. Σε αυτό το τελευταίο τμήμα
του, από την Άρτα ως την εκβολή του στον Αμβρακικό κόλπο, ο ποταμός διασχίζει την πεδιάδα της Άρτας
και έχει μήκος περί τα 28 km, η μορφή του είναι μαιανδρίζουσα, με γενική νότια κατεύθυνση. Η πεδιάδα
της Άρτας (ή Αμβρακική πεδιάδα) σχηματίστηκε από τις προσχώσεις του π. Αράχθου και του π. Λούρου
και είναι η μεγαλύτερη του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου. Τέλος, ο ποταμός καταλήγει στον
Αμβρακικό Κόλπο όπου σχηματίζεται το διπλό δέλτα του π. Αράχθου και του ποταμού Λούρου, το οποίο
αποτελεί ένα από τα καλύτερα διατηρημένα οικοσυστήματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο
ενώ διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά ενός τυπικού μεσογειακού δέλτα.
Ο ποταμός Λούρος περιεγράφηκε και στην ενότητα 6.1.2 του παρόντος, σχετιζόμενος με τη ΖΔΥΚΠ
«Μέσος Ρους Π. Λούρου» - GR05RAK0003. Όσον αφορά το τμήμα του κάτω ρου του, που βρίσκεται δυτικά
της πεδιάδας της Άρτας, μετά τον ΥΗΣ, η πορεία του συνεχίζει προς τη Φιλιππιάδα και στη συνέχεια
δέχεται τα νερά αρκετών παραποτάμων του και χειμμάρων. Τέλος, ο ποταμός διέρχεται από ελώδη
περιοχή που πλημυρίζει εύκολα και ονομάζεται βάλτος του Λούρου, δίπλα από την λιμνοθάλασσα
Ροδιάς, περνάει από μικρή πεδινή έκταση και εκβάλλει στον όρμο Σαλαώρας, του Αμβρακικού Κόλπου.
Στη ΖΔΥΚΠ περιλαμβάνονται και άλλα μικρότερα ρέματα, όπως το ρέμα Αρεθούα στα δυτικά με μήκος
14,9 km, που εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος, κοντά στον οικισμό Πήδημα Κυράς, καθώς και τα ρέματα
Διπόταμον και Μαντάνη στα ανατολικά της ζώνης με συνολικό μήκος 20,3 και 15 km αντίστοιχα, που
εκβάλλουν στον Αμβρακικό Κόλπο.
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6.3.3

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Ανθρωπογενή Χαρακτηριστικά

Οι χρήσεις γης εντός της Ζώνης κατανέμονται ως εξής: το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό (79,5%),
αφορά καλλιεργήσιμες εκτάσεις (δενδροκαλλιέργειες, γραμμικές καλλιέργειες και σιτηρά), μόλις το 5%
δασικές εκτάσεις, το 4,5% βοσκοτόπους, μόλις το 1% καταλαμβάνεται από αστικές και περιαστικές
εκτάσεις, ενώ το υπόλοιπο 10% κατανέμεται σε αδιαπέρατες επιφάνειες και γυμνά εδάφη.
Εντός της ΖΔΥΚΠ περιλαμβάνεται η πόλη της Άρτας, με πληθυσμό 21.895 κατοίκους σύμφωνα με την
απογραφή του 2011, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Ηπείρου και σημαντικό
εμπορικό και οικονομικό κέντρο της δυτικής Ελλάδας γενικότερα. Η Άρτα είναι χτισμένη περιμετρικά του
ποταμού Αράχθου και πλησίον των υδροηλεκτρικών και αρδευτικών φραγμάτων Πουρνάρι Ι και ΙΙ, όπως
αναφέρθηκε. Είναι η έδρα του ΤΕΙ Ηπείρου και του Περιφερειακού Νοσοκομείου Αρταίων.
Επιπλέον, εντός της ΖΔΥΚΠ, βρίσκονται και άλλοι μικρότεροι οικισμοί όπως το Θεσπρωτικό
(1.363 κατοίκους), οι Κωστακιοί (2.078 κατοίκους), ο Λούρος (1.938 κάτοικοι), το Νεοχώρι
(1.937 κάτοικοι) και η Φιλιππιάδα (4.694 κάτοικοι). Ο συνολικός πληθυσμός εντός της ΖΔΥΚΠ εκτιμάται
σε περίπου 66.000 κατοίκους.
Η κύρια οικονομική δραστηριότητα της περιοχής είναι η γεωργία. Η πεδιάδα της Άρτας περιλαμβάνει
160.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης και ένα σημαντικό αριθμό φυτωρίων, συστηματικών
θερμοκηπίων, κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων. Κύρια καλλιέργεια είναι τα εσπεριδοειδή, τα
ελαιόδεντρα και τα κτηνοτροφικά φυτά. Επιπλέον, σημαντική δραστηριότητα είναι και η αλιεία εντός του
Αμβρακικού Κόλπου. Ο αστικός χαρακτήρας της Άρτας δίνει ώθηση και για την ανάπτυξη του τριτογενούς
τομέα στην περιοχή, ενώ κάποια βιομηχανική δραστηριότητα συγκεντρώνεται περιμετρικά της Άρτας.
Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής ενδέχεται να δώσει και η ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού,
ένα σημαντικό τμήμα της οποίας διέρχεται από τη ΖΔΥΚΠ.

6.4

Ζώνη GR05RAK0004 - Περιοχή Λευκίμμης Νήσου Κέρκυρας

6.4.1

Περιγραφή Ζώνης

Η Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) «Περιοχή Λευκίμμης νήσου Κέρκυρας –
GR05RΑK0004» έχει έκταση 29 km2 και ανήκει στη λεκάνη απορροής Κέρκυρας – Παξών (EL34).

6.4.2

Φυσικά Χαρακτηριστικά

Η ΖΔΥΚΠ περιλαμβάνει τις πεδινές εκτάσεις στο νότιο άκρο της νήσου Κέρκυρας, στην περιοχή της
Λευκίμμης. Η μεγαλύτερη έκταση της ΖΔΥΚΠ GR05RΑK0004 καλύπτεται από τον σχηματισμό των
σύγχρονων προσχώσεων. Ο σχηματισμός των μαργών εμφανίζεται τμηματικά στο κεντρικό και δυτικό
τμήμα της ΖΔΥΚΠ.
Το κύριο υδατόρευμα εντός της ΖΔΥΚΠ είναι το Ποτάμι ή ρέμα Καβασιλάτων με μήκος 2,2 km, που εκβάλει
στα ανατολικά του νησιού στο Ιόνιο Πέλαγος.

6.4.3

Ανθρωπογενή Χαρακτηριστικά

Οι χρήσεις γης εντός της Ζώνης κατανέμονται ως εξής: το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό (80,5%),
αφορά καλλιεργήσιμες εκτάσεις (δενδροκαλλιέργειες κατά 75%, γραμμικές καλλιέργειες και σιτηρά), το
4,5% δασικές εκτάσεις, μόλις το 1,5% βοσκοτόπους, το 5,5% καταλαμβάνεται από αστικές και περιαστικές
εκτάσεις, ενώ το υπόλοιπο 8% κατανέμεται σε αδιαπέρατες επιφάνειες και γυμνά εδάφη.
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Ο κύριος οικισμός εντός της ΖΔΥΚΠ είναι η πόλη της Λευκίμμης, με πληθυσμό 2.935 κατοίκους σύμφωνα
με την απογραφή του 2011, και αποτελεί το 2ο μεγαλύτερο οικισμό στο νησί μετά την πόλη της Κέρκυρας.
Εντός της Λευκίμμης διέρχεται το ρέμα Καβασιλάτων. Κύρια οικονομική δραστηριότητα εντός της ΖΔΥΚΠ
είναι η γεωργία ενώ σημαντική συνιστώσα της οικονομία αποτελεί ο τουρισμός, ειδικά στο νότιο άκρο
της ζώνης όπου έχουν αναπτυχθεί μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.

6.5

Ζώνη GR05RAK0005 – Χαμηλές Περιοχές Λεκάνης Π. Αχέροντα &
Κλειστής Λεκάνης Μαργαριτίου

6.5.1

Περιγραφή Ζώνης

Η Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) «Χαμηλές περιοχές λεκάνης π. Αχέροντα &
Κλειστής λεκάνης Μαργαριτίου - GR05RΑK0005» έχει έκταση 148 km2 και ανήκει στην λεκάνη απορροής
του ποταμού Αχέροντα (EL13).

6.5.2

Φυσικά Χαρακτηριστικά

Η μεγαλύτερη έκταση της ΖΔΥΚΠ GR05RΑK0008 καλύπτεται από τον σχηματισμό των σύγχρονων
προσχώσεων. Στο βόρειο τμήμα της εντοπίζονται οι πολύ μικρές φλυσχικές εμφανίσεις, στο κεντρικό
τμήμα τα πλευρικά κορήματα και στο νοτιοδυτικό άκρο οι υπολειμματικές μορφές των ασβεστολίθων –
δολομιτών και των τριαδικών λατυποπαγών.

6.5.3

Ανθρωπογενή Χαρακτηριστικά

Οι χρήσεις γης εντός της Ζώνης κατανέμονται ως εξής: το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό (87,5%),
αφορά καλλιεργήσιμες εκτάσεις (δενδροκαλλιέργειες, γραμμικές καλλιέργειες κατά 58% και σιτηρά), το
6% δασικές εκτάσεις, το 0,5% βοσκοτόπους, μόλις το 1,5% καταλαμβάνεται από αστικές και περιαστικές
εκτάσεις, ενώ το υπόλοιπο 4,5% κατανέμεται σε αδιαπέρατες επιφάνειες και γυμνά εδάφη.
Οι κυριότεροι οικισμοί εντός της Ζώνης είναι το Καναλλάκι (2.513 κάτοικοι) και η Παραμυθιά
(2.363 κάτοικοι). Ο συνολικός πληθυσμός εντός της Ζώνης εκτιμάται σε 14.000 κατοίκους.

6.6

Ζώνη GR05RAK0006 – Χαμηλή Ζώνη Νήσου Κέρκυρας από το Ύψος της
Στρογγυλής μέχρι τους Βιταλάδες

6.6.1

Περιγραφή Ζώνης

Η Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) «Χαμηλή Ζώνη Νήσου Κέρκυρας από το ύψος
της Στρογγυλής μέχρι τους Βιταλάδες – GR05RΑK0006» έχει έκταση 35 km2 και ανήκει στη λεκάνη
απορροής Κέρκυρας – Παξών (EL34).

6.6.2

Φυσικά Χαρακτηριστικά

Η μεγαλύτερη έκταση της ΖΔΥΚΠ GR05RΑK0006 καλύπτεται από τον σχηματισμό των σύγχρονων
αποθέσεων κοιλάδων. Μεγάλη έκταση καλύπτει επίσης ο σχηματισμός των σύγχρονων και παλαιών
θινών αλλά και ο σχηματισμός των ασβεστιτικών ψαμμιτών. Στο νότιο τμήμα εντοπίζονται τμηματικά
μικρές εκτάσεις ψαμμούχων μαργών και στο βόρειο ψαμμούχων μαργών και ψαμμιτών.
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6.6.3

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Ανθρωπογενή Χαρακτηριστικά

Οι χρήσεις γης εντός της Ζώνης κατανέμονται ως εξής: το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό (76%), αφορά
καλλιεργήσιμες εκτάσεις (δενδροκαλλιέργειες κατά 69%, γραμμικές καλλιέργειες και σιτηρά), το 9,5%
δασικές εκτάσεις, το 2,5% βοσκοτόπους, μόλις το 6% καταλαμβάνεται από αστικές και περιαστικές
εκτάσεις, ενώ το υπόλοιπο 6% κατανέμεται σε αδιαπέρατες επιφάνειες και γυμνά εδάφη.
Οι κυριότεροι οικισμοί εντός της Ζώνης είναι το Περιβόλι (1.378 κάτοικοι) και οι Αργυράδες
(660 κάτοικοι). Ο συνολικός πληθυσμός εντός της Ζώνης εκτιμάται σε 7.000 κατοίκους.

6.7

Ζώνη GR05RAK0007 - Μέσος Ρους Καλαμά από το Ύψος της Βροσίνας
έως το Καστρί

6.7.1

Περιγραφή Ζώνης

Η Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) «Μέσος Ρους Καλαμά από το Ύψος της Βροσίνας
έως το Καστρί – GR05RΑK0007» έχει έκταση 30 km2 και ανήκει στην λεκάνη απορροής του ποταμού
Καλαμά (EL12).

6.7.2

Φυσικά Χαρακτηριστικά

Η μεγαλύτερη έκταση της ΖΔΥΚΠ GR05RΑK0007 καλύπτεται από τον σχηματισμό των σύγχρονων
ποτάμιων αποθέσεων. Ο σχηματισμός του φλύσχη εντοπίζεται επιφανειακά σε πολύ μικρές εκτάσεις στο
νότιο τμήμα της.

6.7.3

Ανθρωπογενή Χαρακτηριστικά

Οι χρήσεις γης εντός της Ζώνης κατανέμονται ως εξής: το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό (78%), αφορά
καλλιεργήσιμες εκτάσεις (δενδροκαλλιέργειες, γραμμικές καλλιέργειες και σιτηρά), το 15,5% δασικές
εκτάσεις, μόλις το 1% βοσκοτόπους, μόλις το 0,5% καταλαμβάνεται από αστικές και περιαστικές εκτάσεις,
ενώ το υπόλοιπο 3,5% κατανέμεται σε αδιαπέρατες επιφάνειες και γυμνά εδάφη.
Οι κυριότεροι οικισμοί εντός της Ζώνης είναι το Κυπαρρίσιον και η Νεράιδα. Ο συνολικός πληθυσμός
εντός της Ζώνης εκτιμάται σε 500 κατοίκους.

6.8

Ζώνη GR05RAK0008 – Κάτω Ρους – Δέλτα Π. Καλαμά και Παράκτια
Ζώνη Ηγουμενίτσας

6.8.1

Περιγραφή Ζώνης

Η Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) «Κάτω Ρους – Δέλτα π. Καλαμά και παράκτια
ζώνη Ηγουμενίτσας - GR05RΑK0008» έχει έκταση 66 km2 και ανήκει στην λεκάνη απορροής του ποταμού
Καλαμά (EL12).

6.8.2

Φυσικά Χαρακτηριστικά

Η μεγαλύτερη έκταση της ΖΔΥΚΠ GR05RΑK0008 καλύπτεται από τον σχηματισμό των σύγχρονων
ποτάμιων αποθέσεων. Στο νότιο τμήμα της ζώνης εμφανίζονται οι παλαιές πυριτιακές προσχώσεις και σε
υπολειμματικές μορφές οι υπόλοιποι προαναφερόμενοι σχηματισμοί.
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6.8.3

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Ανθρωπογενή Χαρακτηριστικά

Οι χρήσεις γης εντός της Ζώνης κατανέμονται ως εξής: το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό (71%), αφορά
καλλιεργήσιμες εκτάσεις (δενδροκαλλιέργειες, γραμμικές καλλιέργειες και σιτηρά), το 9% δασικές
εκτάσεις, το 2,5% βοσκοτόπους, μόλις το 2,5% καταλαμβάνεται από αστικές και περιαστικές εκτάσεις,
ενώ το υπόλοιπο 15% κατανέμεται σε αδιαπέρατες επιφάνειες και γυμνά εδάφη.
Η κυριότερη αστική συγκέντρωση εντός της ΖΔΥΚΠ είναι η Ηγουμενίτσα με πληθυσμό 9.145 κατοίκους
σύμφωνα με στοιχεία του 2011. Η Ηγουμενίτσα αποτελεί σημείο στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη
της Ηπείρου καθώς αποτελεί την αφετηρία της Εγνατίας Οδού που καταλήγει στα ελληνοτουρκικά
σύνορα, και ταυτόχρονα μέσω του λιμανιού της, το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας, είναι η πύλη
εμπορικών προϊόντων από και προς την Αδριατική Θάλασσα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη. Ουσιαστικά,
η Ηγουμενίτσα φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς κόμβους στις οικονομικές συναλλαγές
Δύσης-Ανατολής. Επιπλέον, διαθέτει παράρτημα του ΤΕΙ Ηπείρου ενώ η ευρύτερη περιοχή αναπτύσσεται
τουριστικά τα τελευταία χρόνια.
Άλλοι σημαντικοί οικισμοί εντός της ΖΔΥΚΠ είναι η Νέα Σελεύκεια (2.535 κάτοικοι) στην περιφέρεια της
Ηγουμενίτσας, το Γραικοχώρι (1.917 κατοίκους) και βορειότερα η Σαγιάδα (879 κατοίκους). Ο συνολικός
πληθυσμός εντός της Ζώνης εκτιμάται σε 16.000 κατοίκους. Η σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα
της περιοχής είναι η γεωργία, ενώ λόγω του λιμένα Ηγουμενίτσας και της Εγνατίας, έχει διευκολυνθεί η
ανάπτυξη του εμπορίου, των μεταφορών και του τουρισμού.

6.9

Ζώνη GR05RAK0009 – Χαμηλή Ζώνη Κλειστής Λεκάνης Ιωαννίνων

6.9.1

Περιγραφή Ζώνης

Η Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) «Χαμηλή Ζώνη Κλειστής Λεκάνης Ιωαννίνων –
GR05RΑK0009» έχει έκταση 180 km2 και ανήκει στην κλειστή υδρολογική λεκάνη των Ιωαννίνων
συνολικής έκτασης 528,78 km2 η οποία αποτελεί υπολεκάνη της λεκάνης απορροής του ποταμού Καλαμά
(EL12).

6.9.2

Φυσικά Χαρακτηριστικά

Το κυριότερο γεωμορφολογικό χαρακτηριστικό της ΖΔΥΚΠ είναι η λίμνη Παμβώτιδα η οποία έπειτα από
τα έργα αποστράγγισης στην περιοχή Λαψίστα, έχει μήκος περίπου 7.5 km και πλάτος από 1.0 έως 4.2 km.
Η επιφάνειά της εκτιμάται σε 23 Km2, ενώ η στάθμη της κυμαίνεται μεταξύ των 470.7 m και των 468.8 m
(απόλυτο υψόμετρο). Το μέγιστο βάθος της είναι 9.6 m (από τη μέγιστη στάθμη της) και βρίσκεται κοντά
στο Νησί Ιωαννίνων, ενώ το επικρατέστερο βάθος είναι περίπου 5 m. Η λίμνη υπερχειλίζει προς την
πλευρά της περιοχής Περάματος και η στάθμη της ελέγχεται με θυροφράγματα. Η υπερχείλιση της λίμνης
οδηγείται από την κεντρική αποχετευτική τάφρο στην σήραγγα της Λαψίστας και μέσω αυτής στον
ποταμό Καλαμά.
Η μεγαλύτερη έκταση της ΖΔΥΚΠ GR05RΑK0009 καλύπτεται επιφανειακά από τον σχηματισμό των
σύγχρονων προσχώσεων. Ο σχηματισμός των πυριτιακών προσχώσεων εντοπίζεται επιφανειακά στο
νότιο τμήμα της μαζί με τις πολύ μικρές εμφανίσεις των τριαδικών λατυποπαγών. Στην επαφή των
τεταρτογενών αποθέσεων με τα ανθρακικά πετρώματα αναπτύσσεται ένας μεγάλος αριθμός
καταβοθρών που παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο στην αποστράγγιση του πεδινού τμήματος της
Υδρολογικής Λεκάνης Ιωαννίνων.
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6.9.3

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Ανθρωπογενή Χαρακτηριστικά

Οι χρήσεις γης εντός της Ζώνης κατανέμονται ως εξής: το μεγαλύτερο ποσοστό (58%), αφορά
καλλιεργήσιμες εκτάσεις (δενδροκαλλιέργειες, γραμμικές καλλιέργειες και σιτηρά), το 5,5% δασικές
εκτάσεις, το7,5% βοσκοτόπους, το 5,5% καταλαμβάνεται από αστικές και περιαστικές εκτάσεις, ενώ το
υπόλοιπο 23,5% κατανέμεται σε αδιαπέρατες επιφάνειες (Λίμνη Παμβώτιδα) και γυμνά εδάφη.
Τα Ιωάννινα, με πληθυσμό 65.274 κατοίκους, αποτελούν το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Δυτικής
Ελλάδας μετά την Πάτρα. Είναι έδρα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενώ διαθέτουν και παράρτημα του
ΤΕΙ Ηπείρου, ενώ στην πόλη λειτουργούν δύο νοσοκομεία, ένα περιφερειακό και ένα πανεπιστημιακό.
Αποτελούν, επίσης, κύριο στοιχείο του αναδυόμενου βόρειου άξονα ανάπτυξης της χώρας περί την
Εγνατία Οδό, αλλά και τον κόμβο του δυτικού άξονα ανάπτυξης κατά μήκος της Ιόνιας Οδού, ενώ
διαθέτουν και αεροδρόμιο.
Άλλοι σημαντικοί οικισμοί εντός της ΖΔΥΚΠ είναι η Ανατολή (9.798 κάτοικοι), ο Κατσικάς (3.385 κάτοικοι),
η Εξοχή (2.975 κάτοικοι), η Ελεούσα (2.805 κάτοικοι) και το Πέραμα (1.841 κάτοικοι), ενώ υπάρχουν και
πληθώρα άλλων μικρότερων οικισμών και χωριών. Στη ΖΔΥΚΠ συμπεριλαμβάνεται επίσης και η Νήσος
Ιωαννίνων εντός της λίμνης Παμβώτιδας. Ο συνολικός πληθυσμός εντός της ΖΔΥΚΠ, με δεδομένο ότι τόσο
τα Ιωάννινα όσο και η Ανατολή δεν εμπίπτουν στο σύνολό τους εντός της εκτιμάται σε 70.000 κατοίκους.
Η στρατηγική θέση των Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των οδικών αξόνων, έχει ώθηση
στην ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων και των οδικών μεταφορών. Σημαντικότερη οικονομική
δραστηριότητα παραμένει η γεωργία, ταυτόχρονα όμως με την ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα, λόγω
του αστικού χαρακτήρα των Ιωαννίνων, αλλά σημαντικό μερίδιο στην οικονομία κατέχει και ο
δευτερογενής τομέας, που συγκεντρώνεται στη ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων, με κύρια δραστηριότητα τη μεταποίηση
προϊόντων και την επεξεργασία τροφίμων από τον πρωτογενή τομέα.

6.10

Ζώνη GR05RAK0010 – Χαμηλή Περιοχή Άνω Ρου ποταμού Καλαμά
στην περιοχή Δολιανά

6.10.1 Περιγραφή Ζώνης
Η Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) «Χαμηλή Περιοχή Άνω Ρου ποταμού Καλαμά
στην περιοχή Δολιανά – GR05RΑK0010» έχει έκταση 42 Km2 και ανήκει στην λεκάνη απορροής του
ποταμού Καλαμά (EL12).

6.10.2 Φυσικά Χαρακτηριστικά
Η μεγαλύτερη έκταση της ΖΔΥΚΠ GR05RΑK0010 καλύπτεται επιφανειακά από τον σχηματισμό των
σύγχρονων προσχώσεων. Ο σχηματισμός των πυριτιακών προσχώσεων εμφανίζεται στο βόρειο τμήμα
ενώ η γύψος εμφανίζεται τμηματικά στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της ζώνης

6.10.3 Ανθρωπογενή Χαρακτηριστικά
Οι χρήσεις γης εντός της Ζώνης κατανέμονται ως εξής: το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό (66,5%),
αφορά καλλιεργήσιμες εκτάσεις (γραμμικές καλλιέργειες κατά 66,5% και σιτηρά κατά 2%), το 12%
δασικές εκτάσεις, το 4% βοσκοτόπους, μόλις το 1% καταλαμβάνεται από αστικές και περιαστικές
εκτάσεις, ενώ το υπόλοιπο 16,5% κατανέμεται σε αδιαπέρατες επιφάνειες και γυμνά εδάφη.
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Οι κυριότεροι οικισμοί εντός της Ζώνης είναι το Καλπάκι (625 κάτοικοι) και ο Παρακάλαμος
(730 κάτοικοι). Ο συνολικός πληθυσμός εντός της Ζώνης εκτιμάται σε 2.300 κατοίκους.
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

7

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

7.1

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΧΑΡΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (flood hazard maps) στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου
Πλημμυρών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. H.Π.
31822/1542/Ε103/21.7.2010, απεικονίζουν την έκταση και ένταση της πλημμύρας. Για την σύνταξη των
Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας απαιτούνται τα εξής:
α. Παραγωγή Όμβριων Καμπυλών, μέσω υπολογισμού και χωρικής κατανομής των παραμέτρων
τους για όλο το Υδατικό Διαμέρισμα
β. Παραγωγή Πλημμυρικών Υδρογραφημάτων, σε θέσεις ανάντη των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού
Κινδύνου Πλημμυρών (ΖΔΥΚΠ), μέσω του υδρολογικού μοντέλου HEC-HMS, με χρήση των
όμβριων καμπυλών και διαμόρφωση του κατάλληλου υδρογραφικού δικτύου, και
γ. Διόδευση Πλημμυρών, στις ΖΔΥΚΠ, μέσω του υδραυλικού μοντέλου HEC-RAS, χρησιμοποιώντας
ως είσοδο τα πλημμυρικά υδρογραφήματα και κατάλληλο χαρτογραφικό υπόβαθρο
Στα παρακάτω, περιγράφεται συνοπτικά η μεθοδολογία κατάρτισης των Χαρτών Επικινδυνότητας
Πλημμύρας.

7.1.1

Εξεταζόμενα Σενάρια

Σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, ζητείται η ανάλυση των ακόλουθων σεναρίων για τους
ποταμούς, ρέματα και χειμάρρους:
•

πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, που θεωρείται ότι αντιστοιχούν σε περίοδο
επαναφοράς 50 χρόνια

•

πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, που θεωρείται ότι αντιστοιχούν σε περίοδο
επαναφοράς 100 χρόνια και

•

πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, που θεωρείται ότι αντιστοιχούν σε περίοδο
επαναφοράς 1000 χρόνια

Επιπλέον, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, για κάθε περίοδο επαναφοράς εξετάζονται τρία σενάρια, που
αναφέρονται σε ευνοϊκές, μέσες και δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες. Στην πράξη, τα σενάρια αυτά
λαμβάνουν υπόψη το εύρος αβεβαιότητας στις εκτιμήσεις της βροχόπτωσης σχεδιασμού, αλλά και στις
υποθέσεις που γίνονται σχετικά με τις συνθήκες αρχικής υγρασίας του εδάφους. Πιο συγκεκριμένα:
•

ευνοϊκές συνθήκες: χρήση κάτω ορίου εμπιστοσύνης όμβριας καμπύλης, ξηρές αρχικές συνθήκες
υγρασίας, υψηλές τιμές χρόνου συγκέντρωσης και σχετικά χαμηλές τιμές συντελεστή Manning

•

δυσμενείς συνθήκες: χρήση άνω ορίου εμπιστοσύνης όμβριας καμπύλης, υγρές αρχικές
συνθήκες υγρασίας, χαμηλές τιμές χρόνου συγκέντρωσης και σχετικά υψηλές τιμές συντελεστή
Manning

Από τους συνδυασμούς των τριών υδρολογικών συνθηκών με τις τρεις περιόδους επαναφοράς
προκύπτουν, τελικά, 3 × 3 = 9 σενάρια, για τα οποία παράγονται τα αντίστοιχα πλημμυρικά
υδρογραφήματα σε κάθε θέση ενδιαφέροντος και στη συνέχεια καταρτίζονται οι αντίστοιχοι Χάρτες
Επικινδυνότητας Πλημμύρας.
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7.1.2

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Πλημμυρικές Παροχές

Η παραγωγή πλημμυρογραφημάτων υψηλής, μέσης και χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, γίνεται στις
θέσεις ενδιαφέροντος του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Ηπείρου. Οι θέσεις αυτές καθορίζονται με βάση
τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), σε συνδυασμό με άλλα κριτήρια,
γεωμορφολογικά και υδρολογικά. Τα εν λόγω πλημμυρογραφήματα αποτελούν δεδομένο εισόδου των
υδραυλικών μοντέλων που θα αναπτυχθούν για την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας.
Για την παραγωγή των πλημμυρικών υδρογραφημάτων απαιτείται:
•

η παραγωγή όμβριων καμπυλών

•

η παραγωγή των υετογραφημάτων καταιγίδας για την ανάντη λεκάνη απορροής

•

η εκτίμηση της ενεργού βροχόπτωσης στην λεκάνη απορροής και

•

η κατάρτιση των σχετικών μοναδιαίων υδρογραφημάτων και η προσθήκη της βασικής απορροής.

Η αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής όμβριων καμπυλών για το Υδατικό Διαμέρισμα
Ηπείρου καθώς και τα αντίστοιχα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Παραδοτέο 2 του Σταδίου Ι της 1ης
Φάσης «Όμβριες Καμπύλες». Η τελική παραγωγή των πλημμυρικών υδρογραφημάτων με την ανάλυση
της μεθοδολογίας και τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται αντίστοιχα στο Παραδοτέο 4 της
2ης Φάσης του Σταδίου Ι «Πλημμυρικά Υδρογραφήματα».
Στα παρακάτω πραγματοποιείται μια συνοπτική παρουσίαση της ακολουθούμενης μεθοδολογίας.
Α) Παραγωγή Όμβριων Καμπυλών
Αρχικά, τα πρωτογενή βροχομετρικά δεδομένα, που συλλέχθηκαν από βροχόμετρα (σε χρονικές κλίμακες
ημέρας και δύο ημερών) και βροχογράφους (σε χρονικές κλίμακες από 5 min έως 48 h), αξιολογήθηκαν
ως προς την συνέπεια και αξιοπιστία τους, μέσω εμπειρικών και στατιστικών ελέγχων.
Μετά τον προσδιορισμό του τελικού δείγματος σταθμών και των αντίστοιχων χρονοσειρών μέγιστων
βροχοπτώσεων, ακολούθησαν οι επεξεργασίες, στατιστικές και χωρικές, για την εκτίμηση των πέντε
παραμέτρων της γενικευμένης έκφρασης των όμβριων καμπυλών που προτείνεται στις προδιαγραφές.
Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε η Γενική Συνάρτηση Κατανομής Ακραίων Τιμών (General Extreme Value
Distribution) που είναι κατάλληλη για την παράσταση ακραίων φαινομένων, και χαρακτηρίζεται από
πέντε παραμέτρους λ, ψ, κ, θ και η. Για την εκτίμηση των τιμών των παραμέτρων θ και η θα
χρησιμοποιήθηκε αριθμητική μέθοδος βελτιστοποίησης, ενώ για τις παραμέτρους λ, ψ και κ θα
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των L-ροπών. Για τη μαθηματική έκφραση των όμβριων καμπυλών σε κάθε
επιλεγμένο σταθμό χρησιμοποιήθηκε η Συνάρτηση Κατανομής Pareto.
Για τις παραμέτρους η και θ εφαρμόζονται κοινές τιμές για το σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος (και
κοινές με το ΥΔ Δυτ. Στερεάς Ελλάδας). Για την κατανομή της παραμέτρου κ διαμορφώθηκαν 3
γεωγραφικές ζώνες διαφοροποίησης της τιμής της, ενώ οι παράμετροι λ και ψ διαφοροποιούνται ανά
σταθμό, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προσαρμογή των δειγμάτων. Οι παράμετροι λ και ψ
ανάγονται χωρικά σε όλο το Υδατικό Διαμέρισμα μέσω χρήσης της μεθόδου των αντίστροφων
αποστάσεων.
Τέλος, για την παραγωγή των δυσμενών και ευμενών υδρογραφημάτων στο επόμενο μεθοδολογικό
βήμα, παράγονται οι καμπύλες εμπιστοσύνης των όμβριων καμπυλών, με βαθμό εμπιστοσύνης 80%,
μέσω στοχαστικής προσομοίωσης Monte Carlo.
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Β) Παραγωγή Υετογραφημάτων Καταιγίδας
Η παραγωγή υετογραφημάτων καταιγίδας γίνεται στις επιλεγμένες θέσεις ενδιαφέροντος κάθε μία από
τις οποίες αντιστοιχεί σε μία υπολεκάνη. Για κάθε υπολεκάνη υπολογίζονται οι παράμετροι της όμβριας
καμπύλης, με βάση τη φύση της χωρικής κατανομής τους στο Υδατικό Διαμέρισμα, όπως και ο χρόνος
συγκέντρωσης κατά Giandotti.
Για την κατάρτιση των υετογραφημάτων για καταιγίδες με τις 3 περιόδους επαναφοράς, η διάρκεια
βροχής λαμβάνεται ως πολλαπλάσιο του χρόνου συγκέντρωσης της υπολεκάνης. Το υετογράφημα
σχεδιασμού παράγεται χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες όμβριες καμπύλες και με βάση:
•

τη μέθοδο των εναλλασσόμενων μπλοκ (alternating block method) για πλημμύρες μέσης και
υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, ήτοι με περιόδους επαναφοράς 50 και 100 χρόνια και

•

της δυσμενέστερης διάταξης (worst profile) του υετογραφήματος σχεδιασμού για πλημμύρες
χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, ήτοι με περιόδους επαναφοράς 1.000 χρόνια.

Στη συνέχεια τα σημειακά ύψη βροχής κάθε διάρκειας ανάγονται σε επιφανειακά, με τη χρήση μειωτικών
συντελεστών με βάση την έκταση της λεκάνης, ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά της χωρικής
μεταβλητότητας του φαινομένου.
Γ) Εκτίμηση Ενεργού Βροχόπτωσης
Από τις συνολικές επιφανειακές βροχοπτώσεις αφαιρούνται οι υδρολογικές απώλειες, προκειμένου να
προκύψουν οι ενεργές βροχοπτώσεις. Για τον υπολογισμό τους, χρησιμοποιήθηκε η εμπειρική μέθοδος
SCS που βασίζεται στον αριθμό καμπύλης απορροής (runoff Curve Number) CN, που συμπυκνώνει τα
φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της λεκάνης σε μία τιμή, και εξαρτάται από τα εδαφολογικά
χαρακτηριστικά, τις χρήσεις γης και τις προηγούμενες συνθήκες εδαφικής υγρασίας στη λεκάνη.
Για τον σκοπό αυτό έγινε αδρομερής κατάταξη των γεωλογικών σχηματισμών και των εδαφικών τύπων
στους εδαφικούς υδρολογικούς τύπους (Α έως D) της μεθόδου αυτής, και στην συνέχεια εκτίμηση του CN
σε κατά τόπους ομοιογενείς περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη και την φυτοκάλυψη. Η εφαρμογή της
μεθόδου έγινε με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε επίπεδο λεκανών και κυρίων
υπολεκανών απορροής.
Η μέθοδος θεωρεί 3 τύπους αρχικής εδαφικής υγρασίας, οι οποίοι θεωρείται ότι αντιστοιχούν στις
αντίστοιχες υδρολογικές συνθήκες των σεναρίων που εξετάζονται στη μελέτη, με τις ξηρές συνθήκες
(Τύπου Ι) να αντιστοιχούν στις ευμενείς συνθήκες, τις μέσες (Τύπου ΙΙ) στις μέσες και τέλος τις υγρές
(Τύπυο ΙΙΙ) στις ευμενείς.
Δ) Κατάρτιση Μοναδιαίων Υδρογραφημάτων – Βασική Απορροή
Ο χωροχρονικός μετασχηματισμός της απορροής (ενεργού βροχόπτωσης) σε πλημμυρική παροχή στην
έξοδο της λεκάνης γίνεται με εφαρμογή της θεωρίας του μοναδιαίου υδρογραφήματος. Το ΜΥ μιας
δεδομένης διάρκειας βροχής αποτελεί χαρακτηριστικό μέγεθος κάθε υπολεκάνης, και για την εκτίμηση
του εφαρμόζεται, το «λείο» συνθετικό μοναδιαίο υδρογράφημα (ΣΜΥ) της Soil Conservation Service
(SCS), που είναι γνωστό ως Standard και οι τεταγμένες του οποίου δίνονται σε αδιαστατοποιημένη μορφή
(χρόνος t προς χρόνο ανόδου tp, παροχή Q προς παροχή αιχμής Qp). Χαρακτηριστικό μέγεθος του ΜΥ είναι
ο χρόνος υστέρησης tL (δηλαδή η χρονική απόσταση του κέντρου βάρους του ΜΥ από το κέντρο βάρους
της βροχόπτωσης) και λαμβάνεται με βάση τη βιβλιογραφία ίσος με το 60% του χρόνου συγκέντρωσης.
Με γνωστό, λοιπόν, το χρόνο συγκέντρωσης υπολογίζονται οι τιμές του ΜΥ για μια δεδομένη διάρκεια
βροχόπτωσης.
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Στο σημείο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι ο χρόνος συγκέντρωσης που υπολογίστηκε σε
προηγούμενο βήμα, τροποποιείται ώστε να ληφθεί υπόψη η κρίσιμη ένταση βροχόπτωσης, με τη λογική
ο χρόνος συγκέντρωσης μειώνεται μεταβαίνοντας σε μεγαλύτερες περιόδους επαναφοράς, και ότι ο
υπολογισμός κατά Giandotti προσεγγίζει το χρόνο συγκέντρωσης για βροχόπτωση με Τ=5 έτη.
Τέλος, σε ποταμούς με συνεχή ροή, προστίθεται η βασική απορροή για την οποία εφαρμόζονται γενικά
οι τιμές ειδικής παροχής 0.01, 0.02 και 0.05 m3/s/km2, που θεωρείται ότι αντιστοιχούν σε περιόδους
επαναφοράς 50, 100 και 1000 έτη. Οι τιμές αυτές, όπως είναι προφανές, έχουν μικρή μόνο επίδραση στο
τελικό αποτέλεσμα.
Ε) Παραγωγή Πλημμυρικών Υδρογραφημάτων
Για κάθε υπολεκάνη διαμορφώνονται τα δεδομένα εισόδου των 9 υδρολογικών σεναρίων, δηλαδή:
•

παράγονται τα υετογραφήματα σχεδιασμού για τις τρεις περιόδους επαναφοράς των ομβρίων
καμπυλών, με βάση την κεντρική τιμή της βροχόπτωσης και τα άνω και κάτω όρια
εμπιστοσύνης

•

εκτιμάται η μέγιστη δυνητική κατακράτηση για τις τρεις καταστάσεις αρχικής υγρασίας του
εδάφους, συναρτήσει των CNI, CNII και CNIIΙ, αντίστοιχα, καθώς και τα αρχικά ελλείμματα ως
ποσοστό 20% αυτής

•

παράγονται τα συνθετικά μοναδιαία υδρογραφήματα της SCS, που εκτιμώνται με βάση τον
τροποποιημένο, με βάση την κρίσιμη ένταση βροχής, χρόνο συγκέντρωσης της υπολεκάνης

•

εκτιμάται η βασική απορροή συναρτήσει της περιόδου επαναφοράς, πολλαπλασιάζοντας τις
αντίστοιχες τιμές ειδικής παροχής επί την έκταση της υπολεκάνης.

Η παραγωγή των υδρογραφημάτων σχεδιασμού των υπολεκανών γίνεται στο περιβάλλον του HEC-HMS,
με κατάλληλη διαμόρφωση του υδρογραφικού δικτύου με κόμβους, υδατορεύματα και υπολεκάνες, και
περιλαμβάνει τρεις συνιστώσες:
•

τον διαχωρισμό των υδρολογικών ελλειμμάτων από το συνολικό υετογράφημα, με τη μέθοδο
SCS-CN, ώστε να προκύψει η επιφανειακή απορροή κάθε υπολεκάνης

•

τον μετασχηματισμό της επιφανειακής απορροής σε πλημμυρογράφημα σε έξοδο της
υπολεκάνης, με εφαρμογή της θεωρίας του μοναδιαίου υδρογραφήματος

•

την προσθήκη της βασικής ροής της υπολεκάνης.

Τα υδρογραφήματα σχεδιασμού καταλήγουν στον κόμβο εξόδου της υπολεκάνης. Προφανώς, αν σε
κάποιον κόμβο συμβάλλουν περισσότερες υπολεκάνες, τότε υδρογραφήματά τους αθροίζονται. Τέλος,
επιλύεται το πρόβλημα διόδευσης των απορροών των υπολεκανών στο υδρογραφικό δίκτυο, που στην
παρούσα μελέτη αντιμετωπίζεται με υδρολογικές προσεγγίσεις και συγκεκριμένα τη μέθοδο Muskingum
για υδατορεύματα μικρής κλίσης (ενδεικτικά, <1%), και τη μέθοδο της χρονικής υστέρησης (ή κινηματικού
κύματος) για μεγαλύτερης κλίσης υδατορεύματα.
Τα τελικά πλημμυρικά υδρογραφήματα στις ανάντη θέσεις των ΖΔΥΠΚ αποτελούν την είσοδο των
υδραυλικών μοντέλων που εφαρμόζονται στη συνέχεια για την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας
Πλημμύρας.

7.1.3

Διόδευση Πλημμυρών

Χρησιμοποιώντας τα πλημμυρικά υδρογραφήματα που υπολογίστηκαν μέσω του υδρολογικού μοντέλου
HEC-HMS, ως είσοδο στο υδραυλικό μοντέλο HEC-RAS, πραγματοποιείται η διόδευση του πλημμυρικού
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κύματος και η κατάκλυσή του στις αντίστοιχες περιοχές μελέτης, ώστε να παραχθούν οι επιθυμητοί
Χάρτες. Το HEC-RAS 5.0 (5.0.3) του Κέντρου Τεχνικής Υδρολογίας (Hydrologic Engineering Center) του
Σώματος Μηχανικών του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. Corps of Engineers), είναι ένα
ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού κατάλληλο για μονοδιάστατους (1D) και δισδιάστατους (2DH)
υδραυλικούς υπολογισμούς σε ένα πλήρες δίκτυο από φυσικούς ή τεχνητούς ανοικτούς αγωγούς και
υδατορεύματα (River Analysis System) και πλημμυρικές (εκτός της κοίτης) εκτάσεις.
Πιο αναλυτικά, το μοντέλο HEC-RAS δύναται να προσομοιώσει τόσο υποκρίσιμες, όσο και υπερκρίσιμες
συνθήκες ροής ή συνδυασμό και των δύο, καθώς και την επίδραση διαφόρων εμποδίων στη ροή, όπως
γεφυρών, οχετών, υπερχειλιστών και κατασκευών μέσα στη ζώνη κατάληψης της πλημμύρας. Η
υπολογιστική διαδικασία στην μονοδιάστατη ανάλυση (η οποία συναντάται κατά βάση εντός της κοίτης)
βασίζεται στην επίλυση της μονοδιάστατης εξίσωσης ενέργειας, ενώ οι απώλειες ενέργειας λόγω τριβών
εκτιμώνται κατά Manning, με χρήση διαφορετικών συντελεστών τόσο στην κοίτη όσο και στις εκτάσεις
κατάκλυσεις για τις διάφορες υδρολογικές συνθήκες. Στις πλημμυρικές εκτάσεις, επιλέγονται οι
δισδιάστατες εξισώσεις Saint Venant (Full 2D Saint Venant/Shallow Water equations-SW).
Για την υδραυλική προσομοίωση και εξαγωγή πλημμυρικών χαρτών, εισάγεται κατάλληλο ψηφιακό
μοντέλο εδάφους (μέσω του HEC-GeoRAS του ArcGIS), καθώς και η απαραίτητη σχηματοποίηση των
υδατορευμάτων (χωρική και γεωμετρική) και των υδραυλικών κατασκευών εντός αυτών. Επιπλέον,
εισάγονται οι συνθήκες ροής, όπως προσδιορίστηκαν ως πλημμυρογραφήματα στο προηγούμενο στάδιο,
ως οριακές συνθήκες.
Εφόσον έχουν εισαχθεί όλα τα γεωμετρικά δεδομένα και οι συνθήκες ροής, είναι εφικτή στη συνέχεια η
αριθμητική προσομοίωση και η εξαγωγή αποτελεσμάτων, δηλαδή των παρακάτω Χαρτών, για όλες τις
εξεταζόμενες περιόδους επαναφοράς στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας:
•

χωρική κατανομή επιφάνειας κατάκλυσης για τις ευμενείς, μέσες και δυσμενείς συνθήκες
στους ποταμούς, και μόνο για τις μέσες στους χειμάρρους και τις λίμνες

•

χωρική κατανομή μέγιστης στάθμης, βάθους και ταχύτητας ροής του νερού για τις μέσες
συνθήκες σε ποταμούς και χειμάρρους καθώς και του χρόνου άφιξης και παραμονής σε
χαρακτηριστικά σημεία (οικισμοί, πόλεις, βιομηχανίες)

•

χωρική κατανομή μέγιστης αναμενόμενης στάθμης και βάθους νερού για τις λίμνες.

Οι παραπάνω Χάρτες ανά ΖΔΥΚΠ παρουσιάζονται συνοπτικά στις ενότητες 7.2 και 7.3 του παρόντος, ενώ
η αναλυτικοί μεθοδολογία για την κατασκευή τους και τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στο
Παραδοτέο 5 της 3ης Φάσης του Σταδίου Ι «Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας».

7.1.4

Πλημμύρες από Ανύψωση Στάθμης Λιμνών

Για την εκτίμηση της μέγιστης πλημμυρικής στάθμης σε λίμνες εφαρμόζεται η διαδικασία υπολογισμού
διόδευσης πλημμυρογραφήματος μέσω ταμιευτήρα. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει τα ακόλουθα:
•

Τα πλημμυρογραφήματα εισροής στη λίμνη. Αυτά αποδίδουν σε αριθμητική μορφή –
χρονοσειρά τα υδρογραφήματα που παρήχθησαν μέσω του υδρολογικού μοντέλου HEC-HMS
για το σενάριο μέσων συνθηκών και περιόδους επαναφοράς 50, 100 και 1000 ετών
αντιστοίχως, σε κατάλληλες θέσεις ανάντη των λιμνών.

•

Τη σχέση στάθμης – επιφάνειας καθρέφτη της λίμνης, από την οποία στη συνέχεια προκύπτει
η σχέση στάθμης – όγκου νερού. Η σχέση αυτή προσομοιώνεται με επαρκή ακρίβεια με τη

GR04 – ΙΙ – Α Π12.Τ1 – 61

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)

Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

μορφή εξίσωσης δευτέρου βαθμού. Η σχέση στάθμης – επιφάνειας καθρέφτη προκύπτει από
το ΨΜΕ.
•

Τη σχέση στάθμης νερού στη λίμνη – παροχής στο σύστημα εκροής από αυτήν, η οποία
επίσης λαμβάνει τη μορφή μαθηματικής εξίσωσης.

Επιπλέον, για κάθε λίμνη σχηματοποιούνται τα τεχνικά έργα που πιθανόν σχετίζονται με τη στάθμη της
και τη διαχείριση νερού εντός αυτής, όπως ρυθμιστικά θυροφράγματα, τάφροι ή υπερχειλιστές και
προσδιορίζεται η μαθηματική σχέση που αυτά επηρεάζουν την εισροή στη λίμνη ή την εκροής από αυτή.
Τέλος, o υπολογισμός της διόδευσης γίνεται με τη βοήθεια απλού λογιστικού φύλλου (excel) που επιλύει
σε βήματα την ακόλουθη εξίσωση:
2⁄ +



=

+



+ 2 ⁄ −

Όπου:
I1: η τιμή της παροχής εισόδου στη λίμνη τη χρονική στιγμή t1
I2: η τιμή της παροχής εισόδου στη λίμνη τη χρονική στιγμή t2
O1: η τιμή της παροχής εκροής από τη λίμνη τη χρονική στιγμή t1
O2: η τιμή της παροχής εκροής από τη λίμνη τη χρονική στιγμή t2
V1: η τιμή του όγκου νερού στη λίμνη τη χρονική στιγμή t1
V2: η τιμή του όγκου νερού στη λίμνη τη χρονική στιγμή t2
Δt: η χρονική διαφορά t2-t1
Με βάση τον υπολογιζόμενο πλημμυρικό όγκο κατά τη διάρκεια του πλημμυρικού επεισοδίου
υπολογίζεται η αντίστοιχη πλημμυρική στάθμη μέσω της σχέσης στάθμης – όγκου νερού και μέσω
Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους, οι κατακλυζόμενες περιοχές για κάθε εξεταζόμενη περίοδο επαναφοράς.

7.1.5

Πλημμύρες από Ανύψωση Μέσης Στάθμης Θάλασσας

Οι υπολογισμοί για την ανύψωση της Μέσης Στάθμης Θάλασσας (ΜΣΘ) στο ΥΔ Ηπείρου έγιναν στο
πλαίσιο της μελέτης «Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας» και τα αντίστοιχα
αποτελέσματα παρουσιάζονται στην ενότητα Error! Reference source not found. του παρόντος.
Με δεδομένη την ανύψωση ΜΣΘ για το ΥΔ, υπολογίζονται μέσω Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους οι
κατακλυζόμενες περιοχές από τις θαλάσσιες πλημμύρες Τ=50 και Τ=100 ετών.

7.1.6

Eπίδραση Κλιματικής Αλλαγής

Οι, μέχρι σήμερα, διαθέσιμες υδροµετεωρολογικές αναλύσεις και μελέτες καταγράφουν µεγάλες
αβεβαιότητες στις προβλέψεις για την επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής. Παρά το γεγονός ότι τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση των καταστροφών από πλημμύρες, τα αίτια φαίνεται
να οφείλονται περισσότερο στην αύξηση της έκθεσης των ανθρώπων και των περιουσίων στις
πλημμύρες. Στο παρόν Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, ο εντοπισμός των περιοχών όπου
είναι πιθανό να σημειωθεί πλημμύρα βασίστηκε σε υδροµορφολογικά κριτήρια (περιοχές όπου η κλίση
του εδάφους είναι μικρότερη από < 2% ή περιοχές σε θέσεις προσχωματικών αποθέσεων) και όχι σε
υδρολογική ανάλυση. Εκτιμάται ότι µε τη μέθοδο αυτή εντοπίστηκαν και επιλέχθηκαν για περαιτέρω
διερεύνηση (άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας) οι ευάλωτες ζώνες ακόμα και σε µία ενδεχόμενη επιδείνωση των
συνθηκών λόγω κλιματικής αλλαγής.
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Τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα υδρολογικά δεδομένα δεν επαρκούν για µία τεκμηριωμένη πρόβλεψη της
επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στη συχνότητα εμφάνισης των πλημμυρών. Έτσι, στον πρώτο κύκλο
εφαρμογής της Οδηγίας δεν θα εξεταστούν σενάρια διόδευσης πλημμυρών σε συνθήκες κλιματικής
αλλαγής. Επειδή όμως εξετάστηκαν υδρολογικά σενάρια πολύ χαμηλής πιθανότητας µε τη χρήση
στοχαστικής ανάλυσης (κατανομές ακραίων τιμών), θεωρείται ότι έτσι ενσωματώνεται σε αυτή τη φάση
η επίδραση της κλιματικής αλλαγής.

7.2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΑΡΤΩΝ

Οι συνολικές κατακλυζόμενες εκτάσεις στο σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος δεν υπερβαίνουν τα 300
χιλιάδες στρέμματα ακόμα και για την πλημμύρα περιόδου επαναφοράς 1000 ετών. Οι εκτάσεις
απεικονίζονται στο παρακάτω γράφημα. Οι κατακλυζόμενες περιοχές έχουν προκύψει με βάση τους
Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας που παρουσιάζονται στην επόμενη παράγραφο.

Εικόνα 7.1: Κατακλυζόμενες εκτάσεις στο ΥΔ Ηπείρου (EL05) για τις πλημμύρες περιόδου
επαναφοράς 50, 100 και 1.000 ετών καθώς και για τις θαλάσσιες πλημμύρες περιόδου επαναφοράς
50 και 100 ετών

7.2.1

Ζώνη GR05RAK0001

Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά το μέσο ρου του π. Λούρου. Όπως φαίνεται στο γράφημα που ακολουθεί,
οι κατακλυζόμενες εκτάσεις κυμαίνονται από 14 χιλιάδες έως 16 χιλιάδες περίπου στρέμματα για το
εύρος των πλημμυρικών γεγονότων που εξετάσθηκαν.
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Εικόνα 7.2: Κατακλυζόμενες εκτάσεις στη GR05RAK0001 για τις πλημμύρες περιόδου επαναφοράς 50,
100 και 1.000 ετών

7.2.2

Ζώνη GR05RAK0002

Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά την πεδιάδα Πρέβεζας. Όπως φαίνεται στο γράφημα που ακολουθεί, οι
κατακλυζόμενες εκτάσεις δεν υπερβαίνουν τα 1.000 στρέμματα για το εύρος των θαλάσσιων
πλημμυρικών γεγονότων που εξετάσθηκαν.

Εικόνα 7.3: Κατακλυζόμενες εκτάσεις στη GR05RAK0002 για τις πλημμύρες περιόδου επαναφοράς 50,
100 και 1.000 ετών
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Ζώνη GR05RAK0003

Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά τις πεδιάδες Άρτας και χαμηλής ζώνης ποταμών Λούρου-Αράχθου. Όπως
φαίνεται στο γράφημα που ακολουθεί, οι κατακλυζόμενες εκτάσεις κυμαίνονται από 72 έως 260 χιλιάδες
περίπου στρέμματα για το εύρος των πλημμυρικών γεγονότων που εξετάσθηκαν.

Εικόνα 7.4: Κατακλυζόμενες εκτάσεις στη GR05RAK0003 για τις πλημμύρες περιόδου επαναφοράς 50,
100 και 1.000 ετών

7.2.4

Ζώνη GR05RAK0004

Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά την περιοχή Λευκίµµης νήσου Κέρκυρας. Όπως φαίνεται στο γράφημα που
ακολουθεί, οι κατακλυζόμενες εκτάσεις κυμαίνονται από 1,4 χιλιάδες έως 2 χιλιάδες περίπου στρέμματα
για το εύρος των πλημμυρικών γεγονότων που εξετάσθηκαν.

Εικόνα 7.5: Κατακλυζόμενες εκτάσεις στη GR05RAK0004 για τις πλημμύρες περιόδου επαναφοράς 50,
100 και 1.000 ετών
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Ζώνη GR05RAK0005

Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά τις χαμηλές περιοχές της λεκάνης του π. Αχέροντα και της κλειστής
λεκάνης Μαργαριτίου. Όπως φαίνεται στο γράφημα που ακολουθεί, οι κατακλυζόμενες εκτάσεις
κυμαίνονται από 5 χιλιάδες έως 66 χιλιάδες περίπου στρέμματα για το εύρος των πλημμυρικών
γεγονότων που εξετάσθηκαν.

Εικόνα 7.6: Κατακλυζόμενες εκτάσεις στη GR05RAK0005 για τις πλημμύρες περιόδου επαναφοράς 50,
100 και 1.000 ετών

7.2.6

Ζώνη GR05RAK0006

Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά τη χαμηλή ζώνη νήσου Κέρκυρας από το ύψος της Στρογγυλής µέχρι τους
Βιταλάδες. Όπως φαίνεται στο γράφημα που ακολουθεί, οι κατακλυζόμενες εκτάσεις δεν υπερβαίνουν
τα 4 χιλιάδες στρέμματα για το εύρος των πλημμυρικών γεγονότων που εξετάσθηκαν.

Εικόνα 7.7: Κατακλυζόμενες εκτάσεις στη GR05RAK0006 για τις πλημμύρες περιόδου επαναφοράς 50,
100 και 1.000 ετών
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Ζώνη GR05RAK0007

Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά το μέσο ρου η χαμηλή ζώνη άνω ρου Καλαµά από το ύψος της Βροσίνας
έως το Καστρί. Όπως φαίνεται στο γράφημα που ακολουθεί, οι κατακλυζόμενες εκτάσεις κυμαίνονται
από 15,5 χιλιάδες έως 24,5 χιλιάδες περίπου στρέμματα για το εύρος των πλημμυρικών γεγονότων που
εξετάσθηκαν.

Εικόνα 7.8: Κατακλυζόμενες εκτάσεις στη GR05RAK0007 για τις πλημμύρες περιόδου επαναφοράς 50,
100 και 1.000 ετών

7.2.8

Ζώνη GR05RAK0008

Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά τον κάτω ρου - ∆έλτα του π. Καλαµά και την παράκτια ζώνη Ηγουμενίτσας.
Όπως φαίνεται στο γράφημα που ακολουθεί, οι κατακλυζόμενες εκτάσεις δεν υπερβαίνουν τα
50 χιλιάδες στρέμματα για το εύρος των πλημμυρικών γεγονότων που εξετάσθηκαν.
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Εικόνα 7.9: Κατακλυζόμενες εκτάσεις στη GR05RAK0008 για τις πλημμύρες περιόδου επαναφοράς 50,
100 και 1.000 ετών

7.2.9

Ζώνη GR05RAK0009

Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά τη χαμηλή ζώνη της κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων. Όπως φαίνεται στο
γράφημα που ακολουθεί, οι κατακλυζόμενες εκτάσεις κυμαίνονται από 16 χιλιάδες έως 27 χιλιάδες
περίπου στρέμματα για το εύρος των πλημμυρικών γεγονότων που εξετάσθηκαν.

Εικόνα 7.10: Κατακλυζόμενες εκτάσεις στη GR05RAK0009 για τις πλημμύρες περιόδου επαναφοράς
50, 100 και 1.000 ετών

7.2.10 Ζώνη GR05RAK0010
Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά τη χαμηλή περιοχή άνω ρου του π. Καλαµά στην περιοχή ∆ολιανά. Όπως
φαίνεται στο γράφημα που ακολουθεί, οι κατακλυζόμενες εκτάσεις κυμαίνονται από 10 χιλιάδες έως
15 χιλιάδες περίπου στρέμματα για το εύρος των πλημμυρικών γεγονότων που εξετάσθηκαν.
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Εικόνα 7.11: Κατακλυζόμενες εκτάσεις στη GR05RAK0009 για τις πλημμύρες περιόδου επαναφοράς
50, 100 και 1.000 ετών

7.3

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας (Flood Hazard
Maps FHM) που έχουν καταρτιστεί για τα διάφορα υδρολογικά σενάρια που έχουν προσομοιωθεί κατά
μήκος των ποταμών του ΥΔ Ηπείρου (GR05). Παρατίθενται συνοπτικά οι πληροφορίες που απεικονίζονται
σε κάθε περίπτωση, και περιγράφεται ο τρόπος απεικόνισής τους.
Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από ποτάμιες ροές/λίμνες που καταρτίστηκαν αντιστοιχούν στα
εξής σενάρια:
•

πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 50 ετών

•

πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 100 ετών

•

πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 1000 ετών

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας βάση της χωρικής κατανομής της επιφάνειας κατάκλυσης
πλημμύρας από τη θάλασσα που καταρτίστηκαν αντιστοιχούν στα εξής σενάρια:
•

πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 50 ετών

•

πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 100 ετών

Στο παρόν στάδιο (1ος κύκλος εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ) δεν εξετάζονται σενάρια κλιματικής
αλλαγής.
Οι χάρτες έχουν καταρτιστεί στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ‘87) και στο σύστημα
συντεταγμένων European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89), με χρήση της εγκάρσιας
μερκατορικής προβολής TM07 (Transverse Mercator Projection TM07) που εφαρμόζεται σε όλη την
Ελλάδα εκτός από το Καστελόριζο, προκειμένου να είναι εφικτή η ανάρτηση χωρικών δεδομένων στην
πλατφόρμα Inspire.
Παρουσιάζονται σε κλίμακα 1:25.000, για όλες τις περιόδους επαναφοράς που εξετάζονται. Η επιλογή
της κλίμακας αυτής έγινε διότι οι εκτάσεις που κατακλύζονται σε όλα τα σενάρια που εξετάστηκαν είναι
στην συντριπτική τους πλειοψηφία αγροτικές και φυσικές περιοχές, όχι αστικές περιοχές. Η κλίμακα αυτή
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δίνει επαρκή ακρίβεια στην αναγνώριση τέτοιων περιοχών και προσφέρει εποπτική εικόνα της συνολικής
περιοχής μελέτης σε λιγότερα φύλλα χάρτη. Συνολικά η περιοχή του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου
(GR05) καλύπτεται από δέκα εννέα (19) πινακίδες για τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας από
ποτάμιες ροές / λίμνες και έξι (6) πινακίδες για τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας από ανύψωσης
μέσης στάθμης της θάλασσας, οι οποίες ακολουθούν τις προδιαγραφές διανομής πινακίδων στο σύστημα
αναφοράς ΕΓΣΑ 87.
Η κωδικοποίηση των πινακίδων έγινε βάσει των προδιαγραφών της διανομής ΕΓΣΑ 87 και κάθε πινακίδα
έχει ένα μοναδικό αριθμό. Η κωδικοποίηση των πινακίδων φαίνεται στην κλείδα που υπάρχει στο μέσον
του κάθε χάρτη (βλ. παρακάτω σχήμα).

Εικόνα 7.12: Επεξήγηση κωδικοποίησης πινακίδων
Η μορφή της κωδικοποίησης είναι οι εξής:
ΧΧΧΧΧ-ΥΥΥΥΥ/Κ
Όπου:
ΧΧΧΧΧ: το ακέραιο μέρος του πηλίκου της τετμημένες Χ του κάτω αριστερά άκρου της πινακίδας δια του
100
ΥΥΥΥΥ: το ακέραιο μέρος του πηλίκου της τεταγμένης Υ του κάτω αριστερά άκρου της πινακίδας δια του
100
Κ: το ακέραιο μέρος του πηλίκου του παρονομαστή της κλίμακας του σχεδίου δια του 1000 (στην
προκειμένη περίπτωση Κ=25)
Βάσει των παραπάνω προκύπτει η κωδικοποίηση της μορφής:
02400-42450/25
Η διαστάσεις του θέματος είναι 81x61 cm με επικάλυψη 1cm στο άνω και δεξιό άκρο του θέματος των
πινακίδων για την ευχερή σύνδεση τους.
Ο τίτλος κάθε χάρτη συντίθεται από μια κωδική ονομασία η οποία είναι στα πρότυπα του σημειώματος
του Τεχνικού Συμβούλου της ΕΓΥ («Σημείωμα για την οργάνωση των ψηφιακών αρχείων των ΣΔΚΠ και τα
μεταδεδομένα χωρικής πληροφορίας) και την εκάστοτε κωδικοποίηση της κάθε πινακίδας. Έτσι ο τίτλος
του τελικού χάρτη είναι της μορφής:
Κωδική ονομασία

Ι-3 Π05-Χ1 _ 02400-42450/25
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Οι τίτλοι και οι κωδικοί των χαρτών παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 7-1: Τίτλοι και κωδικοί χαρτών επικινδυνότητας
Τίτλος

Κλίμακα

Αριθμός
Τεύχους / Χάρτη

1

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=50 έτη. Μέσος ρους π. Λούρου (GR05RΑΚ0001)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ1

2

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=100 έτη. Μέσος ρους π. Λούρου (GR05RΑΚ0001)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ2

3

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=1000 έτη. Μέσος ρους π. Λούρου (GR05RΑΚ0001)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ3

4

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=50 έτη. Μέσος ρους π. Λούρου (GR05RΑΚ0001)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ4

5

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=100 έτη. Μέσος ρους π. Λούρου (GR05RΑΚ0001)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ5

6

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=1000 έτη. Μέσος ρους π. Λούρου (GR05RΑΚ0001)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ6

7

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=50 έτη. Πεδιάδες Άρτας, χαμηλή ζώνη ποταμών ΛούρουΆραχθου (GR05RΑΚ0003)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ7

8

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=100 έτη. Πεδιάδες Άρτας, χαμηλή ζώνη ποταμών ΛούρουΆραχθου (GR05RΑΚ0003)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ8

9

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=1000 έτη. Πεδιάδες Άρτας, χαμηλή ζώνη ποταμών ΛούρουΆραχθου (GR05RΑΚ0003)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ9

10

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=50 έτη. Πεδιάδες Άρτας, χαμηλή ζώνη ποταμών ΛούρουΆραχθου (GR05RΑΚ0003)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ10

11

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=100 έτη. Πεδιάδες Άρτας, χαμηλή ζώνη ποταμών ΛούρουΆραχθου (GR05RΑΚ0003)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ11

Α/Α

GR04 – ΙΙ – Α Π12.Τ1 – 71

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)

Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Τίτλος

Κλίμακα

Αριθμός
Τεύχους / Χάρτη

12

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=1000 έτη. Πεδιάδες Άρτας, χαμηλή ζώνη ποταμών ΛούρουΆραχθου (GR05RΑΚ0003)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ12

13

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=50 έτη. Περιοχή Λευκίμνης νήσου Κέρκυρας (GR05RΑΚ0004)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ13

14

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=100 έτη. Περιοχή Λευκίμνης νήσου Κέρκυρας (GR05RΑΚ0004)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ14

15

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=1000 έτη. Περιοχή Λευκίμνης νήσου Κέρκυρας
(GR05RΑΚ0004)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ15

16

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=50 έτη. Περιοχή Λευκίμνης νήσου Κέρκυρας (GR05RΑΚ0004)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ16

17

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=100 έτη. Περιοχή Λευκίμνης νήσου Κέρκυρας (GR05RΑΚ0004)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ17

18

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=1000 έτη. Περιοχή Λευκίμνης νήσου Κέρκυρας
(GR05RΑΚ0004)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ18

19

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=50 έτη. Χαμηλές περιοχές λεκένης π. Αχέροντα και κλειστής
λεκάνης Μαργαριτίου (GR05RΑΚ0005)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ19

20

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=100 έτη. Χαμηλές περιοχές λεκένης π. Αχέροντα και κλειστής
λεκάνης Μαργαριτίου (GR05RΑΚ0005)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ20

21

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=1000 έτη. Χαμηλές περιοχές λεκένης π. Αχέροντα και
κλειστής λεκάνης Μαργαριτίου (GR05RΑΚ0005)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ21

22

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=50 έτη. Χαμηλές περιοχές λεκένης π. Αχέροντα και κλειστής
λεκάνης Μαργαριτίου (GR05RΑΚ0005)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ22

Α/Α
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23

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=100 έτη. Χαμηλές περιοχές λεκένης π. Αχέροντα και κλειστής
λεκάνης Μαργαριτίου (GR05RΑΚ0005)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ23

24

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=1000 έτη. Χαμηλές περιοχές λεκένης π. Αχέροντα και
κλειστής λεκάνης Μαργαριτίου (GR05RΑΚ0005)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ24

25

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=50 έτη. Χαμηλή ζώνη νήσου Κέρκυρας από το ύψος της
Στρογγύλης μέχρι τους Βιταλάδες (GR05RΑΚ0006)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ25

26

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=100 έτη Χαμηλή ζώνη νήσου Κέρκυρας από το ύψος της
Στρογγύλης μέχρι τους Βιταλάδες (GR05RΑΚ0006)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ26

27

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=1000 έτη. Χαμηλή ζώνη νήσου Κέρκυρας από το ύψος της
Στρογγύλης μέχρι τους Βιταλάδες (GR05RΑΚ0006)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ27

28

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=50 έτη. Χαμηλή ζώνη νήσου Κέρκυρας από το ύψος της
Στρογγύλης μέχρι τους Βιταλάδες (GR05RΑΚ0006)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ28

29

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=100 έτη Χαμηλή ζώνη νήσου Κέρκυρας από το ύψος της
Στρογγύλης μέχρι τους Βιταλάδες (GR05RΑΚ0006)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ29

30

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=1000 έτη. Χαμηλή ζώνη νήσου Κέρκυρας από το ύψος της
Στρογγύλης μέχρι τους Βιταλάδες (GR05RΑΚ0006)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ30

31

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=50 έτη. Μέσω ρους Καλαμά από το ύψος της Βροσίνας έως
το Καστρί (GR05RΑΚ0007)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ31

32

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=100 έτη. Μέσω ρους Καλαμά από το ύψος της Βροσίνας έως
το Καστρί (GR05RΑΚ0007)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ32

Α/Α
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33

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=1000 έτη. Μέσω ρους Καλαμά από το ύψος της Βροσίνας έως
το Καστρί (GR05RΑΚ0007)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ33

34

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=50 έτη. Μέσω ρους Καλαμά από το ύψος της Βροσίνας έως
το Καστρί (GR05RΑΚ0007)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ34

35

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=100 έτη. Μέσω ρους Καλαμά από το ύψος της Βροσίνας έως
το Καστρί (GR05RΑΚ0007)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ35

36

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=1000 έτη. Μέσω ρους Καλαμά από το ύψος της Βροσίνας έως
το Καστρί (GR05RΑΚ0007)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ36

37

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=50 έτη. Κάτω ρους-Δέλτα π. Καλαμά και παράκτια ζώνη
Ηγουμενίτσας (GR05RΑΚ0008)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ37

38

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=100 έτη. Κάτω ρους-Δέλτα π. Καλαμά και παράκτια ζώνη
Ηγουμενίτσας (GR05RΑΚ0008)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ38

39

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=1000 έτη. Κάτω ρους-Δέλτα π. Καλαμά και παράκτια ζώνη
Ηγουμενίτσας (GR05RΑΚ0008)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ39

40

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=50 έτη. Κάτω ρους-Δέλτα π. Καλαμά και παράκτια ζώνη
Ηγουμενίτσας (GR05RΑΚ0008)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ40

41

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=100 έτη. Κάτω ρους-Δέλτα π. Καλαμά και παράκτια ζώνη
Ηγουμενίτσας (GR05RΑΚ0008)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ41

42

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=1000 έτη. Κάτω ρους-Δέλτα π. Καλαμά και παράκτια ζώνη
Ηγουμενίτσας (GR05RΑΚ0008)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ42

Α/Α

GR04 – ΙΙ – Α Π12.Τ1 – 74

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)

Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Τίτλος

Κλίμακα

Αριθμός
Τεύχους / Χάρτη

43

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=50 έτη. Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων
(GR05RΑΚ0009)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ43

44

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=100 έτη. Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων
(GR05RΑΚ0009)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ44

45

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=1000 έτη. Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων
(GR05RΑΚ0009)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ45

46

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=50 έτη. Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων
(GR05RΑΚ0009)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ46

47

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=100 έτη. Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων
(GR05RΑΚ0009)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ47

48

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=1000 έτη. Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων
(GR05RΑΚ0009)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ48

49

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=50 έτη. Χαμηλή περιοχή άνω ρου του π. Καλαμά στην
περιοχή Δολιανά (GR05RΑΚ0010)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ49

50

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=100 έτη. Χαμηλή περιοχή άνω ρου του π. Καλαμά στην
περιοχή Δολιανά (GR05RΑΚ0010)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ50

51

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για περίοδο επαναφοράς
Τ=1000 έτη. Χαμηλή περιοχή άνω ρου του π. Καλαμά στην
περιοχή Δολιανά (GR05RΑΚ0010)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ51

52

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=50 έτη. Χαμηλή περιοχή άνω ρου του π. Καλαμά στην
περιοχή Δολιανά (GR05RΑΚ0010)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ52

Α/Α
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)

Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Τίτλος

Κλίμακα

Αριθμός
Τεύχους / Χάρτη

53

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=100 έτη. Χαμηλή περιοχή άνω ρου του π. Καλαμά στην
περιοχή Δολιανά (GR05RΑΚ0010)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ53

54

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές.
Χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς
Τ=1000 έτη. Χαμηλή περιοχή άνω ρου του π. Καλαμά στην
περιοχή Δολιανά (GR05RΑΚ0010)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ54

55

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ανύψωση μέσης
στάθμης της θάλασσας. Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για
περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη. Πεδιάδα Πρέβεζας
(GR04RΑΚ0002)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ55

56

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ανύψωση μέσης
στάθμης της θάλασσας. Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για
περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη. Πεδιάδα Πρέβεζας
(GR04RΑΚ0002)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ56

57

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ανύψωση μέσης
στάθμης της θάλασσας. Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για
περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη. Πεδιάδες Άρτας, χαμηλή ζώνη
ποταμών Λούρου-Άραχθου (GR05RΑΚ0003)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ57

58

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ανύψωση μέσης
στάθμης της θάλασσας. Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για
περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη. Πεδιάδες Άρτας, χαμηλή ζώνη
ποταμών Λούρου-Άραχθου (GR05RΑΚ0003)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ58

59

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ανύψωση μέσης
στάθμης της θάλασσας. Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για
περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη. Περιοχή Λευκίμνης νήσου
Κέρκυρας (GR05RΑΚ0004)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ59

60

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ανύψωση μέσης
στάθμης της θάλασσας. Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για
περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη. Περιοχή Λευκίμνης νήσου
Κέρκυρας (GR05RΑΚ0004)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ60

61

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ανύψωση μέσης
στάθμης της θάλασσας. Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για
περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη. Χαμηλές περιοχές λεκένης
π. Αχέροντα και κλειστής λεκάνης Μαργαριτίου (GR05RΑΚ0005)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ61

62

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ανύψωση μέσης
στάθμης της θάλασσας. Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για
περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη. Χαμηλές περιοχές λεκένης
π. Αχέροντα και κλειστής λεκάνης Μαργαριτίου (GR05RΑΚ0005)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ62

Α/Α
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)

Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Τίτλος

Κλίμακα

Αριθμός
Τεύχους / Χάρτη

63

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ανύψωση μέσης
στάθμης της θάλασσας. Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για
περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη. Χαμηλή ζώνη νήσου Κέρκυρας
από το ύψος της Στρογγύλης μέχρι τους Βιταλάδες
(GR05RΑΚ0006)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ63

64

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ανύψωση μέσης
στάθμης της θάλασσας. Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για
περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη. Χαμηλή ζώνη νήσου Κέρκυρας
από το ύψος της Στρογγύλης μέχρι τους Βιταλάδες
(GR05RΑΚ0006)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ64

65

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ανύψωση μέσης
στάθμης της θάλασσας. Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για
περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη. Κάτω ρους-Δέλτα π. Καλαμά
και παράκτια ζώνη Ηγουμενίτσας (GR05RΑΚ0008)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ65

66

Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ανύψωση μέσης
στάθμης της θάλασσας. Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους για
περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη. Κάτω ρους-Δέλτα π. Καλαμά
και παράκτια ζώνη Ηγουμενίτσας (GR05RΑΚ0008)

1:25.000

Ι - 3 Π05-Χ66

Α/Α

Για κάθε ΖΔΥΚΠ, δημιουργήθηκαν έξι (6) σειρές χαρτών για τους Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας από
ποτάμιες ροές/ λίμνες: 3 σειρές για κάθε περίοδο επαναφοράς (Τ=50, 100, 1000 έτη) επί 2 θέματα
(Χωρική κατανομή μεγίστης ταχύτητας πλημμύρας και Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους πλημμύρας)
καθώς και δύο (2) σειρές χαρτών για τους Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας από ανύψωση μέσης
στάθμης θάλασσας για κάθε περίοδο επαναφοράς Τ=50 και 100 έτη για το θέμα Χωρική κατανομή
μέγιστου βάθους πλημμύρας.
Η διανομή των χαρτών σε πινακίδες, παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν:
Πίνακας 7-2: Σειρά χαρτών μέγιστων βαθών πλημμύρας από ποτάμιες ροές/λίμνες για Τ = 50 έτη
ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΒΑΘΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΓΙΑ Τ = 50 ΕΤΗ
Ι-3 Π05-Χ1

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΑΝΑ ΧΑΡΤΗ
2

02200-43500

1

02200-43650

1

Ι-3 Π05-Χ7

8
02000-43200

1

02000-43350

1

02000-43500

1

02000-43650

1

02200-43200

1
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)

Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΒΑΘΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΓΙΑ Τ = 50 ΕΤΗ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΑΝΑ ΧΑΡΤΗ

02200-43350

1

02400-43200

1

02400-43350

1

Ι-3 Π05-Χ13

1
01600-43650

Ι-3 Π05-Χ19

1
2

01800-43350

1

01800-43650

1

Ι-3 Π05-Χ25

1
01400-43650

Ι-3 Π05-Χ31

1
1

01800-43800
Ι-3 Π05-Χ37

1
1

01600-43800
Ι-3 Π05-Χ43

1
2

02200-43800

1

02200-43950

1

Ι-3 Π05-Χ49

1
02000-44100

1

Πίνακας 7-3: Σειρά χαρτών μέγιστων βαθών πλημμύρας από ποτάμιες ροές/λίμνες για Τ = 100 έτη
ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΒΑΘΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΓΙΑ Τ = 100 ΕΤΗ
Ι-3 Π05-Χ2

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΑΝΑ ΧΑΡΤΗ
2

02200-43500

1

02200-43650

1

Ι-3 Π05-Χ8

8
02000-43200

1

02000-43350

1

02000-43500

1

02000-43650

1

02200-43200

1

02200-43350

1
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)

Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΒΑΘΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΓΙΑ Τ = 100 ΕΤΗ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΑΝΑ ΧΑΡΤΗ

02400-43200

1

02400-43350

1

Ι-3 Π05-Χ14

1
01600-43650

Ι-3 Π05-Χ20

1
2

01800-43350

1

01800-43650

1

Ι-3 Π05-Χ26

1
01400-43650

Ι-3 Π05-Χ32

1
1

01800-43800
Ι-3 Π05-Χ38

1
1

01600-43800
Ι-3 Π05-Χ44

1
2

02200-43800

1

02200-43950

1

Ι-3 Π05-Χ50

1
02000-44100

1

Πίνακας 7-4: Σειρά χαρτών μέγιστων βαθών πλημμύρας από ποτάμιες ροές/λίμνες για Τ = 1000 έτη
ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΒΑΘΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΓΙΑ Τ = 1000 ΕΤΗ
Ι-3 Π05-Χ3

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΑΝΑ ΧΑΡΤΗ
2

02200-43500

1

02200-43650

1

Ι-3 Π05-Χ9

8
02000-43200

1

02000-43350

1

02000-43500

1

02000-43650

1

02200-43200

1

02200-43350

1

02400-43200

1
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)

Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΒΑΘΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΓΙΑ Τ = 1000 ΕΤΗ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΑΝΑ ΧΑΡΤΗ

02400-43350

1

Ι-3 Π05-Χ15

1
01600-43650

Ι-3 Π05-Χ21

1
2

01800-43350

1

01800-43650

1

Ι-3 Π05-Χ27

1
01400-43650

Ι-3 Π05-Χ33

1
1

01800-43800
Ι-3 Π05-Χ39

1
1

01600-43800
Ι-3 Π05-Χ45

1
2

02200-43800

1

02200-43950

1

Ι-3 Π05-Χ51

1
02000-44100

1

Πίνακας 7-5: Σειρά χαρτών μέγιστων ταχυτήτων ροής πλημμύρας από ποτάμιες ροές/λίμνες για Τ = 50 έτη
ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΓΙΑ Τ = 50 ΕΤΗ
Ι-3 Π05-Χ4

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΑΝΑ ΧΑΡΤΗ
2

02200-43500

1

02200-43650

1

Ι-3 Π05-Χ10

8
02000-43200

1

02000-43350

1

02000-43500

1

02000-43650

1

02200-43200

1

02200-43350

1

02400-43200

1

02400-43350

1
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)

Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΓΙΑ Τ = 50 ΕΤΗ
Ι-3 Π05-Χ16

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΑΝΑ ΧΑΡΤΗ
1

01600-43650
Ι-3 Π05-Χ22

1
2

01800-43350

1

01800-43650

1

Ι-3 Π05-Χ28

1
01400-43650

Ι-3 Π05-Χ34

1
1

01800-43800
Ι-3 Π05-Χ40

1
1

01600-43800
Ι-3 Π05-Χ46

1
2

02200-43800

1

02200-43950

1

Ι-3 Π05-Χ52

1
02000-44100

1

Πίνακας 7-6: Σειρά χαρτών μέγιστων ταχυτήτων ροής πλημμύρας από ποτάμιες ροές/λίμνες για
Τ = 100 έτη
ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΓΙΑ Τ = 100 ΕΤΗ
Ι-3 Π05-Χ5

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΑΝΑ ΧΑΡΤΗ
2

02200-43500

1

02200-43650

1

Ι-3 Π05-Χ11

8
02000-43200

1

02000-43350

1

02000-43500

1

02000-43650

1

02200-43200

1

02200-43350

1

02400-43200

1

02400-43350

1
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)

Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΓΙΑ Τ = 100 ΕΤΗ
Ι-3 Π05-Χ17

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΑΝΑ ΧΑΡΤΗ
1

01600-43650
Ι-3 Π05-Χ23

1
2

01800-43350

1

01800-43650

1

Ι-3 Π05-Χ29

1
01400-43650

Ι-3 Π05-Χ35

1
1

01800-43800
Ι-3 Π05-Χ41

1
1

01600-43800
Ι-3 Π05-Χ47

1
2

02200-43800

1

02200-43950

1

Ι-3 Π05-Χ53

1
02000-44100

1

Πίνακας 7-7: Σειρά χαρτών μέγιστων ταχυτήτων ροής πλημμύρας από ποτάμιες ροές/λίμνες για
Τ = 1000 έτη
ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΓΙΑ Τ = 1000 ΕΤΗ
Ι-3 Π05-Χ6

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΑΝΑ ΧΑΡΤΗ
2

02200-43500

1

02200-43650

1

Ι-3 Π05-Χ12

8
02000-43200

1

02000-43350

1

02000-43500

1

02000-43650

1

02200-43200

1

02200-43350

1

02400-43200

1

02400-43350

1
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ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΓΙΑ Τ = 1000 ΕΤΗ
Ι-3 Π05-Χ18

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΑΝΑ ΧΑΡΤΗ
1

01600-43650
Ι-3 Π05-Χ24

1
2

01800-43350

1

01800-43650

1

Ι-3 Π05-Χ30

1
01400-43650

Ι-3 Π05-Χ36

1
1

01800-43800
Ι-3 Π05-Χ42

1
1

01600-43800
Ι-3 Π05-Χ48

1
2

02200-43800

1

02200-43950

1

Ι-3 Π05-Χ54

1
02000-44100

1

Πίνακας 7-8: Σειρά χαρτών μέγιστων βαθών πλημμύρας από τη θάλασσα για Τ = 50 έτη
ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΒΑΘΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΓΙΑ Τ=50 ΕΤΗ
Ι-3 Π05-Χ55

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΑΝΑ ΧΑΡΤΗ
1

02200-43200
Ι-3 Π05-Χ57

1
2

02200-43350

1

02400-43200

1

Ι-3 Π05-Χ59

1
01400-43650

Ι-3 Π05-Χ61

1
1

01800-43350
Ι-3 Π05-Χ63

1
1

01400-43650
Ι-3 Π05-Χ65

1
1

01600-43800
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Πίνακας 7-9: Σειρά χαρτών μέγιστων βαθών πλημμύρας από τη θάλασσα για Τ = 100 έτη
ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΓ. ΒΑΘΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΓΙΑ Τ=100 ΕΤΗ
Ι-3 Π05-Χ56

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΑΝΑ ΧΑΡΤΗ
1

02200-43200
Ι-3 Π05-Χ58

1
2

02200-43350

1

02400-43200

1

Ι-3 Π05-Χ60

1
01400-43650

Ι-3 Π05-Χ62

1
1

01800-43350
Ι-3 Π05-Χ64

1
1

01400-43650
Ι-3 Π05-Χ66

1
1

01600-43800

1

Για υπόβαθρο των χαρτών, έχει επιλεγεί το διαθέσιμο από το διαδίκτυο WMS Service απεικόνισης
ορθοφωτοχαρτών της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε (http://gis.ktimanet.gr/wms/wmsopen/wmsserver.aspx) φωτοληψίας
2007-2009. Στο υπόβαθρο απεικονίζονται επίσης:


το όριο της Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας όπως καθορίστηκε στο στάδιο της
προκαταρκτικής αξιολόγησης,



η Χ.Θ. (ανά 500 μέτρα από τα κατάντη προς τα ανάντη)



όρια των γειτονικών διαμερισμάτων



τεχνικά έργα (γέφυρες, αναχώματα, οχετοί, φράγματα, διατομές, αναβαθμοί)

Το μέγιστο βάθος νερού για πλημμύρες από ποτάμιες ροές έχει παρασταθεί με κλίμακα μπλε χρώματος,
σε πέντε (5) επίπεδα ως ακολούθως:
1. <0,2 m,
2. 0,2 – 0,5 m
3. 0,5 – 1,0 m
4. 1,0 – 2,0 m
5. >2,0 m
Η μέγιστη ταχύτητα ροής για πλημμύρες από ποτάμιες ροές έχει παρασταθεί με κλίμακα πορτοκαλί
χρώματος, σε τέσσερα (4) επίπεδα ως ακολούθως:
1. <1 m/s
2. 1,0 – 2,0 m/s
3. 2,0 – 5,0 m/s
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4. >5,0 m/s
Το μέγιστο βάθος νερού για πλημμύρες από ανύψωση μέσης στάθμης θάλασσας έχει παρασταθεί με
κλίμακα μπλε χρώματος, σε τρία (3) επίπεδα, και αφορά:
1. Για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη, βάθος πλημμύρας μέχρι το υψομετρικό επίπεδο 1.12 m για την
ΖΔΥΚΠ (GR04RΑΚ0002), 1,11 m για την ΖΔΥΚΠ (GR04RΑΚ0003), 1,06 m για την ΖΔΥΚΠ (GR04RΑΚ0004),
1.07 m για την ΖΔΥΚΠ (GR04RΑΚ0005) και 1.14 m για την ΖΔΥΚΠ (GR04RΑΚ0006) και
2. Για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη, βάθος πλημμύρας μέχρι το υψομετρικό επίπεδο 1.21 m για την
ΖΔΥΚΠ (GR04RΑΚ0002) 1,19 m για την ΖΔΥΚΠ (GR04RΑΚ0003), 1,15 m για την ΖΔΥΚΠ (GR04RΑΚ0004),
1.16 m για την ΖΔΥΚΠ (GR04RΑΚ0005), 1.23 m για την ΖΔΥΚΠ (GR04RΑΚ0006) και 1,06 m για την ΖΔΥΚΠ
(GR04RΑΚ0008).
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8

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

8.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά το 1ο Στάδιο του έργου συντάχθηκε το Παραδοτέο 8: Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (Χάρτες και
Τεχνική Έκθεση με τα δεδομένα, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα της μελέτης και Παραρτήματα με
αναλυτικούς υπολογισμούς και λοιπά υποστηρικτικά κείμενα), το οποίο αναφέρεται στη διαδικασία
παραγωγής χαρτών κινδύνων πλημμύρας από πλημμυρογραφήματα υψηλής, μέσης και χαμηλής
πιθανότητας υπέρβασης, στις θέσεις ενδιαφέροντος του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Ηπείρου όπως
ορίστηκαν σε προηγούμενα παραδοτέα. Κύριο ζητούμενο της μελέτης είναι η σύνταξη των Χαρτών
Κινδύνων Πλημμύρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας-Πλαίσιο 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας για κάθε εξεταζόμενη περίοδο επαναφοράς.
Το γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτών κινδύνων πλημμύρας και τα
αποτελέσματα ανά ΖΔΥΚΠ παρουσιάζονται στην Τεχνική Έκθεση των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και
στους Χάρτες και το Παράρτημα που τη συνοδεύουν.

8.2

ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΘΙΓΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

8.2.1

ΖΔΥΚΠ GR05RΑK0001

Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά το μέσο ρου του π. Λούρου. Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται η
κατανομή των χρήσεων γης για κάθε μία από τις τρεις περιόδους επαναφοράς που εξετάσθηκαν (Τ = 50,
100 και 1.000 έτη).
Πίνακας 8-1: Εκτάσεις χρήσεων γης εντός της δυνητικής ζώνης πλημμύρας ανά περίοδο επαναφοράς.
Όλες οι εκτάσεις σε στρέμματα.
Χρήσεις γης

T50

T100

T1000

0

0

0

808

879

588

Αγροτικές περιοχές με θερμοκήπια

5

5

2

Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες

4,927

5,160

4,546

Αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες
τουριστικά περιοχές

0

0

0

Περιοχές ΒΙΠΕ

0

0

0

Προστατευόμενες οικο-περιοχές

0

0

0

Περιοχές πολιτιστικής σημασίας

0

0

0

Αστικές συγκεντρώσεις υψηλής
πυκνότητας
Αστικές / εξωαστικές συγκεντρώσεις
χαμηλότερης πυκνότητας
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8.2.2

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

ΖΔΥΚΠ GR05RΑK0002

Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά την πεδιάδα Πρέβεζας. Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται η
κατανομή των χρήσεων γης για κάθε μία από τις περιόδους επαναφοράς που εξετάστθηκαν (Τ = 50 και
100 έτη) για θαλάσσια πλημμύρα.
Πίνακας 8-2: Εκτάσεις χρήσεων γης εντός της δυνητικής ζώνης πλημμύρας ανά περίοδο επαναφοράς.
Όλες οι εκτάσεις σε στρέμματα.
Χρήσεις γης

T50 θαλ.

T100 θαλ.

Αστικές συγκεντρώσεις υψηλής
πυκνότητας

0

0

Αστικές / εξωαστικές συγκεντρώσεις
χαμηλότερης πυκνότητας

0

0

Αγροτικές περιοχές με θερμοκήπια

0

0

Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες

118

179

Αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες
τουριστικά περιοχές

514

633

0

0

Προστατευόμενες οικο-περιοχές

124

175

Περιοχές πολιτιστικής σημασίας

0

0

Περιοχές ΒΙΠΕ

8.2.3

ΖΔΥΚΠ GR05RΑK0003

Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά τις πεδιάδες Άρτας και χαμηλής ζώνης ποταμών Λούρου-Αράχθου. Στον
πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται η κατανομή των χρήσεων γης για κάθε μία από τις περιόδους
επαναφοράς που εξετάστθηκαν (Τ = 50, 100 και 1.000 έτη, καθώς και Τ = 50 και 100 έτη για τις θαλάσσιες
πλημμύρες).
Πίνακας 8-3: Εκτάσεις χρήσεων γης εντός της δυνητικής ζώνης πλημμύρας ανά περίοδο επαναφοράς.
Όλες οι εκτάσεις σε στρέμματα.
Χρήσεις γης

T50

T100

T1000

T50 θαλ.

T100 θαλ.

Αστικές συγκεντρώσεις υψηλής πυκνότητας

705

754

983

0

0

7,704

8,276

10,767

786

797

Αγροτικές περιοχές με θερμοκήπια

84

88

122

6

6

Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες

94,178

101,074

117,418

34,074

36,104

Αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες
τουριστικά περιοχές

86,267

90,707

97,682

55,100

59,611

0

0

0

0

0

Προστατευόμενες οικο-περιοχές

110,059

113,464

119,718

101,714

110,405

Περιοχές πολιτιστικής σημασίας

6,902

8

9

0

0

Αστικές / εξωαστικές συγκεντρώσεις
χαμηλότερης πυκνότητας

Περιοχές ΒΙΠΕ
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8.2.4

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

ΖΔΥΚΠ GR05RΑK0004

Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά την περιοχή Λευκίµµης νήσου Κέρκυρας. Στον πίνακα που ακολουθεί
συνοψίζεται η κατανομή των χρήσεων γης για κάθε μία από τις περιόδους επαναφοράς που
εξετάστθηκαν (Τ = 50, 100 και 1.000 έτη, καθώς και Τ = 50 και 100 έτη για τις θαλάσσιες πλημμύρες).
Πίνακας 8-4: Εκτάσεις χρήσεων γης εντός της δυνητικής ζώνης πλημμύρας ανά περίοδο επαναφοράς.
Όλες οι εκτάσεις σε στρέμματα.
Χρήσεις γης

T50

T100

T1000

T50 θαλ.

T100 θαλ.

0

0

0

0

0

105

159

208

13

17

Αγροτικές περιοχές με θερμοκήπια

0

0

0

0

0

Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες

345

457

569

75

104

Αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες
τουριστικά περιοχές

1,366

1,669

2,000

1,557

1,737

Περιοχές ΒΙΠΕ

0

0

0

0

0

Προστατευόμενες οικο-περιοχές

0

0

0

0

0

Περιοχές πολιτιστικής σημασίας

0

0

0

0

0

Αστικές συγκεντρώσεις υψηλής
πυκνότητας
Αστικές / εξωαστικές συγκεντρώσεις
χαμηλότερης πυκνότητας

8.2.5

ΖΔΥΚΠ GR05RΑK0005

Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά τις χαμηλές περιοχές της λεκάνης του π. Αχέροντα και της κλειστής
λεκάνης Μαργαριτίου. Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται η κατανομή των χρήσεων γης για κάθε
μία από τις περιόδους επαναφοράς που εξετάστθηκαν (Τ = 50, 100 και 1.000 έτη, καθώς και Τ = 50 και
100 έτη για τις θαλάσσιες πλημμύρες).
Πίνακας 8-5: Εκτάσεις χρήσεων γης εντός της δυνητικής ζώνης πλημμύρας ανά περίοδο επαναφοράς.
Όλες οι εκτάσεις σε στρέμματα.
Χρήσεις γης

T50

T100

T1000

T50 θαλ.

T100 θαλ.

Αστικές συγκεντρώσεις υψηλής πυκνότητας

0

0

0

0

0

1,444

1,737

1,946

2

7

Αγροτικές περιοχές με θερμοκήπια

33

37

40

0

0

Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες

35,762

40,521

43,864

2,982

3,707

Αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες
τουριστικά περιοχές

11,627

14,878

14,999

4,881

6,104

0

0

0

0

0

Προστατευόμενες οικο-περιοχές

9,775

12,976

12,987

4,897

6,123

Περιοχές πολιτιστικής σημασίας

100

1

1

0

0

Αστικές / εξωαστικές συγκεντρώσεις
χαμηλότερης πυκνότητας

Περιοχές ΒΙΠΕ
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8.2.6

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

ΖΔΥΚΠ GR05RΑK0006

Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά τη χαμηλή ζώνη νήσου Κέρκυρας από το ύψος της Στρογγυλής µέχρι τους
Βιταλάδες. Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται η κατανομή των χρήσεων γης για κάθε μία από τις
περιόδους επαναφοράς που εξετάστθηκαν (Τ = 50, 100 και 1.000 έτη, καθώς και Τ = 50 και 100 έτη για τις
θαλάσσιες πλημμύρες).
Πίνακας 8-6: Εκτάσεις χρήσεων γης εντός της δυνητικής ζώνης πλημμύρας ανά περίοδο επαναφοράς.
Όλες οι εκτάσεις σε στρέμματα.
Χρήσεις γης

T50

T100

T1000

T50 θαλ.

T100 θαλ.

0

0

0

0

0

225

263

373

74

126

Αγροτικές περιοχές με θερμοκήπια

0

0

0

0

0

Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες

104

180

462

25

37

Αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες
τουριστικά περιοχές

617

842

1,794

3,287

3,705

Περιοχές ΒΙΠΕ

0

0

0

0

0

Προστατευόμενες οικο-περιοχές

0

0

0

6,252

6,890

Περιοχές πολιτιστικής σημασίας

0

0

0

0

0

Αστικές συγκεντρώσεις υψηλής
πυκνότητας
Αστικές / εξωαστικές συγκεντρώσεις
χαμηλότερης πυκνότητας

8.2.7

ΖΔΥΚΠ GR05RΑK0007

Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά το μέσο ρου η χαμηλή ζώνη άνω ρου Καλαµά από το ύψος της Βροσίνας
έως το Καστρί. Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται η κατανομή των χρήσεων γης για κάθε μία από
τις τρεις περιόδους επαναφοράς που εξετάστθηκαν (Τ = 50, 100 και 1.000 έτη).
Πίνακας 8-7: Εκτάσεις χρήσεων γης εντός της δυνητικής ζώνης πλημμύρας ανά περίοδο επαναφοράς.
Όλες οι εκτάσεις σε στρέμματα.
Χρήσεις γης

T50

T100

T1000

Αστικές συγκεντρώσεις υψηλής πυκνότητας

0

0

0

Αστικές / εξωαστικές συγκεντρώσεις
χαμηλότερης πυκνότητας

175

286

525

Αγροτικές περιοχές με θερμοκήπια

50

58

88

Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες

6,911

8,271

10,871

Αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες
τουριστικά περιοχές

0

0

0

Περιοχές ΒΙΠΕ

0

0

0

Προστατευόμενες οικο-περιοχές

4,894

5,287

6,055

Περιοχές πολιτιστικής σημασίας

2,023,693

2,234

2,641

GR04 – ΙΙ – Α Π12.Τ1 – 89

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)

Α’ ΦΑΣΗ

8.2.8

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

ΖΔΥΚΠ GR05RΑK0008

Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά τον κάτω ρου - ∆έλτα του π. Καλαµά και την παράκτια ζώνη Ηγουμενίτσας.
Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται η κατανομή των χρήσεων γης για κάθε μία από τις περιόδους
επαναφοράς που εξετάστθηκαν (Τ = 50, 100 και 1.000 έτη, καθώς και Τ = 50 και 100 έτη για τις θαλάσσιες
πλημμύρες).
Πίνακας 8-8: Εκτάσεις χρήσεων γης εντός της δυνητικής ζώνης πλημμύρας ανά περίοδο επαναφοράς.
Όλες οι εκτάσεις σε στρέμματα
Χρήσεις γης

T50

T100

T1000

T50 θαλ.

T100 θαλ.

0

0

0

0

0

466

651

1,090

0

60

Αγροτικές περιοχές με θερμοκήπια

6

10

20

0

0

Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες

16,810

19,802

23,974

0

6,088

Αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες
τουριστικά περιοχές

19,244

22,789

28,659

0

13,215

0

0

0

0

0

Προστατευόμενες οικο-περιοχές

65,466

76,634

90,273

0

36,643

Περιοχές πολιτιστικής σημασίας

6,030,102

6,890

7,411

0

3,385

Αστικές συγκεντρώσεις υψηλής
πυκνότητας
Αστικές / εξωαστικές συγκεντρώσεις
χαμηλότερης πυκνότητας

Περιοχές ΒΙΠΕ

8.2.9

ΖΔΥΚΠ GR05RΑK0009

Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά τη χαμηλή ζώνη της κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων. Στον πίνακα που
ακολουθεί συνοψίζεται η κατανομή των χρήσεων γης για κάθε μία από τις τρεις περιόδους επαναφοράς
που εξετάστθηκαν (Τ = 50, 100 και 1.000 έτη).
Πίνακας 8-9: Εκτάσεις χρήσεων γης εντός της δυνητικής ζώνης πλημμύρας ανά περίοδο επαναφοράς.
Όλες οι εκτάσεις σε στρέμματα.
Χρήσεις γης

T50

T100

T1000

Αστικές συγκεντρώσεις υψηλής πυκνότητας

0

0

0

416

512

713

Αγροτικές περιοχές με θερμοκήπια

2

3

5

Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες

6,657

7,921

10,222

Αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες
τουριστικά περιοχές

16,337

20,061

26,687

0

0

0

Προστατευόμενες οικο-περιοχές

9,571

12,121

16,209

Περιοχές πολιτιστικής σημασίας

2,616,761

3,181

4,143

Αστικές / εξωαστικές συγκεντρώσεις
χαμηλότερης πυκνότητας

Περιοχές ΒΙΠΕ
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Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

8.2.10 ΖΔΥΚΠ GR05RΑK0010
Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά τη χαμηλή περιοχή άνω ρου του π. Καλαµά στην περιοχή ∆ολιανά. Στον
πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται η κατανομή των χρήσεων γης για κάθε μία από τις τρεις περιόδους
επαναφοράς που εξετάστθηκαν (Τ = 50, 100 και 1.000 έτη).
Πίνακας 8-10: Εκτάσεις χρήσεων γης εντός της δυνητικής ζώνης πλημμύρας ανά περίοδο
επαναφοράς. Όλες οι εκτάσεις σε στρέμματα.
Χρήσεις γης

T50

T100

T1000

Αστικές συγκεντρώσεις υψηλής πυκνότητας

0

0

0

Αστικές / εξωαστικές συγκεντρώσεις
χαμηλότερης πυκνότητας

41

52

100

Αγροτικές περιοχές με θερμοκήπια

2

2

6

Αγροτικές περιοχές με καλλιέργειες

5,464

6,546

8,254

Αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες
τουριστικά περιοχές

1,004

1,005

1,564

Περιοχές ΒΙΠΕ

0

0

0

Προστατευόμενες οικο-περιοχές

0

0

0

Περιοχές πολιτιστικής σημασίας

0

0

0

8.3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

8.3.1

Μεθοδολογική Προσέγγιση

Τελικός στόχος της διαδικασίας που περιγράφεται παρακάτω είναι η αξιολόγηση του Κινδύνου
Πλημμύρας μέσα στις περιοχές κατάκλυσης, όπως αυτές προκύπτουν από την υδραυλική ανάλυση για
τις εξεταζόμενες περιόδους επαναφοράς (Τ50, Τ100 και Τ1000).
Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στηρίζεται στην παραδοχή ότι ο Κίνδυνος Πλημμύρας καθορίζεται
πλήρως από δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους μεγέθη, την Τρωτότητα σε Πλημμύρα και την Επικινδυνότητα
Πλημμύρας.
Η Τρωτότητα σε Πλημμύρα, όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα προσσέγγιση, αποτελεί έναν δείκτη
της έκθεσης και ευπάθειας των ανθρώπων, υποδομών, οικονομικών δραστηριοτήτων, του περιβάλλοντος
και της πολιτιστικής κληρονομιάς εντός της πλημμυρικής ζώνης. Εξαρτάται, συνεπώς, από τις χρήσεις γης
εντός της ζώνης κατάκλυσης.
Η Επικινδυνότητα Πλημμύρας, όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα προσσέγγιση, αποτελεί έναν δείκτη
της καταστροφικότητας ενός συγκεκριμένου πλημμυρικού γεγονότος. Σαν προσδιοριστικά μεγέθη της
καταστροφικότητας υιοθετήθηκαν η ταχύτητα και το βάθος ροής. Δεν υιοθετήθηκε η συμπερίληψη της
πιθανότητας του πλημμυρικού γεγονότος στον υπολογισμό της Επικινδυνότητας Πλημμύρας.
Ο Κίνδυνος Πλημμύρας προκύπτει από το γινόμενο των παραπάνω δεικτών Τρωτότητας και
Επικινδυνότητας. Με δεδομένη την έντονη χωρική μεταβολή των παραπάνω δεικτών, υιοθετήθηκε
κάνναβος 500 m x 500 m και ο υπολογισμός των δεικτών έγινε χωριστά για κάθε κελί.
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Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Η μεθοδολογία αξιολόγησης της τρωτότητας και του κινδύνου πλημμύρας παρουσιάζεται αναλυτικά στην
Τεχνική ‘Εκθεση των Χαρτών Κινδύνου Πλημμύρας.

8.3.2

Αποτελέσματα Αξιολόγησης

Ζώνη GR05RAK0001
Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά το μέσο ρου του π. Λούρου. Τα γραφήματα που ακολουθούν συνοψίζουν
τα αποτελέσματα εκτίμησης του Κινδύνου Πλημμύρας στο Υδατικό Διαμέρισμα.

Εικόνα 8.1: Ποσοστό της συνολικής ζώνης κατάκλυσης ανά κατηγορία τρωτότητας. Η συνολική
ζώνη κατάκλυσης αντιστοιχεί στην πλημμύρα περιόδου επαναφοράς 1.000 ετών.

Εικόνα 8.2: Έκταση που αντιστοιχεί σε κάθε
κατηγορία επικινδυνότητας πλημμύρας, ανά
περίοδο επαναφοράς

Εικόνα 8.3: Έκταση που αντιστοιχεί σε κάθε
κατηγορία κινδύνου πλημμύρας, ανά περίοδο
επαναφοράς

Ζώνη GR05RAK0002
Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά την πεδιάδα Πρέβεζας. Τα γραφήματα που ακολουθούν συνοψίζουν τα
αποτελέσματα εκτίμησης του Κινδύνου Πλημμύρας στο Υδατικό Διαμέρισμα.
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Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Εικόνα 8.4: Ποσοστό της συνολικής ζώνης κατάκλυσης ανά κατηγορία τρωτότητας. Η συνολική
ζώνη κατάκλυσης αντιστοιχεί στη θαλάσσια πλημμύρα περιόδου επαναφοράς 100 ετών.

Εικόνα 8.5: Έκταση που αντιστοιχεί σε κάθε
κατηγορία επικινδυνότητας πλημμύρας, ανά
περίοδο επαναφοράς

Εικόνα 8.6: Έκταση που αντιστοιχεί σε κάθε
κατηγορία κινδύνου πλημμύρας, ανά περίοδο
επαναφοράς

Ζώνη GR05RAK0003
Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά τις πεδιάδες Άρτας και χαμηλής ζώνης ποταµών Λούρου-Αράχθου. Τα
γραφήματα που ακολουθούν συνοψίζουν τα αποτελέσματα εκτίμησης του Κινδύνου Πλημμύρας στο
Υδατικό Διαμέρισμα.

Εικόνα 8.7: Ποσοστό της συνολικής ζώνης
κατάκλυσης ανά κατηγορία τρωτότητας. Η
συνολική ζώνη κατάκλυσης αντιστοιχεί στην
πλημμύρα περιόδου επαναφοράς 1.000 ετών.

Εικόνα 8.8: Ποσοστό της συνολικής ζώνης
κατάκλυσης ανά κατηγορία τρωτότητας. Η
συνολική ζώνη κατάκλυσης αντιστοιχεί στη
θαλάσσια πλημμύρα περιόδου επαναφοράς
100 ετών.
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Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Εικόνα 8.9: Έκταση που αντιστοιχεί σε κάθε
κατηγορία επικινδυνότητας πλημμύρας, ανά
περίοδο επαναφοράς

Εικόνα 8.10: Έκταση που αντιστοιχεί σε κάθε
κατηγορία κινδύνου πλημμύρας, ανά περίοδο
επαναφοράς

Ζώνη GR05RAK0004
Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά την περιοχή Λευκίµµης νήσου Κέρκυρας. Τα γραφήματα που ακολουθούν
συνοψίζουν τα αποτελέσματα εκτίμησης του Κινδύνου Πλημμύρας στο Υδατικό Διαμέρισμα.

Εικόνα 8.11: Ποσοστό της συνολικής ζώνης
κατάκλυσης ανά κατηγορία τρωτότητας. Η
συνολική ζώνη κατάκλυσης αντιστοιχεί στην
πλημμύρα περιόδου επαναφοράς 1.000 ετών.

Εικόνα 8.12: Ποσοστό της συνολικής ζώνης
κατάκλυσης ανά κατηγορία τρωτότητας. Η
συνολική ζώνη κατάκλυσης αντιστοιχεί στη
θαλάσσια πλημμύρα περιόδου επαναφοράς
100 ετών.

Εικόνα 8.13: Έκταση που αντιστοιχεί σε κάθε
κατηγορία επικινδυνότητας πλημμύρας, ανά
περίοδο επαναφοράς

Εικόνα 8.14: Έκταση που αντιστοιχεί σε κάθε
κατηγορία κινδύνου πλημμύρας, ανά περίοδο
επαναφοράς
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Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Ζώνη GR05RAK0005
Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά τις χαμηλές περιοχές της λεκάνης του π. Αχέροντα και της κλειστής
λεκάνης Μαργαριτίου. Τα γραφήματα που ακολουθούν συνοψίζουν τα αποτελέσματα εκτίμησης του
Κινδύνου Πλημμύρας στο Υδατικό Διαμέρισμα.

Εικόνα 8.15: Ποσοστό της συνολικής ζώνης
κατάκλυσης ανά κατηγορία τρωτότητας. Η
συνολική ζώνη κατάκλυσης αντιστοιχεί στην
πλημμύρα περιόδου επαναφοράς 1.000 ετών.

Εικόνα 8.16: Ποσοστό της συνολικής ζώνης
κατάκλυσης ανά κατηγορία τρωτότητας. Η
συνολική ζώνη κατάκλυσης αντιστοιχεί στη
θαλάσσια πλημμύρα περιόδου επαναφοράς
100 ετών.

Εικόνα 8.17: Έκταση που αντιστοιχεί σε κάθε
κατηγορία επικινδυνότητας πλημμύρας, ανά
περίοδο επαναφοράς

Εικόνα 8.18: Έκταση που αντιστοιχεί σε κάθε
κατηγορία κινδύνου πλημμύρας, ανά περίοδο
επαναφοράς

Ζώνη GR05RAK0006
Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά τη χαμηλή ζώνη νήσου Κέρκυρας από το ύψος της Στρογγυλής µέχρι τους
Βιταλάδες. Τα γραφήματα που ακολουθούν συνοψίζουν τα αποτελέσματα εκτίμησης του Κινδύνου
Πλημμύρας στο Υδατικό Διαμέρισμα.
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Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)

Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Εικόνα 8.19: Ποσοστό της συνολικής ζώνης
κατάκλυσης ανά κατηγορία τρωτότητας. Η
συνολική ζώνη κατάκλυσης αντιστοιχεί στην
πλημμύρα περιόδου επαναφοράς 1.000 ετών.

Εικόνα 8.20: Ποσοστό της συνολικής ζώνης
κατάκλυσης ανά κατηγορία τρωτότητας. Η
συνολική ζώνη κατάκλυσης αντιστοιχεί στη
θαλάσσια πλημμύρα περιόδου επαναφοράς
100 ετών.

Εικόνα 8.21: Έκταση που αντιστοιχεί σε κάθε
κατηγορία επικινδυνότητας πλημμύρας, ανά
περίοδο επαναφοράς

Εικόνα 8.22: Έκταση που αντιστοιχεί σε κάθε
κατηγορία κινδύνου πλημμύρας, ανά περίοδο
επαναφοράς

Ζώνη GR05RAK0007
Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά το μέσο ρου η χαμηλή ζώνη άνω ρου Καλαµά από το ύψος της Βροσίνας
έως το Καστρί. Τα γραφήματα που ακολουθούν συνοψίζουν τα αποτελέσματα εκτίμησης του Κινδύνου
Πλημμύρας στο Υδατικό Διαμέρισμα.

Εικόνα 8.23: Ποσοστό της συνολικής ζώνης κατάκλυσης ανά κατηγορία τρωτότητας. Η συνολική
ζώνη κατάκλυσης αντιστοιχεί στην πλημμύρα περιόδου επαναφοράς 1.000 ετών.
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Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Εικόνα 8.24: Έκταση που αντιστοιχεί σε κάθε
κατηγορία επικινδυνότητας πλημμύρας, ανά
περίοδο επαναφοράς

Εικόνα 8.25: Έκταση που αντιστοιχεί σε κάθε
κατηγορία κινδύνου πλημμύρας, ανά περίοδο
επαναφοράς

Ζώνη GR05RAK0008
Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά τον κάτω ρου - ∆έλτα του π. Καλαµά και την παράκτια ζώνη Ηγουµενίτσας.
Τα γραφήματα που ακολουθούν συνοψίζουν τα αποτελέσματα εκτίμησης του Κινδύνου Πλημμύρας στο
Υδατικό Διαμέρισμα.

Εικόνα 8.26: Ποσοστό της συνολικής ζώνης
κατάκλυσης ανά κατηγορία τρωτότητας. Η
συνολική ζώνη κατάκλυσης αντιστοιχεί στην
πλημμύρα περιόδου επαναφοράς 1.000 ετών.

Εικόνα 8.27: Ποσοστό της συνολικής ζώνης
κατάκλυσης ανά κατηγορία τρωτότητας. Η
συνολική ζώνη κατάκλυσης αντιστοιχεί στη
θαλάσσια πλημμύρα περιόδου επαναφοράς
100 ετών.

Εικόνα 8.28: Έκταση που αντιστοιχεί σε κάθε
κατηγορία επικινδυνότητας πλημμύρας, ανά
περίοδο επαναφοράς

Εικόνα 8.29: Έκταση που αντιστοιχεί σε κάθε
κατηγορία κινδύνου πλημμύρας, ανά περίοδο
επαναφοράς
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Ζώνη GR05RAK0009
Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά τη χαμηλή ζώνη της κλειστής λεκάνης. Τα γραφήματα που ακολουθούν
συνοψίζουν τα αποτελέσματα εκτίμησης του Κινδύνου Πλημμύρας στο Υδατικό Διαμέρισμα.

Εικόνα 8.30: Ποσοστό της συνολικής ζώνης κατάκλυσης ανά κατηγορία τρωτότητας. Η συνολική
ζώνη κατάκλυσης αντιστοιχεί στην πλημμύρα περιόδου επαναφοράς 1.000 ετών.

Εικόνα 8.31: Έκταση που αντιστοιχεί σε κάθε
κατηγορία επικινδυνότητας πλημμύρας, ανά
περίοδο επαναφοράς

Εικόνα 8.32: Έκταση που αντιστοιχεί σε κάθε
κατηγορία κινδύνου πλημμύρας, ανά περίοδο
επαναφοράς

Ζώνη GR05RAK0010
Η εξεταζόμενη περιοχή αφορά τη χαμηλή περιοχή άνω ρου του π. Καλαµά στην περιοχή ∆ολιανά. Τα
γραφήματα που ακολουθούν συνοψίζουν τα αποτελέσματα εκτίμησης του Κινδύνου Πλημμύρας στο
Υδατικό Διαμέρισμα.

Εικόνα 8.33: Ποσοστό της συνολικής ζώνης κατάκλυσης ανά κατηγορία τρωτότητας. Η συνολική
ζώνη κατάκλυσης αντιστοιχεί στην πλημμύρα περιόδου επαναφοράς 1.000 ετών.
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Εικόνα 8.34: Έκταση που αντιστοιχεί σε κάθε
κατηγορία επικινδυνότητας πλημμύρας, ανά
περίοδο επαναφοράς

Εικόνα 8.35: Έκταση που αντιστοιχεί σε κάθε
κατηγορία κινδύνου πλημμύρας, ανά περίοδο
επαναφοράς

8.4

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ

8.4.1

Μεθοδολογική Προσέγγιση

Διάβρωση είναι το φυσικό φαινόμενο που οδηγεί στην μεταφορά αποσαθρωμένων υλικών της
επιφάνειας του εδάφους. Πριν από το στάδιο της διάβρωσης υπάρχουν οι διεργασίες της φυσικής
αποσάθρωσης, που συντελούν στη δημιουργία του μανδύα αποσάθρωσης.
Οι φυσικοχημικοί παράγοντες που επηρεάζουν την φυσική διεργασία της διάβρωσης είναι η φυσική
εξέλιξη της μορφολογίας, οι θαλάσσιες διεργασίες, τα τεκτονικά χαρακτηριστικά, το κλίμα και οι φυσικές
καταστροφές. Οι ανθρωπογενείς παράγοντες είναι η γεωργία, η εγκατάλειψη της γης, η καταστροφή
δασών, η αύξηση του πληθυσμού και η αστικοποίηση.
Η διάβρωση, ως γεωλογικό φαινόμενο, αποτελεί το σύνολο των διεργασιών μηχανικού κυρίως
χαρακτήρα που περιλαμβάνει τόσο την απόσπαση υλικού από το έδαφος και θραυσμάτων από τα
πετρώματα, όσο και τη μεταφορά του υλικού αυτού από φυσικούς παράγοντες (νερό, άνεμο, παγετώνες,
βαρύτητα) και την απόθεσή του σε νέες θέσεις ως κλαστικό ίζημα. Η διάβρωση ως κύριος παράγοντας
μεταφοράς και απόθεσης των ιζημάτων παίζει σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη του αναγλύφου.
Ρυθμιστικοί παράγοντες της διάβρωσης ονομάζονται εκείνοι οι οποίοι παρεμβαίνουν έμμεσα ή άμεσα
στη ρύθμιση της έντασης της διάβρωσης και είναι η βλάστηση, η μορφολογία του ανάγλυφου, οι
φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους, οι τρόποι καλλιέργειας και οι μέθοδοι άρδευσης. H εκτίμηση της
απώλειας εδάφους ανά μονάδα επιφάνειας λεκάνης στην παρούσα μελέτη έγινε με χρήση του μοντέλου
RUSLE.
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8.4.2

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Αποτελέσματα Αξιολόγησης

8.4.2.1 Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Καλαμά (GR12)
α.

Κλειστή Λεκάνη Ιωαννίνων

Εικόνα 8.36: Χάρτης εδαφικής απώλειας (SE) στη κλειστή λεκάνη Ιωαννίνων και της ΖΔΥΚΠ
GR05RΑK0009 της περιοχής «Χαμηλή Ζώνη Κλειστής Λεκάνης Ιωαννίνων»
Η συνολική μέση ετήσια απώλεια εδάφους στη ΖΔΥΚΠ GR05RΑK0009 είναι 94.352,40 t/km2 και η
συνολική μέση ετήσια απώλεια εδάφους στις ανάντη λεκάνες που απορρέουν στη ΖΔΥΚΠ είναι
199.769,32 t/km2.
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β.

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Υδρολογική Λεκάνη Άνω, Μέσω & Κάτω Ρου Καλαμά

Εικόνα 8.37: Χάρτης εδαφικής απώλειας (SE) στην υδρολογική λεκάνη του άνω και κάτω ρου Καλαμά
και των ΖΔΥΚΠ «Χαμηλή Περιοχή Άνω Ρου ποταμού Καλαμά στην περιοχή Δολιανά – GR05RAK0010»,
«Μέσος Ρους Καλαμά από το Ύψος της Βροσίνας έως το Καστρί – GR05RAK0007» και «Κάτω Ρου –
Δέλτα Π. Καλαμά και Παράκτια Ζώνη Ηγουμενίτσας – GR05RAK0008»
Η συνολική μέση ετήσια απώλεια εδάφους στη ΖΔΥΚΠ GR05RAK0008 είναι 22.086,54 t/km2 και η
συνολική μέση ετήσια απώλεια εδάφους στις ανάντη λεκάνες που απορρέουν στη ΖΔΥΚΠ είναι
221.739,68 t/km2.
Η συνολική μέση ετήσια απώλεια εδάφους στη ΖΔΥΚΠ GR05RAK0007 είναι 30.461,52 t/km2 και η
συνολική μέση ετήσια απώλεια εδάφους στις ανάντη λεκάνες που απορρέουν στη ΖΔΥΚΠ είναι
545.820,49 t/km2.
Η συνολική μέση ετήσια απώλεια εδάφους στη ΖΔΥΚΠ GR05RAK0010 είναι 27.516,78 t/km2 και η
συνολική μέση ετήσια απώλεια εδάφους στις ανάντη λεκάνες που απορρέουν στη ΖΔΥΚΠ είναι
188.901,18 t/km2.
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

8.4.2.2 Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Αχέροντα (GR13)

Εικόνα 8.38: Χάρτης εδαφικής απώλειας (SE) στη λεκάνη απορροής του Αχέροντα, της ΖΔΥΚΠ
GR05RAK0005 της περιοχής. Χαμηλές Περιοχές Λεκάνης ποταμού Αχέροντα και κλειστής λεκάνης
Μαργαριτίου και της ΖΔΥΚΠ GR05RAK0002.
Η συνολική μέση ετήσια απώλεια εδάφους στη ΖΔΥΚΠ GR05RAK0005 είναι 94.076,68 t/km2 και η
συνολική μέση ετήσια απώλεια εδάφους στις ανάντη λεκάνες που απορρέουν στη ΖΔΥΚΠ είναι
478.091,16 t/km2.
Η συνολική μέση ετήσια απώλεια εδάφους στη ΖΔΥΚΠ GR05RAK0002 είναι 9.587,14 t/km2 και η συνολική
μέση ετήσια απώλεια εδάφους στις ανάντη λεκάνες που απορρέουν στη ΖΔΥΚΠ είναι 67.198,78 t/km2.
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Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

8.4.2.3 Λεκάνη Απορροής Ποταμού Αράχθου (GR14)

Εικόνα 8.39: Χάρτης εδαφικής απώλειας (SE) στη λεκάνη απορροής του Αράχθου και της ΖΔΥΚΠ
GR05RAK0003
Η συνολική μέση ετήσια απώλεια εδάφους στις ανάντη λεκάνες που απορρέουν στο ανατολικό τμήμα της
ΖΔΥΚΠ GR05RAK0003 είναι 172.295,42 t/km2.
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8.4.2.4 Λεκάνη Απορροής Ποταμού Κέρκυρας – Παξών (GR34)

Εικόνα 8.40: Χάρτης εδαφικής απώλειας (SE) στη ΛΑΠ Κέρκυρας – Παξών και των ΖΔΥΚΠ
GR05RAK0004 της περιοχής Λευκίμης νήσου Κέρκυρας και GR05RAK0006 της Χαμηλής Ζώνης Νήσου
Κέρκυρας από το ύψος της Στρογγυλής μέχρι τους Βιταλάδες
Η συνολική μέση ετήσια απώλεια εδάφους στη ΖΔΥΚΠ GR05RAK0004 είναι 7.624,89 t/km2 και η συνολική
μέση ετήσια απώλεια εδάφους στις ανάντη λεκάνες που απορρέουν στη ΖΔΥΚΠ είναι 41.121,68 t/km2.
Η συνολική μέση ετήσια απώλεια εδάφους στη ΖΔΥΚΠ – GR05RAK0006 είναι 11.208,55 t/km2 και η
συνολική μέση ετήσια απώλεια εδάφους στις ανάντη λεκάνες που απορρέουν στη ΖΔΥΚΠ είναι
23.145,75 t/km2.
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8.4.2.5 Λεκάνη Απορροής Ποταμού Λούρου (GR46)

Εικόνα 8.41: Χάρτης εδαφικής απώλειας (SE) στη λεκάνη απορροής του Λούρου, της ΖΔΥΚΠ
«Πεδιάδες Άρτας, Χαμηλή Ζώνη π. Λούρου & Αράχθου – GR05RAK0003» και της ΖΔΥΚΠ «Μέσος Ρους
π. Λούρου – GR05RAK0001»
Η συνολική μέση ετήσια απώλεια εδάφους στη ΖΔΥΚΠ GR05RAK0003 είναι 109.838,78 t/km2 και η
συνολική μέση ετήσια απώλεια εδάφους στις ανάντη λεκάνες της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού
Λούρου που απορρέουν στο δυτικό και κεντρικό τμήμα της ΖΔΥΚΠ είναι 375.903,51 t/km2.
Η συνολική μέση ετήσια απώλεια εδάφους στη ΖΔΥΚΠ GR05RAK0001 είναι 10.839,13 t/km2 και η
συνολική μέση ετήσια απώλεια εδάφους στις ανάντη λεκάνες της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού
Λούρου που απορρέουν στο δυτικό και κεντρικό τμήμα της ΖΔΥΚΠ είναι 301.151,97 t/km2.

8.5

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΑΡΤΩΝ

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας (flood risk maps) που
έχουν καταρτιστεί βάσει της χωρικής κατανομής της επιφάνειας κατάκλυσης πλημμύρας για κάθε
περίοδο επαναφοράς (Τ=50, 100, 1000 έτη), όπως αυτή παρουσιάζεται στους χάρτες επικινδυνότητας
πλημμύρας (flood Ηazard maps) του ΥΔ Ηπείρου (GR05). Παρατίθενται συνοπτικά οι πληροφορίες που
απεικονίζονται σε κάθε περίπτωση, και περιγράφεται ο τρόπος απεικόνισής τους.
Οι χάρτες έχουν καταρτιστεί στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ‘87) και στο σύστημα
συντεταγμένων European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89), με χρήση της εγκάρσιας
μερκατορικής προβολής TM07 (Transverse Mercator Projection TM07) που εφαρμόζεται σε όλη την
Ελλάδα εκτός από το Καστελόριζο, προκειμένου να είναι εφικτή η ανάρτηση χωρικών δεδομένων στην
πλατφόρμα Inspire.
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8.5.1

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (flood risk maps) παρουσιάζουν τις αρνητικές επιπτώσεις στον
πληθυσμό, την οικονομική δραστηριότητα, το περιβάλλον και την πολιτισμική κληρονομιά εντός των
περιοχών κατάκλυσης, όπως αυτές προέκυψαν από την υδραυλική ανάλυση για τις εξεταζόμενες
περιόδους επαναφοράς (Τ=50, 100, 1000) και παρουσιάζονται στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας
(flood Ηazard maps).
Οι Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας παρουσιάζονται σε κλίμακα 1:25.000, για όλες τις περιόδους
επαναφοράς που εξετάζονται. Η επιλογή της κλίμακας αυτής έγινε διότι οι εκτάσεις που κατακλύζονται
σε όλα τα σενάρια που εξετάστηκαν είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία αγροτικές και φυσικές
περιοχές, όχι αστικές περιοχές. Η κλίμακα αυτή δίνει επαρκή ακρίβεια στην αναγνώριση τέτοιων
περιοχών και προσφέρει εποπτική εικόνα της συνολικής περιοχής μελέτης σε λιγότερα φύλλα χάρτη.
Για την ΖΔΥΚΠ, δημιουργήθηκαν τρεις (3) σειρές χαρτών, μια για κάθε περίοδο επαναφοράς (Τ=50, 100,
1000 έτη), βάσει της περιοχής κατάκλυσης από ποτάμιες ροές/λίμνες και δύο (2) σειρές χαρτών, μια για
κάθε περίοδο επαναφοράς (Τ=50, 100 έτη) βάσει της περιοχής κατάκλυσης από την ανύψωση της Μέσης
Στάθμης της Θάλασσας. Οι πινακίδες που δημιουργηθήκαν καλύπτουν πλήρως τις επιφάνειες των ΖΔΥΚΠ
του ΥΔ Ηπείρου. Συνολικά καταρτίστηκαν εξήντα οκτώ (68) χάρτες κινδύνων πλημμύρας.
Για υπόβαθρο των χαρτών, έχει επιλεγεί το διαθέσιμο από το διαδίκτυο WMS Service απεικόνισης
ορθοφωτοχαρτών
της
Ε.Κ.Χ.Α.
Α.Ε
κλίμακας
1:5000
(http://gis.ktimanet.gr/wms/wmsopen/wmsserver.aspx). Η χωρική ανάλυση των Ο/Φ είναι 20 cm για τις
αστικές περιοχές και 50 cm για τις υπόλοιπες περιοχές. Οι ορθοφωτοχάρτες έχουν προκύψει από
φωτοληψίες της περιόδου 2007-2009 και αποτελούν το πλέον πρόσφατα ενημερωμένο χαρτογραφικό
υλικό, με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση.
Στο υπόβαθρο απεικονίζονται επίσης:


Οι ονομασίες των οικισμών (κατοικημένες περιοχές)



Ο ενδεικτικός δυνητικά θιγόμενος πληθυσμός με ανάλογη διαβάθμιση



Υγειονομικές Μονάδες



Χώροι Αθλητισμού



Εκπαιδευτικά κτίρια



Δομές πολιτικής προστασίας



Τουριστικές Ζώνες



Βιομηχανικά Πάρκα (ΒΙΟΠΑ) και Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ)



Βιομηχανικές μονάδες



Κτηνοτροφικές μονάδες



Οδικό και Σιδηροδρομικό δίκτυο



Υδρευτικές Γεωτρήσεις



Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)



Αεροδρόμια



Αγροτικές περιοχές (Θερμοκήπια, καλλιέργειες)



Προστατευόμενες περιοχές
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Υποσταθμοί ΔΕΗ



Όρια των γειτονικών διαμερισμάτων



Πλημμυρική Ζώνη

Το υπόμνημα των χαρτογραφικών στοιχείων που απεικονίζονται στους χάρτες κινδύνων είναι:

8.5.2

Χάρτες Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας

8.5.2.1 Χάρτες Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας
Στο χάρτη παρουσιάζεται η αποτίμηση της τρωτότητας, όπως αυτή προέκυψε από τις δυνητικές
επιπτώσεις που καταγράφηκαν στον πληθυσμό (ΕκΑc), στην οικονομική δραστηριότητα (ΕκΟc), στο
περιβάλλον (ΕκΠεc) και στην πολιτιστική κληρονομιά (ΕκΠοc). Η ανάλυση διεξήχθη σε κελιά μεγέθους
500 m x 500 m που οριοθετούνται μέσα στη μέγιστη έκταση κατάκλυσης. Η τρωτότητα διακρίνεται σε
πέντε (5) κλάσεις, με την χρωματική διαβάθμιση που αναφέρεται παρακάτω:


πολύ χαμηλή με λευκό χρώμα



χαμηλή με πράσινο ανοικτό χρώμα



μέτρια με κίτρινο χρώμα



υψηλή με πορτοκαλί χρώμα και



πολύ υψηλή με κόκκινο χρώμα

Δημιουργήθηκε ένας (1) χάρτης για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη (πλημμύρες από ποτάμιες ροές/
λίμνες) και ένας (1) χάρτης για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη (πλημμύρες από ανύψωση ΜΣΘ) οι
οποίοι αφορούν στο σύνολο του ΥΔ, με κλίμακες 1:300.000 (για ποτάμιες ροές/λίμνες) και 1:300.000 (από
ανύψωση ΜΣΘ).
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8.5.2.2 Χάρτες Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας
Οι χάρτες Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας απεικονίζουν τα χαρακτηριστικά της πλημμύρας, σε κελιά
μεγέθους 20 m x 20 m, όπως αυτά προέκυψαν από την υδραυλική ανάλυση. Για την διαβάθμιση της
επικινδυνότητας της πλημμύρας και του βαθμού επιρροής της, δημιουργήθηκαν πέντε (5) κλάσεις,
διαφορετικής χρωματικής διαβάθμισης, συναρτήσει του βάθους και της ταχύτητας ροής, όπως αυτές
παρουσιάζονται παρακάτω:


VL – πολύ χαμηλή, με λευκό χρώμα



L - χαμηλή με πράσινο ανοικτό χρώμα



M - μέτρια με κίτρινο χρώμα



H - υψηλή με πορτοκαλί χρώμα



VH - πολύ υψηλή με κόκκινο χρώμα

Δημιουργήθηκαν πέντε (5) χάρτες, τρεις για ποτάμιες ροές (ένας για κάθε περίοδο επαναφοράς Τ=50,
100, 1000 έτη) με κλίμακα 1:300.000 και δύο για ανύψωση της ΜΣΘ (για περιόδους επαναφοράς Τ=50,
100 έτη) με κλίμακα 1:300.000 αντίστοιχα.
8.5.2.3 Χάρτες Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας
Οι χάρτες Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας απεικονίζουν το αποτέλεσμα της συσχέτισης των
μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων με την επικινδυνότητα της πλημμύρας, σε κελιά μεγέθους
500 m x 500 m. Ο συνολικός κίνδυνος προκύπτει ως το γινόμενο του αποτελέσματος της τρωτότητας
(vulnerability) με την πλημμυρική επικινδυνότητα (flood Ηazard). Τα αποτελέσματα αξιολόγησης του
κινδύνου, ταξινομούνται σε πέντε (5) κλάσεις. Οι κλάσεις αυτές σε συνδυασμό με την αντίστοιχη
κατηγορία κινδύνου και την σχετική χρωματική απόδοση, αναλύονται παρακάτω:


πολύ χαμηλός, με λευκό χρώμα



χαμηλός, με πράσινο ανοικτό χρώμα



μέτριο, με κίτρινο χρώμα



υψηλός, με πορτοκαλί χρώμα



πολύ υψηλός, με κόκκινο χρώμα

Δημιουργήθηκαν πέντε (5) χάρτες, τρεις για ποτάμιες ροές (ένας για κάθε περίοδο επαναφοράς Τ=50,
100, 1000 έτη) με κλίμακα 1:300.000 και δύο για ανύψωση της ΜΣΘ (για περιόδους επαναφοράς Τ=50,
100 έτη) με κλίμακα 1:300.000 αντίστοιχα.

8.5.3

Χάρτες Αξιολόγησης Τρωτότητας σε Εδαφική Διάβρωση

Ο χάρτης τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση, απεικονίζει την εδαφική απώλεια σε t/ha στο ΥΔ,
αποτέλεσμα της εφαρμογής του μοντέλου εδαφικής διάβρωσης RUSLE. Προέρχεται από ένα ηλεκτρονικό
αρχείο στοιχείων raster (πλέγματα) με διακριτοποίηση κελιού-ψηφίδας 100 x 100 m. Η εδαφική απώλεια
χωρίζεται σε πέντε κλάσεις με την ακόλουθη χρωματική κλίμακα.


0 < SE ≤ 5, Πολύ χαμηλή με πράσινο ανοικτό χρώμα



< SE ≤ 10, Χαμηλή με πράσινο σκούρο χρώμα



10 < SE ≤ 20, Μέτρια με κίτρινο χρώμα
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20 < SE ≤ 50, Υψηλή με πορτοκαλί χρώμα



SE > 50, Πολύ υψηλή με κόκκινο χρώμα



SE=0, μηδενικές τιμές λαμβάνουν περιοχές που αποτελούνται από οικισμούς, κύριο οδικό δίκτυο
και από υδάτινα σώματα και αντιπροσωπεύονται από λευκό χρώμα.

Ο χάρτης τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς,
αφορά το σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος και έχει συνταχθεί σε κλίμακα 1:300.000.
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9

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)

σε μη κατασκευαστικές παρεμβάσεις και/ή

γ)

στη μείωση των πιθανοτήτων πλημμύρας

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
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(κοινωνικοί, οικονομικοί παράμετροι, προτεραιότητες ανάπτυξης και περιβαλλοντικής
προστασίας σε κάθε ΖΔΥΚΠ)
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. Άλλες χώρες πάλι, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνουν πολύ
σοβαρά υπόψη τους τις θέσεις των πολιτών και των τοπικών φορέων 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
Priοritisation).

9.2

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΟ ΥΔ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Το Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου περιλαμβάνει τις λεκάνες απορροής τεσσάρων μεγάλων ποταμών
μόνιμης ροής (Καλαμάς, Άραχθος, Λούρος, Αχέροντας), μικρότερες λεκάνες υδατορευμάτων
διαλείπουσας ή εφήμερης ροής που εκβάλλουν στο Ιόνιο Πέλαγος ή τον Αμβρακικό Κόλπο, καθώς και
κλειστές (ενδοροϊκές) λεκάνες, χωρίς έξοδο στη θάλασσα, με κυριότερη τη λεκάνη των Ιωαννίνων (μέρος
της απορροής της οποίας τροφοδοτεί τη λίμνη Παμβώτιδα). Στο Υδατικό Διαμέρισμα περιλαμβάνεται
επίσης η ΛΑΠ Κέρκυρας. Το Υδατικό Διαμέρισμα περιλαμβάνει δέκα ΖΔΥΚΠ.
Με βάση τους Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας που έχουν συνταχθεί σε όλες τις
παραπάνω ζώνες, εκτός της RAK0002-Πρέβεζας, παρουσιάζονται αρκετά έντονα πλημμυρικά φαινόμενα
οφειλόμενα σε ποτάμιες πλημμύρες. Οι εκτάσεις που πλημμυρίζουν βαίνουν αυξανόμενες ανάλογα με
την περίοδο επαναφοράς της πλημμύρας και περιλαμβάνουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τμήματα
οικισμών και τμήματα αστικών περιοχών. Στις αστικές περιοχές περιλαμβάνονται τμήματα της Αρτας, των
Ιωαννίνων και της Ηγουμενίτσας.
Προκειμένου να εξεταστούν τα θέματα πλημμυρικού κινδύνου σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος
χρειάζεται να καταρτιστεί Στρατηγικό Σχέδιο Εργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας , όπου θα εξεταστεί το
Διαμέρισμα στο σύνολό του και θα ιεραρχηθούν δράσεις και έργα σε επίπεδο ΛΑΠ.
Παράλληλα, χρειάζεται να δοθεί άμεσα έμφαση σε μέτρα και δράσεις βραχυπρόθεσμες και
μεσοπρόθεσμες που θα αποτελούν ένα καλά ισορροπημένο μείγμα κατασκευαστικών και μη
κατασκευαστικών μέτρων λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους. Τέτοια μέτρα και
δράσεις είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:
•

Μέτρα μείωσης της παροχής αιχμής και της διάρκειας πλημμύρας

•

Ελεγχο και επισκευή υφιστάμενων αντιπλημμυρικών αναχωμάτων

•

Επεμβάσεις σε σημεία του υδρογραφικού δικτύου όπου έχει διαπιστωθεί από εμπειρία ότι
υπάρχουν εμπόδια στην απορροή

•

Θέσπιση χωροταξικών – πολεοδομικών μέτρων που αποτρέπουν την εγκατάσταση νέων χρήσεων
σε περιοχές πλημμυρικού κινδύνου

•

Εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης

•

Εντοπισμό και χαρτογράφηση θέσεων όπου έχουν σημειωθεί «ραγδαίες πλημμύρες».
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9.3

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Ενημέρωση του κοινού για τον πλημμυρικό κίνδυνο

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 πληγεισών περιοχών

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 ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Εικόνα 9.1: Στόχοι Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας
Οι ανωτέρω Γενικοί Στόχοι αντιστοιχούν στους τέσσερεις άξονες δράσεις της Διαχείρισης των Κινδύνων
Πλημμύρας (Πρόληψη, Προστασία, Ετοιμότητα, Αποκατάσταση).

GR04 – ΙΙ – Α Π12.Τ1 – 112

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)

Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

10.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Σύμφωνα με τα Κατευθυντήρια Κείμενα για την εφαρμοφή 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 10-1: Άξονες Δράσης Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Άξονας Δράσης ΔΚΠ
Καμία ενέργεια

Περιγραφή
Κανένα μέτρο για τη μείωση του κινδύνου
Πρόληψη ζημιών από πλημμύρες με:
•

αποφυγή κατασκευής σπιτιών και βιομηχανιών σε ζώνες πλημμύρας

•

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)

Πρόληψη

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

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 10-2: Άξονες Δράσης Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Άξονας Δράσης ΔΚΠ

Τύπος Δράσης

Περιγραφή

1.1 Αποφυγή

Μέτρα για την αποφυγή εγκατάστασης νέων ή
επιπρόσθετων αποδεκτών πλημμυρικού κινδύνου,
όπως πολιτικές χρήσεων γης ή κανονισμοί.

1.2 Μετεγκατάσταση

Μέτρα για την απομάκρυνση αποδεκτών
πλημμυρικού κινδύνου από πλημμυρικές ζώνες

Πρόληψη
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Άξονας Δράσης ΔΚΠ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Τύπος Δράσης

Περιγραφή

1.3 Μείωση
επιπτώσεων

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

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

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

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

Μέτρα που αφορούν παρεμβάσεις σε κοίτες
υδατορεμάτων, ορεινά υδατορέματα, δέλτα
ποταμών, παράκτια ύδατα και πλημμυρικά πεδία,
όπως η κατασκευή, τροποποίηση ή καθαίρεση
κατασκευών, η διευθέτηση κοιτών, έργα
διαχείρισης φερτών υλών, αναχώματα κλπ.

Προστασία

Μέτρα που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για
έλεγχο του όγκου της απορροής και για την
μείωση της έκτασης της πλημμύρας, συνήθως
2.4 Διαχείριση oμβρίων αλλά όχι αποκλειστικά σε αστικές περιοχές, όπως
υδάτων
ο έλεγχος του ποσοστού σφράγισης εδάφους, η
αναβάθμιση τεχνητών συστημάτων αποχέτευσης
και η αειφορική διαχείριση των συστημάτων
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (SUDS).
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Άξονας Δράσης ΔΚΠ

Ετοιμότητα

Αποκατάσταση /
Απολογισμός
(Οι δράσεις
προγραμματισμού
περιλαμβάνονται
στην ετοιμότητα)

10.2

Τύπος Δράσης

Περιγραφή

2.5 Άλλη προστασία

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

Μέτρα για την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης ή
πρόγνωσης πλημμυρών.

3.2 Σχέδια έκτακτης
ανάγκης

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

3.3 Ενημέρωση και
ετοιμότητα του κοινού

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

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

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

Δραστηριότητες καθαρισμού και αποκατάστασης
(προστασία έναντι μούχλας, ασφάλεια νερού
φρεάτων και γεωτρήσεων και διασφάλιση
περιεκτών επικίνδυνων υλικών)

4.3 Άλλη
αποκατάσταση

Αποτίμηση εμπειριών από πλημμυρικά γεγονότα,
συμβόλαια ασφάλισης, κλπ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Τα προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας παρουσιαζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Microsoft Excel
Worksheet
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Ανάπτυξη Συστήματος
Παρακολούθησης του
Προγράμματος Μέτρων του
Σχεδίου Διαχείρισης
Κινδύνων Πλημμύρας

EL05611

ΤΥΠΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

M61

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην
εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου.
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 Ηπείρου, 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.

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.
(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.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ
ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΓΥ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μη Δομικές Παρεμβάσεις

Υδατικό Διαμέρισμα

Υδατικό Διαμέρισμα

Μέση

Υψηλή

Προτεινόμενο

ΥΠΕΝ, Γενική
Γραμματεία Χωρικού
Σχεδιασμού /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μη Δομικές Παρεμβάσεις

ΖΔΥΚΠ
(επιφάνεια
κατάκλυσης για
Τ = 100 έτη)

ΖΔΥΚΠ
(επιφάνεια κατάκλυσης για
Τ = 100 έτη)

Μέση

Υψηλή

Προτεινόμενο

ΥΠΕΝ, Γενική
Γραμματεία Χωρικού
Σχεδιασμού /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μη Δομικές Παρεμβάσεις

ΖΔΥΚΠ (επιφάνεια
κατάκλυσης για
Τ = 100 έτη)

ΖΔΥΚΠ
(επιφάνεια κατάκλυσης για
Τ = 100 έτη)

Μέση

Μέση

Προτεινόμενο

Πρόληψη

Εναρμόνιση των σχεδίων
χωροταξικού και ρυθμιστικού
χωρικού σχεδιασμού του Ν.
4447/2016 με τα ΣΔΚΠ

EL05223

Πρόληψη

Μετεγκατάσταση
δραστηριοτήτων και
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο
σύνταξης των μελετών
Τ.Χ.Σ./Ε.Χ.Σ. και Ρ.Σ.Ε.

M22

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.

EL05234

Πρόληψη

Πολεοδομικές και οικιστικές
ρυθμίσεις σε πόλεις και
οικισμούς εντός της ζώνης
πλημμύρας 100ετίας

M23

Αναθεώρηση των υφιστάμενων ρυμοτομικών σχεδίων στις περιοχές εντός της ζώνης πλημμύρας 100ετίας και τροποποίηση του Π.Δ/γματος 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.

ΥΠΕΝ, Γενική
Γραμματεία Χωρικού
Σχεδιασμού /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μη Δομικές Παρεμβάσεις

ΖΔΥΚΠ (επιφάνεια
κατάκλυσης για
Τ = 100 έτη)

ΖΔΥΚΠ
(επιφάνεια κατάκλυσης για
Τ = 100 έτη)

Μέση

Μέση

Προτεινόμενο

M23

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

Μέτρα εκπαίδευσης /
ενημέρωσης

ΖΔΥΚΠ

ΖΔΥΚΠ

Μέση

Υψηλή

Σε εξέλιξη

M23

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 πλημυρικά επιφανειακά ύδατα θα 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/ επιβέβαιωση 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/ επιβέβαιωση 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 αναχωμάτωντων 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 (επιφάνεια
κατάκλυσης για
Τ = 100 έτη)

ΖΔΥΚΠ
(επιφάνεια κατάκλυσης για
Τ = 100 έτη)

Μέση

Μέση

Προτεινόμενο

M24

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,)
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.

Υδατικό Διαμέρισμα

Μέση

Υψηλή

Προτεινόμενο

EL05212

EL05235

EL05236

EL05247

Πρόληψη

Πρόληψη

Πρόληψη

Κατάρτιση γεωργών και
κτηνοτρόφων σε πρακτικές
μείωσης επιπτώσεων από τις
πλημμύρες

Μελέτη για την αντιμετώπιση
επιπτώσεων στους τομείς
ύδρευσης και αποχέτευσης

Αναδιάρθρωση και
εκσυγχρονισμός δικτύου
συλλογής μετεωρολογικών
και υδρομετρικών
δεδομένων

M21

Πρόσκτηση, συμπλήρωση
ΕΓΥ, ΔΕΗ, ΥΠΑΑΤ, ΕΜΥ, και βελτίωση πληροφοριών
Υδατικό Διαμέρισμα
ΕΑΑ
σχετικά με τις
αντιπλημμυρικές υποδομές

1

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

EL05248

EL05249

EL052410

ΑΞΟΝΑΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Πρόληψη

Δημιουργία εθνικής βάσης
τεχνικών δεδομένων
αντιπλημμυρικών έργων

Πρόληψη

Παραγωγή Ψηφιακού
Μοντέλου Εδάφους (DTM)
πολύ υψηλής ακρίβειας

Πρόληψη

Δημιουργία Εθνικού
Μητρώου Πλημμυρικών
Συμβάντων (ΕΜΠΣ) και
ανάπτυξη σχετικής
διαδραστικής πλατφόρμας
στο διαδίκτυο

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ
ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

M24

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 Ηπείρου. 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 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.

ΥΠΥΜΕ / ΓΓ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Πρόσκτηση, συμπλήρωση
και βελτίωση πληροφοριών
σχετικά με τις
αντιπλημμυρικές υποδομές

ΖΔΥΚΠ

ΖΔΥΚΠ

Μέση

Πολύ υψηλή

Προτεινόμενο

M24

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

Πρόσκτηση, συμπλήρωση
ΖΔΥΚΠ (επιφάνεια
και βελτίωση πληροφοριών
κατάκλυσης για
σχετικά με τις
Τ = 100 έτη)
αντιπλημμυρικές υποδομές

ΖΔΥΚΠ (επιφάνεια
κατάκλυσης για
Τ = 100 έτη)

Μέση

Πολύ υψηλή

Προτεινόμενο

M24

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 σχήμα 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 (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) Αμεση εισαγωγή κα διαχείριση δεδομένων που παρέχονται κατά όμοιο τρόπο (ανοικτά πρότυπα βασιζόμενα στις οδηγίες INSPIRE και OGC), καθώς αυτά δύναντα 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
Υδατικό Διαμέρισμα
σχετικά με τις
αντιπλημμυρικές υποδομές

Υδατικό Διαμέρισμα

Μέση

Υψηλή

Προτεινόμενο

ΥΠΑΑΤ / ΕΥΔ ΠΑΑ –
Μ20

Μη Δομικές Παρεμβάσεις

ΖΔΥΚΠ (επιφάνεια
κατάκλυσης για
Τ = 100 έτη)

ΖΔΥΚΠ
(επιφάνεια κατάκλυσης για
Τ = 100 έτη)

Μέση

Υψηλή

Προτεινόμενο

ΥΠΑΑΤ, ΥΠΕΣΔΑ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Νομοθετικές / Διοικητικές
ρυθμίσεις

ΖΔΥΚΠ

ΖΔΥΚΠ

Μέση

Μέση

Προτεινόμενο

ΥΠΕΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μη Δομικές Παρεμβάσεις

Υδατικό Διαμέρισμα

Υδατικό Διαμέρισμα

Υψηλή

Υψηλή

Προτεινόμενο

ΤΥΠΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

EL052411

Πρόληψη

Μελέτη Αγροτικής
Ανάπτυξης εντός των
ΖΔΥΚΠ

M24

Eκπόνηση 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:
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.

EL052212

Πρόληψη

Θεσμοθέτηση διαδικασίας
μετεγκατάστασης γεωργικών
εκμεταλλεύσεων

M22

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).

Πρόληψη

Εναρμόνιση των
Περιφερειακών Σχεδίων για
την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)
με τα ΣΔΚΠ

M24

Κατά το έτος 2016 καταρτίστηκε η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), η οποία θέτει τους γενικούς στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές και τα μέσα υλοποίησης μιας
σύγχρονης 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), θεσμοθετήθηκαν οι διαδικασίες 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. Tα αποτελέσματα των ΠεΣΠΚΑ θα ληφθούν υπ' οψιν στην 1η Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

EL052413

2

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

EL053114

EL053515

ΑΞΟΝΑΣ
ΜΕΤΡΟΥ

Προστασία

Προστασία

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Προώθηση πρακτικών
ανάσχεσης των
πλημμυρικών ροών και
συγκράτησης φερτών
υλικών, με έμφαση στα
Μέτρα Φυσικής
Συγκράτησης Υδάτων
(ΜΦΣΥ)

Συντήρηση υφιστάμενων
Ορεινών Υδρονομικών
Έργων

ΤΥΠΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

M31

M35

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

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 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 Εργων 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.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ
ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ / Δ/ΝΣΕΙΣ
ΔΑΣΩΝ

Τεχνικά μέτρα
Αντιπλημμυρικής
Προστασίας

ΖΔΥΚΠ

ΖΔΥΚΠ

Μέση

Υψηλή

Προτεινόμενο

Τεχνικά μέτρα
Αντιπλημμυρικής
Προστασίας

ΖΔΥΚΠ

ΖΔΥΚΠ

Μέση

Υψηλή

Προτεινόμενο

ΥΠΑΑΤ, ΥΠΕΚΑ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μέτρα περιβαλλοντικού
χαρακτήρα

ΖΔΥΚΠ

ΖΔΥΚΠ

Υψηλή

Υψηλή

Προτεινόμενο

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Τεχνικά μέτρα
Αντιπλημμυρικής
Προστασίας

Λεκάνες απορροής
ανάντη της ΖΔΥΚΠ
& ΖΔΥΚΠ

ΖΔΥΚΠ

Υψηλή

Υψηλή

Προτεινόμενο

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
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
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
ΔΙΟΙΚΗΣΗ / Δ/ΝΣΕΙΣ
και επισκευή για να συνεχίσουν να συνεισφέρουν στην αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική προστασία αλλά και στην ευστάθεια ολόκληρου του συστήματος διευθέτησης. Είναι απαραίτητο να
ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ
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.

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.

EL053516

Προστασία

Διαχειριστικά μέτρα χρήσεων
γης σε λεκάνες απορροής
χειμάρρων.

M35

EL053217

Προστασία

Ταμιευτήρες πολλαπλής
σκοπιμότητας με συνιστώσα
αντιπλημμυρικής
προστασίας

M32

Σε νέους ταμιευτήρες με αρδευτική ή άλλη λειτουργία να εξετάζεται και η δυνατότητα λειτουργίας αντιπλημμυρικής προστασίας σε λεκάνες που βρίσκονται 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.

EL053218

Προστασία

Αξιοποίηση υφιστάμενων
έργων ταμίευσης για
ανάσχεση πλημμυρικών
παροχών

M32

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 χρησεων 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

Μέση

EL053319

Προστασία

Ειδικές ρυθμίσεις για έργα
αποκατάστασης του καλού
οικολογικού δυναμικού σε
ΙΤΥΣ

M33

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).

ΥΠΥΜΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ /
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ, ΔΗΜΟΙ

Τεχνικά μέτρα
αντιπλημμυρικής
προστασίας

ΖΔΥΚΠ

ΖΔΥΚΠ

Μέση

Υψηλή

Σε εξέλιξη

EL053420

Προστασία

Έργα αντικατάστασης και
συμπλήρωσης υφιστάμενων
δικτύων αποχέτευσης
ομβρίων υδάτων

M34

Το μέτρο αφορά στην αντικατάσταση, ενίσχυση και συμπλήρωση των έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης ομβρίων 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 ομβρίων 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.

ΥΠΥΜΕ, ΥΠΕΝ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ,
ΔΗΜΟΙ, ΔΕΥΑ

Τεχνικά μέτρα
Αντιπλημμυρικής
Προστασίας

Υδατικό Διαμέρισμα

Υδατικό Διαμέρισμα

Υψηλή

Υψηλή

Σε εξέλιξη

3

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Προστασία

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

Προστασία

Σύνταξη νέων κανονισμών
μελέτης έργων αποχέτευσης
ομβρίων και
αντιπλημμυρικής
προστασίας

ΤΥΠΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ
ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΓΥ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΔΗΜΟΙ

Μέτρα περιβαλλοντικού
χαρακτήρα

ΖΔΥΚΠ

ΖΔΥΚΠ

Υψηλή

Υψηλή

Προτεινόμενο

Υπουργείο Υποδομών &
Μεταφορών

Νομοθετικές / Διοικητικές
ρυθμίσεις

ΖΔΥΚΠ

ΖΔΥΚΠ

Υψηλή

Μέση

Σε εξέλιξη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Τεχνικά μέτρα
Αντιπλημμυρικής
Προστασίας

ΖΔΥΚΠ

ΖΔΥΚΠ

Υψηλή

Υψηλή

Προτεινόμενο

ΥΠΕΝ

Νομοθετικές / Διοικητικές
ρυθμίσεις

ΖΔΥΚΠ

ΕΓΥ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Τεχνικά μέτρα
αντιπλημμυρικής
προστασίας

Στις πλημμυρικές
ζώνες που
εμφανίζονται στους
Χάρτες
Επικινδυνότητας
Πλημμύρας για
Τ = 100 έτη

ΖΔΥΚΠ

Μέση

Υψηλή

Προτεινόμενο

Το μέτρο αφορά σε δέσμη παραμβάσεων για την προώθηση και εφαρμογή πρακτικών SUDs – ΜΦΣΥ σε αστικά περιβάλλοντα, ώστε η αιχμή της απορροής να απομειωθεί, όπως:

EL053421

EL053522

EL053223

EL053524

EL053525

Προστασία

Σύνταξη Στρατηγικών
Σχεδίων ( Master Plan)
Εργων Αντιπλημμυρικής
Προστασίας

Προστασία

Θεσμοθέτηση διαδικασίας
για την κατάρτιση
Στρατηγικών Σχεδίων
διαχείρισης όμβριων υδάτων
(Master Plan) κατά την
διαδικασία πολεοδομικού
σχεδιασμού νέων περιοχών
που εντάσσονται σε ζώνες
ανάπτυξης

Προστασία

Ειδικές ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση πλημμυρικών
κινδύνων σε ιρλανδικές
διαβάσεις

M34

M35

M32

M35

M35

·

EL053326

Προστασία

Εκσυγχρονισμός
και αποκατάσταση
αποχετευτικών/αποστραγγισ
τικών δικτύων σε πεδινές
(αγροτικές) περιοχές

M33

- 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.λ.π). 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 Ευρωπαικό 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
- Διευρεύνηση για την παροχή οικονομικών κινήτρων σε ιδώτες 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)

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 νεώτερες 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).

Τα αντιπλημμυρικά έργα που μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν κατά καιρούς, δεν υλοποιήθηκαν με βάση κάποιον Γενικό Αντιπλημυρικό Σχεδιασμό, αλλά σχεδιάστηκαν συχνά αποσπασματικά, κυρίως με
γνώμονα τις εκάστοτε τοπικές ανάγκες. Το Στρατηγικό Σχέδιο Εργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Μάστερ Πλαν) έχει στόχο να εντοπίσει και να ιεραρχήσει τα απαιτούμενα Εργα 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 :
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
Τ α 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 απο 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.
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 λυσεις 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.

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 κατα προτεραιότητα εκείνες που βρίκονται εντός πλημμυρικών ζωνών όπως αυτές καθορίζονται από τους Χάρτες Κινδύνου και Επικινδυνότητας.

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 προλβήματα.
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.
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

EL053327

EL054128

EL054229

EL054230

EL054331

ΑΞΟΝΑΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Προστασία

Μελέτες/Έργα
Αντιπλημμυρικής
Προστασίας σε πεδινές
περιοχές (τα έργα ορεινής
υδρονομίας περιγράφονται
σε άλλο μέτρο)

Ετοιμότητα

Ετοιμότητα

Ετοιμότητα

Ετοιμότητα

Ανάπτυξη συστήματος
έγκαιρης προειδοποίησης
πλημμυρών

Επικαιροποίηση των
Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης,
και κωδικοποίηση έκτακτων
ενεργειών αντιμετώπισης
πλημμύρας/ Κατάρτιση
Μνημονίου Ενεργειών σε
τοπικό επίπεδο

Ενσωμάτωση στα Σχέδια
Ασφάλειας ΣΑΤΑΜΕ
επιπτώσεων και μέτρων
προστασίας από Διαρροή
ρύπων μετά από πλημμύρα
βάσει των Χαρτών Κινδύνου

Εκστρατείες
ευαισθητοποίησης κοινού,
τοπικών αρχών και
κοινοτήτων, έναντι
πλημμυρικού κινδύνου

ΤΥΠΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

M33

M41

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

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).

Το μέτρο αφορά στην:
(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

M42

M43

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ
ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΖΔΥΚΠ

ΖΔΥΚΠ

Υψηλή

Υψηλή

Προτεινόμενο

Νομοθετικές / Διοικητικές
ρυθμίσεις

(α) Υδατικό
Διαμέρισμα &
(β) ΖΔΥΚΠ
(επιφάνεια
κατάκλυσης για
Τ = 100 έτη)

(α) Υδατικό Διαμέρισμα &
(β) ΖΔΥΚΠ (επιφάνεια
κατάκλυσης για
Τ = 100 έτη)

Μέση

Υψηλή

Σε εξέλιξη

Μέτρα εκπαίδευσης /
ενημέρωσης

ΖΔΥΚΠ

ΖΔΥΚΠ

Μέση

Υψηλή

Προτεινόμενο

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

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
v. παράπλευρης εκτόνωσης/αποθήκευσης των πλημμυρικών ροών για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου.

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

M42

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΓΥ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
Μη δομικές παρεμβάσεις
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ &
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ

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
μονάδες που
πλημμύρα στους υφιστάμενους Χάρτες Εκτίμησης Ευπάθειας επιφανειακών και σημειακών χρήσεων.
συγκαταλέγονται στην
(β) Καθορισμό τρόπου άμεσης ενημέρωσης (κινητοποίησης στην περίπτωση σοβαρού περιστατικού) των οικείων Υπηρεσιών Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας.
Οδηγία SEVESO,
(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
Περιφερειακές Ενότητες,
Αποκατάστασης.
Περιφέρειες/Τμ.
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
Αυτοτελούς Διεύθυνσης
αποθηκεύονται ή διατηρούνται επικίνδυνες ουσίες. Τα ΣΑΤΑΜΕ σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας επανεξετάζονται, δοκιμάζονται, αναθεωρούνται και εκσυγχρονίζονται κάθε τρία
Πολιτικής Προστασίας,
χρόνια και σε κάθε περίπτωση όποτε συμβεί σημαντική αλλαγή στη λειτουργία της εγκατάστασης ή όπως ορίζουν οι σχετικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Γενική Γραμματεία
Στο πλαίσιο αυτό οι αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων θα πρέπει να αποστείλουν το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης
Πολιτικής Προστασίας
(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.

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:
(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, υοθέτηση 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

ΥΠΥΜΕ, ΕΓΥ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΔΗΜΟΙ,
ΜΚΟ

5

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

EL054432

EL054433

EL055134

EL055335

ΑΞΟΝΑΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Ετοιμότητα

Κατάρτιση κανονισμού
απαιτούμενων ενεργειών
αποκατάστασης
παροχετευτικότητας κοίτης
ρεμάτων, συντήρησης και
διαχείρισης της παρόχθιας
βλάστησης

Ετοιμότητα

Ενίσχυση της τεχνικής,
οργανωτικής και διοικητικής
ικανότητας εμπλεκομένων
φορέων σε θέματα
αντιπλημμυρικής
προστασίας

Αποκατάσταση

Αποκατάσταση

Αποκατάσταση γεωργικών
εκμεταλλεύσεων από
φυσικές καταστροφές

Αναβάθμιση/ Δημιουργία
μηχανισμού αποτίμησης
ζημιών και αποζημιώσεων
στα κτίρια, λόγω πλημμύρας

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ
ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

M44

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
- 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 (παραγωωή 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
ΕΓΥ,
πεδία).
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
Μη δομικές παρεμβάσεις
- οδηγό με βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- 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.

ΖΔΥΚΠ

ΖΔΥΚΠ

Υψηλή

Υψηλή

Προτεινόμενο

M44

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 1)
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

Μέτρα εκπαίδευσης /
ενημέρωσης

ΖΔΥΚΠ

ΖΔΥΚΠ

Μέση

Υψηλή

Προτεινόμενο
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Το μέτρο Μ05 του ΠΑΑ 2014-2020 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά 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

Μέτρα οικονομικού
χαρακτήρα

Υδατικό Διαμέρισμα

Υδατικό Διαμέρισμα

Μέση

Υψηλή

Σε εξέλιξη

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.
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 &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Νομοθετικές / Διοικητικές
ρυθμίσεις

Υδατικό Διαμέρισμα

Υδατικό Διαμέρισμα

Μέση

Υψηλή

Προτεινόμενο

ΤΥΠΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

M53

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)

Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

11

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΟΥ

ΚΟΙΝΟΥ

ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΑ

11.1

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ οι Προκαταρκτικές Αξιολογήσεις Κινδύνων Πλημμύρας, οι χάρτες
Επικινδυνότητας Πλημμύρας, οι χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας και τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των
ενδιαφερομένων στην κατάρτιση, την επανεξέταση και την ενημέρωση των Σχεδίων Διαχείρισης
Κινδύνων Πλημμύρας. Τέλος , η ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερομένων συντονίζεται κατά περίπτωση
με την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο του άρθρου 14 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)

Α’ ΦΑΣΗ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
ΧΑΡΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΙΣ ΖΔΥΚΠ
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