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Το ΤΕΥΧΟΣ αυτό αντιστοιχεί στη 2η Επικαιροποίηση της µελέτης µε τίτλο : 

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) / ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ∆. ΟΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ 

(1306)». 

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), συντάσσεται µε βάση την µε 

αρ.6094/2008 σύµβαση και είναι υποστηρικτική του Β1 Σταδίου της µελέτης µε τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) / ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ∆. ΟΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 

Ν. ΑΧΑΪΑΣ (1306)». 

Η µελέτη ΣΜΠΕ υποβλήθηκε αρχικά το 2015, µε το µε αρ.45549/20-04-2015 έγγραφο 

στον ∆ήµο Πατρέων, ενώ η προώθηση των διαδικασιών διαβούλευσης και τελικής έγκρισης της 

µελέτης, βρίσκονταν σε εκκρεµότητα µέχρι τη δηµοσίευση του Π.∆.59/2018 «Κατηγορίες και 

περιεχόµενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ114Α/2018), λόγω της κατάργησης των κατηγοριών χρήσεων γης 

του Ν.4269/2014, µε το άρθρο 238 του Ν.4389/2016. 

Η 1η Επικαιροποίηση της µελέτης ΣΜΠΕ (2019) υποβλήθηκε µε το µε αρ.57299/3-10-

2019 έγγραφο στον ∆ήµο Πατρέων, η οποία περελάµβανε τη µελέτη επικαιροποιηµένη µε τις νέες 

κατηγορίες χρήσεων γης του Π.∆.59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γής» και τις 

κατευθύνσεις των νέων πλαισίων στρατηγικού επιπέδου σχεδιασµού, τα οποία εν τω µεταξύ 

δηµοσιεύθηκαν. 

Η 2η Επικαιροποίηση της µελέτης ΣΜΠΕ (2022), υποβάλλεται κατόπιν εντολής της 

∆/νσης ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, για την 

ενσωµάτωση των κατευθύνσεων του νέου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας (ΦΕΚ845∆/2020) και των λοιπών πλαισίων στρατηγικού επιπέδου σχεδιασµού, 

τα οποία δηµοσιεύθηκαν µετά την 1η Επικαιροποίηση, προκειµένου να προωθηθεί η διαδικασία της 

δηµόσιας διαβούλευσης και τελικής έγκρισης της µελέτης. 
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1.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΠΣ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για την παρακολούθηση και προώθηση της µελέτης ήταν αρχικά ΤΥ∆Κ 

Ν. Αχαΐας και επιβλέποντες µηχανικοί είχαν οριστεί οι :  

Ευανθία Παύλου Αρχιτέκτονας 

Γεώργιος Σφίγγας αγρονόµος τοπογράφος µηχ/κός 

∆ηµήτριος Μουρτάς γεωλόγος 

 

Στην συνέχεια και µετά την ∆ιοικητική µεταρρύθµιση µε τον Ν.3852/10 – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης, ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ορίστηκε η ∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του νέου 

∆ήµου Πατρέων και επιβλέποντες µηχανικοί ορίστηκαν οι : 

 

Χρήστος Φαλλιέρος Αγρ. Τοπογρ.µηχ/κός µε Α’ β. 

Μαίρη Μπατιστάτου Τεχνολ. µηχ/κός έργων υποδοµής 

Ευφροσύνη Πολυδωροπούλου πολιτ. µηχ/κός µε Β΄ β. 

∆ηµήτρης Μουρτάς γεωλόγος 

 

Με την µε αρ. Π.4307/18-04-2019 Απόφαση ορίσθηκε νέο µέλος της οµάδας επίβλεψης της 

µελέτης η : 

Ανδροµάχη Καράµπελα        Τ.Ε. Μηχανικός,  

σε αντικατάσταση της Ευφροσύνης Πολυδωροπούλου 

 

Το θεσµικό πλαίσιο για την εκπόνηση της µελέτης αυτής καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 

5 του νέου οικιστικού Νόµου Ν.2508/1997, για την «βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και 

οικισµών της Χώρας και άλλες διατάξεις». 
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2  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ   

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του  Β1 ΣΤΑ∆ΙΟΥ της 

µελέτης µε τίτλο : ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ (Γ.Π.Σ.)/ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ∆. ΟΡΙΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ (1306)», υποβλήθηκε εµπρόθεσµα, µε το µε αρ.45549/20-04-

2015 έγγραφο στον ∆ήµο Πατρέων. 

Η προώθηση των διαδικασιών έγκρισης και διαβούλευσης της µελέτης, καθυστέρησε λόγω 

της κατάργησης των κατηγοριών χρήσεων γης του Ν.4269/2014, µε το άρθρο 238 του Ν.4389/2016 

και µέχρι την δηµοσίευση των νέων κατηγοριών χρήσεων γης του Π.∆.59/2018 «Κατηγορίες 

και περιεχόµενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ114Α/2018), βρίσκονταν σε εκκρεµότητα. 

Με το µε αρ.202193/30-10-2018 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου επιστράφηκε ο φάκελος της Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) και ζητήθηκε η επικαιροποίησή του µε τις νέες χρήσεις 

του Π.∆.59/2018 και τις κατευθύνσεις των νέων πλαισίων Στρατηγικού Επιπέδου σχεδιασµού, που 

εν τω µεταξύ είχαν δηµοσιευθεί.  

Το (αρχικό) Τεύχος επικαιροποίησης της Σ.Μ.Π.Ε. (2019), υποβλήθηκε εµπρόθεσµα µε το 

µε αρ.57299/3-10-2019 έγγραφο στον ∆ήµο Πατρέων, κατόπιν της µε αρ.50252/28-8-2019 εντολής 

της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και στη συνέχεια διαβιβάστηκε µε το µε αρ.32906/2020 έγγραφο, 

από τον ∆ήµο Πατρέων στην ∆/νση ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής 

Ελλάδας & Ιονίου. 

Με το µε αρ.66440/29-04-2021 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕΧΩΣ, ζητήθηκε εκ νέου η υποβολή 

της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), επικαιροποιηµένη µε τις 

κατευθύνσεις του νέου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ845∆/2020), καθώς και σχετικές νέες διατάξεις και πλαίσια στρατηγικού επιπέδου 

σχεδιασµού, που εν τω µεταξύ δηµοσιεύθηκαν. 

Ειδικότερα, το νέο επικαιροποιηµένο Τεύχος Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) (Ιούλιος 2022) που υποβάλλεται, λαµβάνει υπόψη τις κατευθύνσεις και 

διατάξεις των εξής πρόσθετων νοµοθετηµάτων - πλαισίων : 

1.  Κ.Υ.Α.40238/28-09-2017 (ΦΕΚ3759Β/2017) και Κ.Υ.Α.ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/38181/2695/15-04-

 2022 (ΦΕΚ1923Β/2022), µε τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ107017/28-8-

 2006, όσον αφορά στις διαδικασίες και αρµοδιότητες έγκρισης - παρακολούθησης και 

 διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης των µελετών ΣΜΠΕ . 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Π.Χ.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 (ΦΕΚ845∆/2020) 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Π.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 

 ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2021-2025 (ΦΕΚ5926Β/2021) 
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4. 1η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

 ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ  ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ 

 Υ∆ΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (2019) 

5. 8ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2022) 

Οι κατευθύνσεις - προτάσεις των νέων πλαισίων Στρατηγικού Επιπέδου σχεδιασµού, δεν 

ανατρέπουν τον χωρικό σχεδιασµό στην ∆.Ε. Βραχναιίκων και εναρµονίζονται πλήρως µε τις 

κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ., όπως περιγράφεται αναλυτικά στις αντίστοιχες ενότητες του Τεύχους. 

 Με τις νέες αποφάσεις ΚΥΑ40238/28-09-2017 (3759Β/2017) ΚΥΑΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/38181/ 

2695/15-04-2022 (ΦΕΚ1923Β/2022), τροποποιούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ107017/28-8-2006, όσον 

αφορά στον καθορισµό των αρµοδιοτήτων και των ειδικότερων διαδικασιών διεξαγωγής της 

διαδικασίας δηµόσιας διαβούλευσης και έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.). 

 Ειδικότερα, µε την ΚΥΑ40238/28-09-2017 εκσυγχρονίζεται η διαδικασία της δηµόσιας 

διαβούλευσης, µε την υποχρεωτική ανάρτηση της ΣΜΠΕ στο διαδίκτυο, προς ενηµέρωση των 

ενδιαφεροµένων, ενώ συγχρόνως αντιµετωπίζονται διαδικαστικά ζητήµατα και καθορίζεται το 

πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων. 

 Με την ΚΥΑΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/38181/2695/15-04-2022, τροποποιήθηκε το άρθρο 4 της 

ΚΥΑ107017/28-8-2006 και καθορίσθηκε ως αρµόδια αρχή για την έγκριση - παρακολούθηση της 

ΣΜΠΕ και διενέργεια της διαδικασίας δηµόσιας διαβούλευσης, η ∆/νση Περιβάλλοντος και 

Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (ΠΕΧΩΣ), ενώ συγχρόνως 

λαµβάνονται µέτρα για την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών.  
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3  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΓΠΣ  

3.1.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ 

 ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

3.1.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                             

 (ΦΕΚ845∆/2020)  

 Με την µε αρ.ΥΠΕΝ/∆ΧΩΡΣ/118376/1419/24-12-2020 (ΦΕΚ845∆/2020) Υ.Α. ΥΠΕΝ, 

δηµοσιεύθηκε το νέο - αναθεωρηµένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας (Π.Χ.Π. 2020), το οποίο αντικατέστησε το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού 

& Αειφόρου Ανάπτυξης Π.∆.Ε. (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. ΦΕΚ147Β/2003). 

 Με το νέο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασµού, επιχειρείται µεγαλύτερη εξειδίκευση και 

διαχωρισµός των Ενδοπεριφερειακών Χωρικών Ενοτήτων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας σε 

σχέση µε το προϊσχύον Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. 2003 και δίνεται βαρύτητα κυρίως στην κατά το δυνατό 

µεγαλύτερη αναγνώριση των πλεονασµατικών παραγωγικών κλάδων της τοπικής οικονοµίας και 

στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που διαµορφώνονται µέσα από την ανάπτυξη αυτών, καθώς και 

στη διεύρυνση των δικτυώσεων µεταξύ των οικισµών στα πλαίσια ενός πολυκεντρικού και 

ιεραρχηµένου µοντέλου χωρικής ανάπτυξης. 

Οι στρατηγικοί στόχοι και κατευθύνσεις του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Π.∆.Ε. 

για την αειφόρο ανάπτυξη στο επίπεδο της Περιφέρειας, που προκύπτουν από το πρότυπο 

χωρικής ανάπτυξης είναι οι ακόλουθοι: 

1. Αναβάθµιση της χωρικής ένταξης της Περιφέρειας στο Εθνικό, Ευρωπαϊκό και 

∆ιεθνή χώρο, ως : 

– Κεντρικής περιοχής στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου και ∆υτικής Πύλης της 

Χώρας, µε σηµείο αναφοράς το λιµάνι της Πάτρας, σε συνέργεια µε την Περιφέρεια 

Ηπείρου, που χαρακτηρίζεται ως Βόρεια Πύλη της Χώρας (Ιωάννινα - Ηγουµενίτσα). 

– Κόµβου συνδυασµένων διεθνών µεταφορών και περιοχής σύγκλισης έξι διευρωπαϊκών 

αναπτυξιακών αξόνων. 

– ∆ιεθνούς τουριστικού προορισµού αρχαιολογικού - πολιτιστικού ενδιαφέροντος, µε 

κύριο σηµείο αναφοράς την Αρχαία Ολυµπία, καθώς και περιοχής ανάπτυξης 

ενδοπεριφερειακής κλίµακας δικτύων τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως το δίκτυο των 

οικισµών Ιεράς πόλης Μεσολογγίου - Ναυπάκτου - Θέρµου.     

– Ενεργειακού παραγωγικού πόλου, µε αξιοποίηση των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων 

και των ΑΠΕ   

 
2. Αναπτυξιακή αναδιάρθρωση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας - εξωστρέφειας 

της Π∆Ε σε κρίσιµους παραγωγικούς τοµείς : 

– Ενίσχυση του εµπορίου, των µεταφορικών υπηρεσιών και της ανταγωνιστικότητας του 

πρωτογενούς τοµέα, µε προώθηση των βιολογικών προϊόντων . 



ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ Γ.Π.Σ/(.Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ∆. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ  Ν. ΑΧΑΪΑΣ (1306)                                            
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)  

 

   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΡΥΣΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΕΡΒΟΥ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΕΡΒΑ  5 

– Ανάπτυξη προηγµένων - καινοτόµων υπηρεσιών έρευνας και τεχνολογίας και 

προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των ιδρυµάτων - ερευνητικών κέντρων 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας και του ιδιωτικού τοµέα. 

– Ανάπτυξη ποιοτικού τουρισµού στις παραθαλάσσιες περιοχές και ήπιου τουρισµού 

κυρίως στις ορεινές - µειονεκτικές περιοχές, µε προώθηση πολυθεµατικών δικτύων 

περιβαλλοντικού - πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

– ∆ικτύωση ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών χωρικών ενοτήτων, ως µέσο για 

την επίτευξη της ενδοπεριφερειακής αναπτυξιακής σύγκλισης.    

 
3. Βιώσιµη ανάπτυξη - οικιστική διάρθρωση και ανάδειξη της εταιρικής σχέσης πόλης - 

υπαίθρου : 

– Ανάπτυξη πολυκεντρικού οικιστικού δικτύου που θα ενισχύσει σταδιακά την 

παραγωγική σχέση πόλης - υπαίθρου, παράλληλα µε την ενίσχυση και ανάδειξη της 

ταυτότητας των οικισµών 2ου έως 6ου οικιστικού επιπέδου και τον περιορισµό της 

αστικής διάχυσης. 

– Βελτίωση οδικού δικτύου σύνδεσης του αστικού µε τον αγροτικό χώρο. 

 
4. Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και των 

τοπίων της Περιφέρειας : 

– Ολοκληρωµένη προστασία - διαχείριση και ανάδειξη προστατευόµενων περιοχών και 

τοπίων. 

– Προώθηση δράσεων αντιµετώπισης των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, 

ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων, προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος και 

αναβάθµιση περιβαλλοντικών υποδοµών. 

– Προστασία, ανάδειξη και δικτύωση αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και ιστορικών 

τόπων.  

– Ανάπτυξη πολυθεµατικών δικτύων αρχαιολογικού - πολιτιστικού - φυσιολατρικού 

ενδιαφέροντος. 

 
5. Ανάδειξη των βιώσιµων, συνδυασµένων µεταφορών, φιλικών στο περιβάλλον.  

 
6. Χωρική αναβάθµιση κρίσιµων ζωνών ενδοπεριφερειακού χώρου, µε ολοκληρωµένο 

σχεδιασµό των παράκτιων και των µειονεκτικών ορεινών περιοχών. 

7. Εκσυγχρονισµός και αναδιάρθρωση της διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

8. Προτάσεις ανάδρασης - εναρµόνισης κατευθύνσεων του Γενικού και των Ειδικών 

Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού, κατά την αναθεώρησή τους, µε το νέο 

Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Π.∆.Ε. 

9. ∆εσµευτικότητα κατευθύνσεων του  Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Π.∆.Ε. ως 

προς τα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού (Τ.Π.Σ., Ε.Π.Σ. κ.λπ.) 

 Οι κατευθύνσεις του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (Π.Χ.Π. 2020) για την περιοχή 

της ∆.Ε. Βραχναιίκων, βασίζονται στο Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, και στην εξειδίκευση αυτού µέσω των Κατευθύνσεων Χωρικής Οργάνωσης, ανά 
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Ενδοπεριφερειακή Χωρική Ενότητα, που αντιστοιχεί σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και 

∆ήµου, ή συνόλου όµορων οικισµών - ∆ήµων, κατά περίπτωση. 

 Το Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης, βασίζεται κατ' αρχήν στους Κύριους και ∆ευτερεύοντες 

Αναπτυξιακούς Άξονες που συνδέουν τα οικιστικά κέντρα της Περιφέρειας, οι οποίοι εν πολλοίς 

συµπίπτουν µε τους ∆ιεθνείς και Εθνικούς οδικούς µεταφορικούς άξονες. 

 Κατά µήκος των Αναπτυξιακών Αξόνων, διαµορφώνονται χωρικές ενότητες οικισµών µε 

κοινά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και προοπτικές. 

 Σύµφωνα µε το Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, η 

περιοχή της ∆.Ε. Βραχναιίκων εντάσσεται στον Κύριο - ∆υτικό Αναπτυξιακό Άξονα : «Κακαβιά 

- Ιωάννινα - Άρτα - Αγρίνιο - Μεσολόγγι - Πάτρα - Αµαλιάδα - Πύργος - Καλαµάτα (κατά µήκος της 

Ιόνιας οδού) και σύνδεση µε λιµένες Πλατυγιαλίου (και ΝΑΒΙΠΕ Αστακού), Κυλλήνης, Κατακόλου 

και τα Α/∆ Αράξου και Ανδραβίδας», ενώ βρίσκεται στην άµεση περιοχή επιρροής του Κύριου 

Αναπτυξιακού Άξονα : «Αθήνα - Κόρινθος - Πάτρα». 

 Η προοπτική - εξέλιξη του ρόλου της ∆.Ε. Βραχναιίκων στην Περιφέρεια, καθώς και 

των υπολοίπων µεσαίου - µικρού µεγέθους οικισµών της Π.Ε. Αχαΐας, επηρεάζεται από τις 

αναπτυξιακές τάσεις στην πόλη των Πατρών, η οποία σύµφωνα µε το νέο Περιφερειακό 

Χωροταξικό Πλαίσιο, χαρακτηρίζεται ο σηµαντικότερος πρωτεύοντας εθνικός πόλος ανάπτυξης της 

Χώρας και αποτελεί :  

•  Νότια - ∆υτική Πύλη της Χώρας προς την κεντρική Μεσόγειο. 

•  Πρωτεύοντα Εθνικό Πόλο - Πύλη της Χώρας προς τον Αδριατικό διάδροµο. 

•  Εµπορικό – διαµετακοµιστικό κόµβο στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου. 

•  Κόµβο συνδυασµένων µεταφορών µε σηµείο αναφοράς τον νέο λιµένα Πατρών. 

•  Τουριστικό-πολιτιστικό προορισµό ενταγµένο σε διεθνείς άξονες αρχαιολογικού - 

 πολιτιστικού - φυσιολατρικού ενδιαφέροντος (Αρχαία Ολυµπία, περιοχές Ramsar  κλπ.). 

•  Κόµβο νέας τεχνολογίας µε εστίαση στις Πανεπιστηµιακές υποδοµές και το 

 Τεχνολογικό Πάρκο Πατρών. 

 Οι στρατηγικές κατευθύνσεις του Προτύπου Χωρικής Ανάπτυξης για τους κλάδους της 

τοπικής οικονοµίας, έχουν οριζόντια αναφορά στο σύνολο των Ενδοπεριφερειακών Ενοτήτων, σε 

αντίθεση µε τις κατευθύνσεις του προϊσχύοντος Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. 2003, οι οποίες βασίζονταν στην 

εξειδίκευση των παραγωγικών δραστηριοτήτων ανά περιοχή.   

 Επιπλέον, στο νέο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο, όπως τελικά διαµορφώθηκε και 

δηµοσιεύθηκε (ΦΕΚ845∆/2020), δεν καθορίζονται «προωθητικές δραστηριότητες», όπως στο 

προϊσχύον, αλλά καταγράφονται οι πλεονασµατικοί κλάδοι της τοπικής οικονοµίας και 

συσχετίζονται µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των περιοχών. 

 Οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις, ανά τοµέα - κλάδο της τοπικής οικονοµίας, για το 

σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, έχουν ως εξής :   
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1. Πρωτογενής Τοµέας :  

– Οριοθέτηση και προστασία περιοχών Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας 

– ∆ηµιουργία οργανωµένων υποδοχέων µεταποίησης προϊόντων, µε χωροθετική 

εξάρτηση από αγροτικές πρώτες ύλες. 

– Ενίσχυση και επέκταση παραγωγής πιστοποιηµένων προϊόντων (Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.). 

– Ανάπτυξη αγροτουρισµού και πεζοπορικού - ποδηλατικού τουρισµού ως µέσου 

ανάδειξης - απορρόφησης της τοπικής παραγωγής. 

– Οριοθέτηση κτηνοτροφικών ζωνών και ενίσχυση βιολογικής κτηνοτροφίας 

– Σύναψη τοπικών συµφώνων ποιότητας αγροτικών προϊόντων.    

– Βελτίωση υποδοµών υφιστάµενων αλιευτικών καταφυγίων και δηµιουργία νέων, όπου 

είναι απαραίτητο για την ενίσχυση της αλιείας. 
 

2. ∆ευτερογενής Τοµέας :  

– Αναβάθµιση και επέκταση οργανωµένων παραγωγικών υποδοχέων στην περιοχή των 

Πατρών (ΒΙΠΕ-ΒΙΟΠΑ). 

– ∆ηµιουργία και ενεργοποίηση (όπου υφίστανται) Επιχειρηµατικών Πάρκων, στην 

περιφέρεια των µικρότερων οικιστικών κέντρων του Αγρινίου, του Αιγίου, των διπόλων 

Πύργος - Αµαλιάδα και Αµφιλοχίας - Βόνιτσας, του Μεσολογγίου και της Ναυπάκτου. 

– Ανάδειξη και δικτύωση µονάδων επιχειρήσεων µεταποίησης στις ορεινές περιοχές. 

– Καθορισµός χώρων εξόρυξης αδρανών, µε αποκατάσταση του τοπίου και δυνατότητα 

διαµόρφωσης κοινοχρήστων - κοινωφελών χώρων στη θέση ανενεργών λατοµείων. 

– Κατασκευή υποδοµών εξόρυξης υδρογονανθράκων. 

 

3. Τριτογενής Τοµέας :  

– Ανάδειξη του ρόλου της Περιφέρειας ως διεθνούς κόµβου συνδυασµένων µεταφορών 

και εµπορικού - διαµετακοµιστικού κόµβου στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου. 

– Βελτίωση προσπελασιµότητας στις τουριστικά αναπτυσσόµενες περιοχές από τις πύλες 

εισόδου των τουριστών 

– Ανάδειξη και δικτύωση διεθνούς ακτινοβολίας πόλων αρχαιολογικής - πολιτιστικής 

κληρονοµιάς (Αρχαία Ολυµπία - Ήλιδα - Επικούρειος Απόλλωνας και τρίπολο 

Μεσολογγίου - Ναυπάκτου - Θέρµου). 

– Ανάπτυξη δικτύων διαδροµών εναλλακτικού τουρισµού και πολυθεµατικών διαδροµών 

αρχαιολογικού - πολιτιστικού - φυσιολατρικού ενδιαφέροντος και ανάδειξη τοπικών 

παραδοσιακών προϊόντων µέσα από αυτές. 

– Ανάδειξη τοπικών εορτών και άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς   

– Ολοκληρωµένες αναπτυξιακές παρεµβάσεις για τον τουρισµό σε οργανωµένους 

υποδοχείς. 

– Αναβάθµιση ποιότητας υπαρχόντων τουριστικών καταλυµάτων, µε κατεύθυνση την 

ανακαίνιση και επανάχρηση αξιόλογων παραδοσιακών κτιρίων. 

– Αύξηση ελάχιστων ορίων αρτιότητας γηπέδων, για την κατασκευή τουριστικών 

καταλυµάτων. 

 

Οι στρατηγικές αυτές κατευθύνσεις ανάπτυξης των παραγωγικών τοµέων της Περιφέρειας, 

εξειδικεύονται ανά Ενδοπεριφερειακή Χωρική Ενότητα.  
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 Η εξειδίκευση των κατευθύνσεων του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (Π.Χ.Π. 2020) 

για την περιοχή των Βραχναιίκων, προκύπτει από τις ειδικότερες κατευθύνσεις του πλαισίου για την 

Ενδοπεριφερειακή Αναπτυξιακή Ενότητα ∆ήµων Πατρέων, ∆υτικής Αχαΐας και Ερυµάνθου. 

 Ειδικότερα, µε βάση τις κατευθύνσεις του Π.Χ.Π. για την Ενδοπεριφερειακή Χωρική 

Ενότητα ∆ήµων Πατρέων, ∆υτικής Αχαΐας και Ερυµάνθου, προκύπτουν οι εξής κρίσιµες 

προτάσεις που είναι καθοριστικές για την αναπτυξιακή πορεία της ∆.Ε. Βραχναιίκων, οι οποίες 

εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις του νέου Γ.Π.Σ. : 

– Ολοκλήρωση των µεγάλων έργων που διαµορφώνουν τους κύριους αναπτυξιακούς 

διαδρόµους όπως: ολοκλήρωση των έργων της Ολυµπίας Οδού και των συνδέσεων µε 

τον νέο λιµένα, της ΒΙΠΕ Πατρών και του αεροδροµίου του Αράξου, του σιδηροδροµικού 

άξονα Αθήνα – Αίγιο – Πάτρα – Πύργος - Καλαµάτα και σύνδεσή του µε το νέο λιµένα 

Πατρών, την ΒΙΠΕ και το αεροδρόµιο του Αράξου κλπ. 

– Ανάπτυξη υποδοµών ήπιων και συνδυασµένων µετακινήσεων σε όλη τη Χωρική Ενότητα. 

– Ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, και ανάδειξη - προστασία της 

Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (Γ.Γ.Υ.Π.). 

-  Χωρικός προσδιορισµός των ζωνών ΠΟΠ και ΠΓΕ από τα Τοπικά Πολεοδοµικά Σχέδια και 

αξιοποίηση αυτών µέσω της απαγόρευσης χρήσεων σε ζώνες που δεν συνάδουν µε 

τον αγροτικό ή µεταποιητικό χαρακτήρα της ζώνης.  

- στήριξη του κλάδου µεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, καθώς και των λοιπών 

κλάδων του δευτερογενούς τοµέα. 

- Προώθηση εκπαίδευσης, έρευνας και τεχνολογίας στην περιοχή του Πολεοδοµικού 

Συγκροτήµατος Πατρών, θεσµοθέτηση και λειτουργία της ευρύτερης περιοχής του 

Πανεπιστηµίου και του επιστηµονικού πάρκου Πατρών ως ζώνης Τεχνολογικού Πάρκου. 

- Ολοκληρωµένο πρόγραµµα ανάπλασης και αναβάθµισης του παραλιακού µετώπου 

της παραλιακής ζώνης του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Πατρών, καθώς και του 

παραλιακού µετώπου της πόλης της Κάτω Αχαΐας. 

- Προστασία του τοπίου, των πηγών των ποταµών Πηνειού, Σελινούντος Ερυµάνθου, 

Πείρου - Παραπείρου στο Όρος Ερύµανθος. 

- ∆ικτύωση των πόλεων και των µεγάλων οικισµών της χωρικής Ενότητας κυρίως µε την 

Πάτρα, µε σκοπό τη µακροπρόθεσµη άµβλυνση των ανισοτήτων. 

- Αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της θέσης του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Πατρών 

στη συνάρθρωση των τριών µεγάλων αναπτυξιακών αξόνων ΠΑΘΕ - ∆υτικού Άξονα 

(Ιονίας οδού),‘’∆ιαγωνίου’’ και νέου λιµένα. 

– Εµπλουτισµός και αναβάθµιση των υπηρεσιών του τριτογενούς τοµέα του Πολεοδοµικού 

Συγκροτήµατος Πατρών και ιδίως της έρευνας και καινοτοµίας, η οποία πρέπει άµεσα 

να συνδεθεί µε τις παραγωγικές δραστηριότητες. 
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– ∆ηµιουργία πολυκεντρικής πόλης και ανασυγκρότηση της αστικής δοµής του Πολεοδοµικού 

Συγκροτήµατος Πατρών. 

– Προώθηση της αρχής της «συµπαγούς πόλης» και περιορισµός της εκτός σχεδίου 

δόµησης, µέσω της ενίσχυσης της συγκέντρωσης νέων παραγωγικών τοµέων σε 

οργανωµένους υποδοχείς και της κάλυψης των αναγκών πρώτης κατοικίας στους 

υφιστάµενους οικιστικούς υποδοχείς, καθώς και µέσω οικιστικών επεκτάσεων. 

   
 

Από το νέο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Π.∆.Ε. (Π.Χ.Π. 2020), δεν διαφοροποιείται 

η ιεράρχηση και ο ρόλος του οικισµού των Βραχναιίκων στο σύνολο του δικτύου των οικισµών 

της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

Ειδικότερα, η ιεράρχηση του οικισµού των Βραχναιίκων, ως «Εξαρτηµένου Κέντρου 4ου 

Επιπέδου» σε επίπεδο Περιφέρειας, αντιστοιχεί στη νέα βαθµίδα ιεράρχησής τους ως  

«Οικισµού 6ου Επιπέδου», σε επίπεδο Χώρας, µαζί µε τους όµορους οικισµούς Οβριάς και 

Παραλίας Πατρών, όλοι άµεσα εξαρτηµένοι από την Πάτρα, η οποία ιεραρχείται ως Πρωτεύων 

Εθνικός Πόλος - Οικισµός 2ου Επιπέδου, σε επίπεδο Χώρας. (Χάρτης Π2β Π.Χ.Π.) 

Οι Γενικοί Στόχοι του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου για την προστασία του Τοπίου 

της Π.∆.Ε. είναι οι εξής : 

1. Προστασία, ανάδειξη και αειφόρος διαχείριση των τοπίων της Περιφέρειας, µέσω της 

ενσωµάτωσής τους σε όλα τα επίπεδα χωρικού σχεδιασµού και αναπτυξιακών 

πολιτικών και της υιοθέτησης «πράσινων υποδοµών». 

2. ∆ιατήρηση της ποιότητας και ποικιλότητας του τοπίου, µέσω της προστασίας και 

ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που προσδίδουν τη διαφορετικότητα και την 

ιδιαίτερη φυσιογνωµία των περιοχών (φυσική βλάστηση, ανάγλυφο, υγροβιότοποι, 

αγροτική γη, πέτρινα γεφύρια, αναβαθµοί κ.λπ.)  

 
Από το σύνολο των τοπίων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος, στην περιοχή της ∆.Ε. 

Βραχναιίκων καταγράφεται και αξιολογείται ως σηµαντικό τοπίο που χρήζει προστασίας κατά 

προτεραιότητα, µόνον το τοπίο του ποταµού Πείρου, το τοπίο ιεραρχείται ως «Περιφερειακής 

Σηµασίας». 

 Οι ειδικότερες κατευθύνσεις του νέου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου για την 

οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή της ∆.Ε. Βραχναιίκων, καθορίζονται από τις κατευθύνσεις για τον 

υποκείµενο σχεδιασµό (ρυθµιστικό επίπεδο Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π./Τ.Π.Σ.).   

Ως πολεοδοµικό εργαλείο οργάνωσης των οικιστικών υποδοχέων, για την εξασφάλιση της 

απαιτούµενης χωρητικότητας και την ρύθµιση της διάσπαρτης - εκτός σχεδίου δόµησης, κατά 

περίπτωση, καθορίζεται η πολεοδόµηση και πραγµατοποίηση των απολύτως απαραίτητων 

οικιστικών επεκτάσεων, µε βάση τις αρχές της «Συµπαγούς πόλης».  

  Η κατεύθυνση αυτή του νέου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου για τις επεκτάσεις των 

οικιστικών περιοχών, εναρµονίζεται πλήρως µε τις προτάσεις του νέου Γ.Π.Σ. για την ∆.Ε. 

Βραχναιίκων, δεδοµένου ότι οι µοναδικές επεκτάσεις που προτείνονται από το Γ.Π.Σ. στην 
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παραθαλάσσια ενότητα, αντιστοιχούν στο περιορισµένης έκτασης οριοθετηµένο τµήµα του 

οικισµού του Μονοδενδρίου, το οποίο δεν καλύπτει την απαιτούµενη χωρητικότητα για την 

κάλυψη της µελλοντικής ζήτησης για κατοικία στον οικισµό, για το έτος - στόχο 2030. 

Η προτεινόµενη περιοχή πολεοδόµησης του οικισµού του Μονοδενδρίου, µε επέκταση του 

ορίου του οικισµού, µέχρι τη ζώνη απαλλοτρίωσης της σιδηροδροµικής γραµµής, υπερκαλύπτει 

την απαιτούµενη χωρητικότητα και εξυπηρετεί την ολοκλήρωση του πολεοδοµικού 

σχεδιασµού και την αντιµετώπιση συγκρούσεων χρήσεων γης στην περιφέρεια του οικισµού, 

καθώς οριοθετείται από τη σιδηροδροµική γραµµή που διαχωρίζει την βόρεια -  παραθαλάσσια 

αστική ενότητα, από την περιαστική και αγροτική ενότητα. 

Όσον αφορά στους λοιπούς παραθαλάσσιους και αγροτικούς οικισµούς της ∆.Ε. 

Βραχναιίκων, η µελλοντική ζήτηση για κατοικία θα καλυφθεί κατ' αρχήν εντός των ήδη 

οριοθετηµένων οικισµών, κατεύθυνση η οποία ταυτίζεται απόλυτα µε  τις κατευθύνσεις του 

Π.Χ.Π. για την Ενδοπεριφερειακή Χωρική Ενότητα ∆ήµων Πατρέων, ∆υτικής Αχαΐας και 

Ερυµάνθου, κατά τα ανωτέρω. 

Εξάλλου, προτεραιότητα του νέου Π.Χ.Π., όσον αφορά στον υπερκείµενο σχεδιασµό των 

ευρύτερων περιοχών οικισµών 6ου επιπέδου, είναι η πολεοδοµική οργάνωση των παράκτιων 

τουριστικών ζωνών που χαρακτηρίζονται από έντονες οικιστικές πιέσεις, και εν γένει στην 

ευρύτερη παραθαλάσσια περιοχή του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Πατρών, στις οποίες 

αναφέρεται µεταξύ άλλων και η περιοχή των Βραχναιίκων. 

Παράλληλα, στα πλαίσια της προτεινόµενης ρύθµισης - πολεοδοµικής οργάνωσης των 

παραθαλάσσιων οικισµών από το νέο Γ.Π.Σ., προτείνεται η ολοκληρωµένη ανάπλαση του 

παραλιακού µετώπου και του κεντρικού - ιστορικού πυρήνα του οικισµού των Βραχναιίκων, στην 

περιοχή του παλαιού Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου, η οποία εξυπηρετεί την ανάγκη αναβάθµισης των αστικών 

κέντρων και του παραλιακού µετώπου του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Πατρών, σύµφωνα µε τις 

κατευθύνσεις του Π.Χ.Π.  

Στην περιαστική ενότητα, οι κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ. για την ειδική πολεοδόµηση και 

αξιοποίηση του χώρου ιδιοκτησίας πρώην ΟΑΕ∆ στην περιοχή των Καµινίων, ως πρότυπου 

παραγωγικού - παραθεριστικού πάρκου, το οποίο θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων 

δραστηριότητες έρευνας και εκπαίδευσης σε πρότυπες καλλιέργειες και παραδοσιακά 

επαγγέλµατα (κατασκευή κεραµικών κ.λπ.), εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις του Π.Χ.Π. για την 

προώθηση της εκπαίδευσης - έρευνας και τεχνολογίας στην ευρύτερη περιοχή πολεοδοµικού 

συγκροτήµατος Πατρών. 

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου άξονα της Ν.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου, βασική 

κατεύθυνση του Π.Χ.Π. για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, αποτελεί προτεραιότητα για το Γ.Π.Σ. 

της ∆.Ε. Βραχναιίκων, ενώ η προβλεπόµενη χάραξη αυτού, σηµείο αναφοράς για τον καθορισµό 

των χρήσεων γης στην περιαστική ενότητα. 

Όσον αφορά στον αγροτικό χώρο της ∆.Ε. Βραχναιίκων, οι κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ. για τη 

διαφύλαξη της γεωργικής γης και τον καθορισµό ευρύτερων αγροτικών ζωνών στην περιοχή των 

ποταµών Πείρου - Παραπείρου, στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης µε κριτήριο την διαφύλαξη 
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της αγροτικής γης, σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα εγκατάστασης αγροτουριστικών µονάδων 

µαζί µε µικρές µεταποιητικές µονάδες πιστοποιηµένων προϊόντων, εξυπηρετούν τις κατευθύνσεις 

του Π.Χ.Π. για την προστασία της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας και την άµβλυνση των 

ανισοτήτων, µεταξύ των παραθαλάσσιων και των µειονεκτικών αγροτικών οικισµών.  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ Π2β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Π.∆.Ε. 2020 
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3.1.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2021-

 2025 (ΦΕΚ5926Β/2021)  

 To ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

(Π.Π.Α.) εγκρίθηκε µε την Υ.Α.133633/08-12-2021 (ΦΕΚ5926Β/2021) στα πλαίσια των 

προβλεπόµενων Τοµεακών και Περιφερειακών Προγραµµάτων της Υ.Α.95189/14-09-2020 

(ΦΕΚ3961Β/2020) για τα για την Προγραµµατική Περίοδο 2021-2025.  

 Το Όραµα για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος, κατά την περίοδο 2021-2025, αφορά στην  

«ανασύνταξη της τοπικής οικονοµίας και τη δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών 

ισόρροπης ανάπτυξης και µείωσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων», το οποίο βασίζεται 

σε (5) Αναπτυξιακούς Στόχους, οι οποίοι εξειδικεύονται σε επί µέρους Ειδικούς Στόχους και 

∆ράσεις. (Πίνακας 3.1.2.) 

 Το Π.Π.Α., µέσα από την ιεράρχηση - εξειδίκευση του Οράµατος σε επίπεδο ∆ράσεων, 

αποτελεί πλαίσιο στρατηγικού επιπέδου σχεδιασµού και ταυτόχρονα ένα οικονοµικό - αναπτυξιακό 

εργαλείο για την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας και τη χρηµατοδότηση αναπτυξιακών έργων. 

 Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) διοικητικών ορίων πρώην ∆ήµου 

Βραχναιίκων, συµβάλλει στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων του προγράµµατος, στην 

ευρύτερη περιοχή του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Πατρών. 

 Ειδικότερα, από τη συσχέτιση των κατευθύνσεων - προτάσεων του Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., 

όπως περιγράφονται στο Τεύχος Β1 της µελέτης, µε τις επί µέρους ∆ράσεις του Π.Π.Α. (Πίνακας 

3.1.2.), δεν προκύπτουν συγκρούσεις, αντιθέτως καταγράφεται εναρµόνιση µεταξύ των 

πλαισίων των δύο επιπέδων σχεδιασµού.  

 Οι κατευθύνσεις - προτάσεις του Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., συνδέονται και εναρµονίζονται 

κυρίως µε τις ∆ράσεις του 2ου Αναπτυξιακού Στόχου «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», που αφορούν 

στη διαχείριση των στερεών - υγρών αποβλήτων (προτεινόµενη ολοκλήρωση του 

αποχετευτικού δικτύου των παραθαλάσσιων οικισµών, προτεινόµενες µονάδες τύπου compact 

στους αποµακρυσµένους οικισµούς κ.λπ.), στη διαχείριση πόσιµων και αρδεύσιµων υδάτων 

(ολοκλήρωση νέου δικτύου φράγµατος Πείρου - Παραπείρου και επέκταση δικτύου άρδευσης) και 

στις «Πράσινες πόλεις» (προτεινόµενη ανάπλαση παραλιακού µετώπου και κεντρικού πυρήνα 

Βραχναιίκων κ.λπ.).  

 Όσον αφορά τη σύνδεση - εναρµόνιση των κατευθύνσεων του Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., µε τις 

∆ράσεις των λοιπών Αναπτυξιακών Στόχων του Π.Π.Α., αναφέρεται ενδεικτικά η συµβολή του 

προτεινόµενου πρότυπου παραγωγικού - παραθεριστικού πάρκου Καµινίων, στην επίτευξη 

του 1ου Αναπτυξιακού Στόχου («ΈΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»), µέσω των προτεινόµενων υποδοµών 

έρευνας - εκπαίδευσης, του προτεινόµενου κοινωνικού εξοπλισµού των οικισµών στην επίτευξη 

του 3ου Αναπτυξιακού Στόχου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», µέσω των προτεινόµενων χώρων 

εκπαίδευσης, πολιτισµού, διοίκησης κ.λπ., της ολοκλήρωσης - επέκτασης του οδικού δικτύου 

στην επίτευξη του 4ου Αναπτυξιακού Στόχου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ», µε την προτεινόµενη 

βελτίωση - επέκταση τοπικών οδών σε σχέση µε τους εθνικούς άξονες) και της προτεινόµενης 

ανάπτυξης προϊόντων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. και ήπιων υποδοµών αγροτουρισµού µέσα σε ζώνες 

προστασίας της αγροτικής γης, στην επίτευξη του 5ου Αναπτυξιακού Στόχου «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ». 
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Πίνακας 3.1.2. Αναπτυξιακοί και Ειδικοί Στόχοι Π.Π.Α. 2021-2025 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ

1.1 ∆ηµιουργία επιλεγµένων κεντρικών ερευνητικών κέντρων και προγραµµάτων σε τοµείς αιχµής

1.3 Προώθηση αποτελεσµάτων έρευνας, καινοτοµίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις

1.4 Συστάδες ανάπτυξης

1.5 Βιοµηχανική µετάβαση και επιχειρηµατικότητα (αυτοµατοποίηση της παραγωγής, αξιοποίηση της 
συνδεσιµότητας και των µεγάλων όγκων δεδοµένων, διαδίκτυο των πραγµάτων, cloud computing κλπ)

1.6 ∆ηµόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις, 
ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονική µάθηση, κλπ)

1.8 Ψηφιακή διασύνδεση µονάδων δηµόσιας διοίκησης

1.10 Έξυπνες πόλεις

1.11 Ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακή ένταξη

2.1 Ενεργειακή απόδοση

2.3 ∆ιαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων

2.4 Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων

2.6 Παροχή πόσιµου νερού και διαχείριση υδάτων

2.7 Πράσινη επιχειρηµατικότητα (επαναχρησιµοποίηση, διαχείριση γεωργικών αποβλήτων µε χρήση ΑΠΕ κλπ)

2.8 Στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής & αποδοτικής χρήσης πόρων

2.9 Ανάπτυξη υποδοµών και προστασία περιβάλλοντος (µικρά φράγµατα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση - 

αποχέτευση, αντιπληµµυρικά κλπ)

2.10 Ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση της φυσικής κληρονοµιάς (βιοποικιλότητα, περιοχές Natura κλπ)

2.11 Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισµός στόλου αστικών µεταφορών κλπ)

3.1 Υγεία - υποδοµές, εξοπλισµός

3.2 Τόνωση των πολιτικών απασχόλησης (προγράµµατα επιχειρηµατικής κατάρτισης, µικροπιστώσεις για 

επιχειρηµατικά σχέδια ανέργων κλπ.)

3.4 Ενίσχυση υποδοµών για βελτίωση οικονοµικής και κοινωνικής ενσωµάτωσης ΑΜΕΑ

3.5 Κοινωνικές επενδύσεις (πχ στήριξη της οικογένειας, ενίσχυση προσχολικής αγωγής)

3.8 Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισµός Υποδοµών όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης (µετάβαση σε αποκεντρωµένο 

σύστηµα µεγαλύτερων και λιγότερων µονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδοµών, επιµόρφωση 

εκπαιδευτικών κλπ.)

3.12 Προσέλκυση καταρτισµένων Ελλήνων από το εξωτερικό (Brain Gain)

3.13 Υποδοµές στον τοµέα του αθλητισµού

3.14 Ολοκληρωµένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών - στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών

4.1 Υποδοµές ΤΠΕ

4.3 Λιµενικές υποδοµές

4.5 Οδικές υποδοµές

4.7 Υδατοδρόµια

4.8 Οδική ασφάλεια

5.1 Προώθηση τουρισµού µε έµφαση σε ανερχόµενες και µη παραδοσιακές αγορές

5.2 Προώθηση και ανάπτυξη υποδοµών για εναλλακτικές µορφές τουρισµού (health & wellness, citybreak, 

αγροτουρισµός, ορειβατικός τουρισµός κλπ.)

5.3 Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων και τόπων ιστορικού ενδιαφέροντος

5.4 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς

5.5 Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα

5.6 Υποδοµές και δράσεις σύγχρονου πολιτισµού

5.7 Πολιτιστικές και δηµιουργικές βιοµηχανίες

5.8 Ενίσχυση των επιχειρήσεων για αύξηση της εξωστρέφειας στις εθνικές και διεθνείς αγορές

5.9 Ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων µε προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ) και προστατευόµενη 

γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)

5.11 Προώθηση ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό (συµµετοχή σε εκθέσεις, εµπορικές αποστολές κλπ.)

1. ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

5. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
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3.1.3. ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

 ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (1η Αναθεώρηση 2017 απ.894/21-12-2017/ΦΕΚ4665Β/17)  

Τα Σχέδια ∆ιαχείρισης για τα 12 Υδατικά ∆ιαµερίσµατα της Χώρας, συντάσσονται µε 

σκοπό την καταγραφή – τυποποίηση, διασφάλιση και διαρκή προστασία και παρακολούθηση των 

ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών και υπογείων υδάτων (Υδατικά 

Συστήµατα), και αποτελούν εξειδίκευση των διατάξεων του Ν.3199/2003 και του Π.∆.51/2007, για 

την εναρµόνιση και συµµόρφωση της εθνικής νοµοθεσίας, µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, που αφορά 

στην διαµόρφωση πλαισίου κοινής πολιτικής για την προστασία των υδάτων. 

 Στο Τεύχος της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) που 

υποβλήθηκε κατά τη σύνταξη του Β1 Σταδίου της µελέτης Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. διοικητικών ορίων 

πρώην ∆. Βραχναιίκων (2015), περιγράφονται οι κύριοι περιβαλλοντικοί στόχοι και µέτρα του 

Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Βόρειας 

Πελοποννήσου (2013), στο οποίο υπάγεται η περιοχή των Βραχναιίκων. 

Ειδικότερα, η περιοχή των διοικητικών ορίων της ∆.Ε. Βραχναιίκων, εντάσσεται στην 

ευρύτερη λεκάνη απορροής του Υδατικού Συστήµατος «Πείρου – Βέργα - Πηνειού» (GR28) 

του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Βόρειας Πελοποννήσου (GR02). 

Με την µε αρ.894/21-12-2017/ΦΕΚ4665Β/2017 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, 

δηµοσιεύθηκε το νέο - αναθεωρηµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών 

(Σ.∆.Λ.Α.Π.) Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Β. Πελοποννήσου (∆εκέµβριος 2017), µε ισχύ 6 ετών, 

όπως προβλέπεται από την παρ.3 του άρθρου 10 του Π.∆.51/2007 (ΦΕΚ54Α/2007).  

Οι κύριες διαφοροποιήσεις του νέου Σχεδίου ∆ιαχείρισης, σε σχέση µε το προϊσχύον, 

αφορούν κυρίως τις εξής παραµέτρους του συστήµατος διαχείρισης των υδάτων: 

1. ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 Με το νέο Σχέδιο ∆ιαχείρισης αποσαφηνίζεται ο ρόλος των αρµοδίων φορέων διαχείρισης 

των υδάτων, σε Εθνικό και Περιφερειακό Επίπεδο, οι οποίοι συστάθηκαν µε βάση τις διατάξεις του 

Κεφαλαίου Β του Ν.3199/2003, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

2. ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Υ.Σ.)  

 Επαναπροσδιορίζεται η τυπολογία των επιφανειακών και υπογείων υδατικών συστηµάτων, 

µε αλλαγή της κατάταξης των Υδατικών Συστηµάτων των εκβολών των ποταµών, των τεχνητών 

λιµνών, καθώς και περιοχών εκτός της περιοχής µελέτης. 

 Οι διαφοροποιήσεις δεν αφορούν την περιοχή των διοικητικών ορίων της ∆. 

Ενότητας Βραχναιίκων. 

3. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Υ.Σ. 
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 Παρουσιάζεται ο κατάλογος των Ιδιαίτερα Τροποποιηµένων Υδατικών Συστηµάτων (ΙΤΥΣ), 

όπως προέκυψαν από την καταγραφή των δεδοµένων των σταθµών µέτρησης της ποιότητας των 

επιφανειακών, υπογείων και παράκτιων θαλασσίων υδάτων. 

 Οι διαφοροποιήσεις δεν αφορούν την περιοχή των διοικητικών ορίων της ∆. 

Ενότητας Βραχναιίκων. 

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 Με το νέο Σχέδιο ∆ιαχείρισης επανακαθορίζεται το Μητρώο Προστατευόµενων Περιοχών 

του Υ.∆. Βόρειας Πελοποννήσου, λαµβάνοντας υπό όψη κυρίως : 

- τις νέες περιοχές που εντάχθηκαν στο δίκτυο Natura 2000  

- τα δεδοµένα των µετρήσεων των σταθµών παρακολούθησης των Ακτών Κολύµβησης  

- τις νέες αποφάσεις που αφορούν στις ευπρόσβλητες περιοχές από νιτρορύπανση 

 Με βάση το νέο Μητρώο Προστατευόµενων Περιοχών που συνοδεύει το αρχικό Σχέδιο 

∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών (Σ.∆.Λ.Α.Π.) Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Β. 

Πελοποννήσου (2017), στην περιοχή της ∆.Ε. Βραχναιίκων δεν διαφοροποιούνται οι 

προστατευόµενες περιοχές που χαρακτηρίζονται «Ύδατα Κολύµβησης», οι οποίες 

εντοπίζονται στο θαλάσσιο µέτωπο των οικισµών Βραχναιίκων και Μονοδενδρίου, όπως 

αναφέρεται στο ΤΕΥΧΟΣ Β1 (2015). 

 Η κύρια διαφοροποίηση του νέου Μητρώου Προστατευόµενων Περιοχών (2017), που 

αφορά την περιοχή της ∆.Ε. Βραχναιίκων, είναι η κατάταξη του ποταµού Πείρου, στις 

«Ευπρόσβλητες Περιοχές», µε βάση τις νέες προστατευόµενες περιοχές που συµπεριλήφθηκαν 

στην ΚΥΑ190126/2013 (ΦΕΚ983Β/2013). 

 Ειδικότερα, το Υ.Σ. του ποταµού Πείρου, εντάσσεται στην κατηγορία «Ευπρόσβλητων 

Περιοχών» µε κωδικό EL0200110, µαζί µε τα Υ.Σ. των περιοχών της ∆υτικής Αχαΐας και της 

Μόβρης. 

 Οι «Ευπρόσβλητες Περιοχές» διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο νιτρορύπανσης από την 

γεωργική δραστηριότητα στην περιφέρειά τους, και αποτελούν πεδίο εφαρµογής ξεχωριστών 

µέτρων προστασίας, τα οποία αναφέρονται στην Ενότητα 9 «Πρόγραµµα Μέτρων» της µε 

αρ.894/21-12-2017 απόφασης (ΦΕΚ4665Β/2017). 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ Υ.∆. 

 Επικαιροποιείται η µεθοδολογία που αφορά στην αξιολόγηση των πιέσεων και των 

επιπτώσεων στα υδροµορφολογικά χαρακτηριστικά των Υδατικών Συστηµάτων, µε βάση τις νέες 

δυνατότητες αποτύπωσης και καταγραφής των χρήσεων γης στην περιφέρειά τους. 

 Με βάση τη νέα καταγραφή που πραγµατοποιήθηκε στη λεκάνη απορροής του Πείρου, η 

µέση ετήσια απόληψη των επιφανειακών υδάτων για άρδευση υπερδιπλασιάστηκε.  
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 Η ποσοτική κατάσταση των υπογείων υδάτων εξακολουθεί και χαρακτηρίζεται ως 

«καλή», παρά το γεγονός ότι παρατηρείται σηµαντική αύξηση κατά 56,58% των µέσω 

ετησίων απολήψεων για άρδευση, ύδρευση και βιοµηχανική χρήση και η µέση ετήσια τροφοδοσία 

παραµένει σταθερή. (πίνακας 8-38 Σ∆ΛΑΠ 2013 σελ.16085 ΦΕΚ1004Β/2013 & πίνακας 5-13  

Σ∆ΛΑΠ 2017 σελ.62634 ΦΕΚ4665Β/2017). 

 Όσον αφορά στην εκτίµηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του τµήµατος ποταµού Πείρου 

που διέρχεται στα όρια της ∆. Ενότητας Βραχναιίκων (EL0228R000403023N), καταγράφεται 

βελτίωση της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του ποταµού (πίνακας 9-7 

Σ∆ΛΑΠ 2013 σελ.16108 ΦΕΚ1004Β/2013 & πίνακας 6-2 Σ∆ΛΑΠ 2017 σελ.62653 ΦΕΚ4665Β/17). 

 Όσον αφορά την οικολογική κατάσταση των υπογείων υδάτων του ποταµού, 

παραµένει καλή (πίνακας 9-29 Σ∆ΛΑΠ 2013 σελ.16126 ΦΕΚ1004Β/2013 & πίνακας 6-12 Σ∆ΛΑΠ 

2017 σελ.62673 ΦΕΚ4665Β/2017). 

 

6.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ 

 Επικαιροποιούνται τα προτεινόµενα µέτρα διαχείρισης των υδατικών πόρων, όπως 

καταγράφονται στην Ενότητα 9.2. «Πρόγραµµα βασικών και συµπληρωµατικών µέτρων» του νέου 

Σχεδίου ∆ιαχείρισης. 

 Τα προτεινόµενα µέτρα του Σχεδίου ∆ιαχείρισης ιεραρχούνται σε «βασικά µέτρα» και 

«συµπληρωµατικά µέτρα», ενώ παράλληλα καθορίζονται και προτεραιότητες ως προς την 

εφαρµογή τους σε συγκεκριµένα Υδατικά Συστήµατα. 

 Με βάση τα «βασικά µέτρα» του νέου Σχεδίου ∆ιαχείρισης για την προστασία των υδάτων 

που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, δεν διαφοροποιείται ο καθορισµός και το 

πλάτος των προσωρινών ζωνών προστασίας περιµετρικά των δηµοσίων γεωτρήσεων 

πόσιµου ύδατος (Ζώνη Ι «απόλυτης προστασίας» 20 µ., Ζώνη ΙΙ «ελεγχόµενης προστασίας» 

300µ. & 400µ.) που αντιστοιχούν στα βασικά µέτρα µε κωδικούς ΟΜ06-3&ΟΜ06-4, όπως 

καταγράφονται στο ΤΕΥΧΟΣ Β1 (2015).  

 Οι ζώνες αυτές εξακολουθούν να έχουν προσωρινή ισχύ, µέχρι την εκπόνηση των 

προβλεπόµενων ειδικών υδρογεωλογικών µελετών. 

 Τα προβλεπόµενα µέτρα για τον καθορισµό των ζωνών προστασίας των γεωτρήσεων, 

µεταφέρονται στο νέο Σχέδιο ∆ιαχείρισης µε νέους κωδικούς Μ02Β0401 (τροπ. µέτρων ΟΜ06-3 & 

ΟΜ06-4) και Μ02Β0402 (τροπ. µέτρου ΟΜΟ6-6 σχετικά µε τις ρυπαίνουσες δραστηριότητες εντός 

των ζωνών) και διαφοροποιούνται ως προς τον βαθµό προστασίας της Ζώνης ΙΙ «ελεγχόµενης 

προστασίας», χωρίς ωστόσο να καθορίζονται συγκεκριµένες επιτρεπόµενες χρήσεις. 

 Ειδικότερα, µε βάση το νέο Σχέδιο ∆ιαχείρισης (2017), εντός των Ζωνών ΙΙ «ελεγχόµενης 

προστασίας» των δηµοσίων γεωτρήσεων πόσιµου ύδατος, απαγορεύονται οι δραστηριότητες 

που δύναται να επηρεάσουν µε ρυπαντικά φορτία τα Υδατικά Συστήµατα, και όχι µόνον οι 
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«δραστηριότητες υψηλής ρυπαντικής επικινδυνότητας» που περιγράφονται ενδεικτικά στο 

προϊσχύον σχέδιο.  

 Στο κείµενο τεκµηρίωσης που συνοδεύει το νέο Σχέδιο ∆ιαχείρισης, καταγράφονται 

ενδεικτικά µη επιτρεπόµενα έργα και δραστηριότητες εντός της Ζώνης ΙΙ «ελεγχόµενης 

προστασίας», εξειδικεύοντας τις γενικές χρήσεις του προϊσχύοντος Σχεδίου ∆ιαχείρισης, τα οποία 

λαµβάνονται υπό όψη από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης κατά τη διαδικασία αδειοδότησης νέων χρήσεων και δραστηριοτήτων. 

 Ο καθορισµός συγκεκριµένων όρων, απαγορεύσεων και περιορισµών χρήσεων γης εντός 

των Ζωνών  ΙΙ «ελεγχόµενης προστασίας», µπορεί να γίνει µε Απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας, 

µετά από εισήγηση της ∆/νσης Υδάτων και τη σύµφωνη γνώµη του Περιφερειακού Συµβουλίου 

Υδάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.∆.51/2007/ΦΕΚ54Α/2007.  

 Με το νέο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών (Σ.∆.Λ.Α.Π.) Υδατικού 

∆ιαµερίσµατος Β. Πελοποννήσου (2017), καθορίζονται νέα βασικά και συµπληρωµατικά µέτρα για 

την αναδιάρθρωση του συστήµατος διαχείρισης και των αρµοδιοτήτων των αρµοδίων φορέων που 

σχετίζονται µε τη διαχείριση των Υδατικών Πόρων, καθώς και µέτρα για την αειφόρο διαχείριση των 

υδατικών πόρων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα µέτρα που αφορούν : 

- Στην ενίσχυση του θεσµού των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων - ελέγχων (Μ02Β0701). 

- Στον εκσυγχρονισµό του συστήµατος παρακολούθησης των χαρακτηριστικών των Υ.Σ., 

καθώς και του βαθµού παρόχθιας διάβρωσης των εδαφών. (Μ02Β0906) 

- Στην ενηµέρωση - κατάρτιση των γεωργών και εφαρµογή πιλοτικών προγραµµάτων. 

(Μ02Σ1601) 

- Στον εκσυγχρονισµό των µεθόδων καλλιέργειας για την εξοικονόµηση των υδατικών 

πόρων, την βελτίωση της απόδοσης και την µείωση των ρυπαντικών φορτίων, µε 

παράλληλη εφαρµογή πιλοτικών προγραµµάτων για τον σκοπό αυτό. (Μ02Β0304 κ.λπ.) 

- Στον καθορισµό κατώτατης επιτρεπόµενης στάθµης επιφανειακών υδάτων για την 

εξυπηρέτηση αρδευτικών αναγκών. (Μ02Β0902) 

- Στην αλλαγή τιµολογιακής πολιτικής για τον περιορισµό της σπατάλης της χρήσης των 

υδατικών πόρων. (Μ02Β0201) 

  Ειδικότερα για τα Υδατικά Συστήµατα που χαρακτηρίζονται ως «ευπρόσβλητα», στα 

οποία εντάσσεται και ο ποταµός Πείρος, καθορίζεται το µέτρο Μ02Β0803 (σελ.62730 

ΦΕΚ4665Β/2017) : 

- Μείωση της διάχυτης ρύπανσης από την γεωργία στις ευπρόσβλητες ζώνες της Οδηγίας 

91/676/ΕΟΚ 

  όπου προβλέπεται µεταξύ άλλων η αγρανάπαυση ποσοστού αγροτεµαχίων 30% του 

 συνολικού αριθµού των αρδευόµενων αγροτεµαχίων και ο καθορισµός παρόχθιας ζώνης 

 ανάσχεσης πλάτους 5 µ. για την αντιµετώπιση κυρίως της νιτρορύπανσης των υδάτων. 



ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ Γ.Π.Σ/(.Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ∆. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ  Ν. ΑΧΑΪΑΣ (1306)                                            
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)  

 

   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΡΥΣΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΕΡΒΟΥ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΕΡΒΑ  18 

  Εκτός από τα βασικά και συµπληρωµατικά µέτρα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, 

καθορίζονται στοχευµένα µέτρα που εφαρµόζονται κατά προτεραιότητα σε συγκεκριµένες 

ενότητες Υδατικών Συστηµάτων. 

  Ειδικότερα, τα µέτρα τα οποία εφαρµόζονται κατά προτεραιότητα στο Υ.Σ. του ποταµού 

Πείρου (EL0228R000403023N) που διέρχεται στο νότιο τµήµα της ∆.Ε. Βραχναιίκων, καθώς και 

σε 10 ακόµα Υδατικά Συστήµατα της λεκάνης απορροής των ποταµών Πείρου - Βέργα - Πηνειού 

(EL0228), αφορούν κυρίως στην ανάγκη βιώσιµης διαχείρισης των γεωργοκτηνοτροφικών 

αποβλήτων και συγκεκριµένα : 

- Έλεγχοι τήρησης των ορίων διάθεσης από βιοµηχανικές µεταποιητικές και 

κτηνοπτηνοτροφικές µονάδες εντός λεκάνης απορροής του Υ.Σ., τουλάχιστον 2 

φορές το χρόνο (µέτρο Μ02Σ0503 σελ.62762 ΦΕΚ4665Β/2017) 

  που αφορά στην επιβολή αυστηρότερων ελέγχων των χρήσεων και δραστηριοτήτων στις  

  περιοχές αυτές. 

- Σχεδιασµός κεντρικών µονάδων επεξεργασίας γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων 

και µεταποιητικών µονάδων (µέτρο Μ02Σ1604 σελ.62765 ΦΕΚ4665Β/2017) 

  το οποίο αποτελεί «καλή πρακτική» σε διεθνές επίπεδο και µειώνει το συνολικό 

 «περιβαλλοντικό αποτύπωµα» των οχλουσών χρήσεων, περιορίζοντας στο ελάχιστο το 

 κόστος συγκέντρωσης και επεξεργασίας των αποβλήτων. 

 

3.1.4. ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ 

 Υ∆ΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) (2018) 

 Επικαιροποιείται η αναφορά της µελέτης στο ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02), όπως περιγράφεται στο Τεύχος Επικαιροποίησης της ΣΜΠΕ (2019), µε 

τις τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στην 1η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (2019). 

Για την περιοχή του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Βόρειας Πελοποννήσου,  δηµοσιεύτηκε 

αρχικά η έκθεση «Προσδιορισµού των Ζωνών ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας» 

(Υ.Π.Ε.Κ.Α. 2012), η οποία αποτελεί το πρώτο στάδιο εφαρµογής των διατάξεων της 

Κ.Υ.Α.H.Π.31822/1542/Ε103/2010/ΦΕΚ1108Β/21-07-2010, που θεσπίστηκε για τη συµµόρφωση 

της Εθνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των 

κινδύνων πληµµύρας», και εξειδικεύει τις διατάξεις των αρ. 4 και 5 του Ν.3199/2003 και αρ. 1,4 

και 12 του Π.∆.51/2007.  

Η συνοπτική περιγραφή των αποτελεσµάτων της έκθεσης καταγράφεται στο Τεύχος της 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβλήθηκε το έτος 2015. 

Με βάση τις διαπιστώσεις και τις κατευθύνσεις της έκθεσης αυτής, εγκρίθηκε το Σχέδιο 

∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας Λεκανών Απορροής ποταµών του Υδατικού 

∆ιαµερίσµατος Βόρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ2691Β/2018) και η σχετική Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) που το συνοδεύει. 
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Στη συνέχεια, δηµοσιεύθηκε η 1η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (2019) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), 

σύµφωνα µε την οποία τροποποιείται το ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02), µε την αύξηση - µετονοµασία των Ζωνών ∆υνητικά Υψηλού 

Κινδύνου Πληµµύρας (Ζ.∆.Υ.Κ.Π.), και την επέκταση των ορίων τους, µε την ένταξη 

περιοχών µε προσχώσεις ή χαµηλές κλίσεις <2%, όπου καταγράφονται πληµµυρικά 

συµβάντα, κατά περίπτωση. 

Με βάση το αρχικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης (2018) και τα στοιχεία της 1ης Αναθεώρησης (2019), 

καθορίζονται συνολικά 9 Ζώνες ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας (Ζ.∆.Υ.Κ.Π.) στην 

συνολική έκταση του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Βόρειας Πελοποννήσου, από τις οποίες η περιοχή 

της ∆. Ενότητας Βραχναιίκων εντάσσεται στην Ζ.∆.Υ.Κ.Π. 8 : «Πεδινή Ζώνη λεκανών απορροής 

Πείρου - Βέργα - Πηνειού - Γλαύκου (EL02APSFR008)».  

Οι ζώνες αυτές διαιρούνται σε επί µέρους ενότητες, ανάλογα µε την πιθανότητα εµφάνισης 

πληµµυρών από ποταµούς - χειµάρρους και ρέµατα, µε περίοδο αναφοράς 50 έτη (Τ50) µε υψηλή 

πιθανότητα πληµµύρας, 100 έτη (Τ100) µε µέση πιθανότητα πληµµύρας και µε 1.000 έτη (Τ1000) 

µε  χαµηλή πιθανότητα πληµµύρας.   

Από την προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πληµµύρας (Ενότητα 5 Σχ. ∆ιαχείρισης), 

αναφέρεται ότι τα πληµµυρικά φαινόµενα στην περιοχή του ποταµού Πείρου, έχουν µικρής 

κλίµακας τοπικές επιπτώσεις και κατακλύζουν περιοδικά τις παρόχθιες αγροτικές εκτάσεις. 

Με βάση τους δηµοσιευµένους Χάρτες Κινδύνων Πληµµύρας που συνοδεύουν το Σχέδιο 

∆ιαχείρισης, στην περιοχή της ∆.Ε. Βραχναιίκων καθορίζονται 3 Ενότητες που εντάσσονται στη 

Ζώνη ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας (Ζ.∆.Υ.Κ.Π.8) (Χάρτες 1 & 2) :  

− Το συνολικό θαλάσσιο µέτωπο της περιοχής 

− Οι παρόχθιες περιοχές του ποταµού Πείρου 

− Η ενότητα των λόφων που συνδέουν τους οικισµούς Καµινίων - Θεριανού - Αλισσού 

 Τα όρια της Ζ.∆.Υ.Κ.Π. 8 : «Πεδινή Ζώνη λεκανών απορροής Πείρου - Βέργα - Πηνειού - 

Γλαύκου (EL02APSFR008)», κατά τα τµήµατα - ενότητες που εντάσσονται στα διοικητικά 

όρια της ∆.Ε. Βραχναιίκων, δεν διαφοροποιούνται µε την 1η αναθεώρηση (2019). 

 Στους Χάρτες Κινδύνων Πληµµύρας (Χάρτες 1 & 2) του Υ.∆. Βόρειας Πελοποννήσου, 

απεικονίζεται επιπλέον η διαβάθµιση των επιπτώσεων από πιθανές πληµµύρες, κατά περιοχές των 

Ζωνών ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας. 

 Οι εκτιµώµενες επιπτώσεις από πιθανή πληµµύρα στον ποταµό Πείρο χαρακτηρίζονται  

«χαµηλού βαθµού (L)» στο µεγαλύτερο τµήµα του ποταµού, ενώ στο τµήµα της διασταύρωσής  

του µε τον ποταµό Παραπείρο, χαρακτηρίζονται «υψηλού βαθµού» (H), γεγονός που καθιστά 

αναγκαία την κατασκευή έργων αντιπληµµυρικής προστασίας. (Χάρτης 1).  

 Προτεραιότητα ωστόσο για τη λήψη µέτρων αντιπληµµυρικής προστασίας εντοπίζεται σε 

µικρό τµήµα του ποταµού Πείρου, στα όρια των ∆.Ε. Βραχναιίκων και ∆ύµης ∆. ∆υτικής Αχαΐας, για 

το οποίο οι εκτιµώµενες επιπτώσεις πληµµύρας χαρακτηρίζονται «πολύ υψηλού βαθµού» (VH).  
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ΧΑΡΤΗΣ 1 : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΙΕΣ ΡΟΕΣ (ΠΕΡ. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ Τ=50 ΕΤΗ) ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2018 

Περιοχή Δ.Ε. Βραχναιίκων 
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ΧΑΡΤΗΣ 2 : ΑΠΟΣΠ. ΧΑΡΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΥΨΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΠΕΡ. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ Τ=100 ΕΤΗ) ΣΧ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2018 

Περιοχή Δ.Ε. Βραχναιίκων 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΕΡΒΟΥ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΕΡΒΑ               

 Με βάση το Σχέδιο ∆ιαχείρισης, δεν καταγράφονται σηµαντικές επιπτώσεις από 

πιθανή άνοδο της στάθµης της θάλασσας στην περιοχή της ∆.Ε. Βραχναιίκων, σε αντίθεση 

µε το παραλιακό τµήµα της όµορης ∆.Ε. ∆ύµης και ειδικότερα το τµήµα της Παραλίας Κ. Αχαΐας, 

όπου οι πιθανές επιπτώσεις χαρακτηρίζονται από χαµηλής έως µέτριας σηµασίας. (Χάρτης 2). 

 Οι κύριες αιτίες πρόκλησης πληµµυρικών φαινοµένων στην περιοχή του Υδατικού 

∆ιαµερίσµατος Βόρειας Πελοποννήσου, σύµφωνα µε το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας 

Λεκανών Απορροής ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Βόρειας Πελοποννήσου, συνοψίζονται 

στα εξής (Ενότητα 9.2. Σχεδίου ∆ιαχείρισης) :  

− Αδυναµία παροχέτευσης των πληµµυρικών αιχµών από τις κοίτες των ποταµών, λόγω 

υψηλών πληµµυρικών παροχών  

− Ιδιαίτερη µορφολογία και στενώσεις της κοίτης των υδατορεµάτων λόγω υδροχαρούς 

παρόχθιας βλάστησης και συσσώρευσης φερτών υλικών 

− ∆ιάβρωση των εδαφών  

− Περιορισµός και κάλυψη της κοίτης για την εξυπηρέτηση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 

− Ανύψωση µέσης στάθµης της θάλασσας 

− Αποσπασµατική αντιπληµµυρική προστασία 

− Ανεπαρκής αποστράγγιση στις κλειστές υδρολογικές λεκάνες 

Με βάση τον Χάρτη Επικινδυνότητας Πληµµύρας του Σχεδίου ∆ιαχείρισης για την 

Ζ.∆.Υ.Κ.Π. 8 : «Πεδινή Ζώνη λεκανών απορροής Πείρου - Βέργα - Πηνειού - Γλαύκου 

(EL02APSFR008)», καθορίζονται τα όρια πληµµύρας ευµενών και δυσµενών συνθηκών, καθώς 

επίσης και το µέγιστο εκτιµώµενο βάθος νερού σε περίπτωση πληµµύρας. (Χάρτης 3). 

Τα όρια πληµµύρας ευµενών και δυσµενών συνθηκών, προκύπτουν από την ανάλυση των 

δεδοµένων και των καταγραφών στην περιοχή για διάστηµα Τ=50 έτη και καθορίζουν ένα εύρος 

πιθανής εξάπλωσης του φαινοµένου. 

Το µεγαλύτερο τµήµα της υδρολογικής λεκάνης του ποταµού Πείρου, το οποίο 

διέρχεται εντός της ∆.Ε. Βραχναιίκων και καθορίζεται από το όριο πληµµύρας δυσµενών 

συνθηκών, όπως απεικονίζεται µε την εξωτερική κόκκινη γραµµή στον  Χάρτη Επικινδυνότητας 

Πληµµύρας (Χάρτης 3), ταυτίζεται µε την Περιοχή Ειδικής Προστασίας Π.Ε.Π.2.1, πλάτους 100 

µ. εκατέρωθεν του ποταµού Πείρου, για την οποία προβλέπεται η κατασκευή έργων διευθέτησης 

για διευκόλυνση της φυσικής ροής του ποταµού και την αντιµετώπιση των πληµµυρικών 

φαινοµένων, όπως αναφέρεται στο Τεύχος Β1 της µελέτης του Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (2015).   

Στα πλαίσια της επικαιροποίησης της µελέτης του Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. τ. ∆. Βραχναιίκων, 

γίνεται εξοµάλυνση των ορίων της ζώνης Π.Ε.Π.2.1. µε την τµηµατική ενσωµάτωση σε αυτή, 

των εδαφών που εµπίπτουν εντός του ορίου πληµµύρας δυσµενών συνθηκών του Σχεδίου 

∆ιαχείρισης, προκειµένου να παρέχεται ολοκληρωµένη προστασία πρόληψης και 

αντιµετώπισης των πληµµυρικών φαινοµένων στην περιοχή. (νέοι χάρτες Π2 & Π3-1Γ).
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Το µέγιστο πιθανό βάθος πληµµύρας, στο µεγαλύτερο τµήµα της πληµµυρικής ζώνης του 

ποταµού Πείρου, που διέρχεται στα όρια της ∆. Ενότητας Βραχναιίκων, κυµαίνεται µεταξύ 0,20 µ. 

και 1,0 µ., ενώ αυξάνεται σηµαντικά στη συµβολή µε τον ποταµό Παραπείρο, καθώς και σε όλο το 

τµήµα δυτικά της Επαρχιακής οδού και της ΒΙΠΕ, φθάνοντας σε βάθος µεγαλύτερο των 2,0 µ. 

Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται «Ζώνες ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας» 

(Ζ.∆.Υ.Κ.Π.), προβλέπεται η λήψη µέτρων «πρόληψης», «προστασίας», «ετοιµότητας» και 

«αποκατάστασης», τα οποία ως επί το πλείστον είναι οριζόντια µέτρα και εφαρµόζονται σε όλες 

τις ζώνες, ενώ δεν εξειδικεύονται κατά περιοχή ή υδατικό σύστηµα (κεφ. 10 Σχεδίου ∆ιαχείρισης). 

Τα οριζόντια µέτρα για την αντιµετώπιση των πληµµυρικών φαινοµένων αφορούν κυρίως : 

− στην ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης της εξέλιξης των προτεινόµενων µέτρων του 

Σχεδίου ∆ιαχείρισης (EL026101) 

− σε δράσεις κατάρτισης γεωργών καθώς και εµπλεκόµενων φορέων της διοίκησης σε 

θέµατα αντιµετώπισης των πληµµυρών (EL022302, EL024424) 

− σε θεσµικές ρυθµίσεις, όπως κατάρτιση Εθνικού Μητρώου αντιπληµµυρικών έργων και 

στην κωδικοποίηση της σχετικής νοµοθεσίας (EL022405, EL022407, EL024423)  

− στην εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών αντιπληµµυρικών έργων και δασοτεχνικής 

διευθέτησης για την αντιµετώπιση των διαβρώσεων (EL023312, EL023108) 

− στην αξιοποίηση των υφιστάµενων ταµιευτήρων και την κατασκευή νέων, καθώς και για την 

αντιπληµµυρική προστασία φραγµάτων (EL023210, EL023209) 

− στην εκπόνηση Master Plan αντιπληµµυρικής προστασίας κατά περιοχές (EL023515)  

− στην αναβάθµιση του συστήµατος προειδοποίησης πληµµυρικών φαινοµένων και την 

επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης (EL024118, EL024219) 

− στη βελτίωση των µηχανισµών αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών (EL025125) 

− στην προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών (EL024321) 

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η προβλεπόµενη κατάρτιση Εθνικού Μητρώου τεχνικών 

δεδοµένων αντιπληµµυρικών έργων (µέτρο πρόληψης EL022405) που θα συµβάλλει στην 

αποτελεσµατική παρακολούθηση της εξέλιξης των µέτρων του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

Πληµµύρας του κάθε Υδατικού ∆ιαµερίσµατος.   

Προτεραιότητα έχει η ολοκληρωµένη διαχείριση των υφιστάµενων και προτεινόµενων 

τεχνικών αντιπληµµυρικών έργων, που προϋποθέτει την σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων - 

Master Plan (µέτρο προστασίας EL023515) και εν συνεχεία η εκπόνηση µελετών και κατασκευή 

έργων αντιπληµµυρικής προστασίας, µε προσανατολισµό στην διαµόρφωση νέων ταµιευτήρων και 

την αξιοποίηση υφιστάµενων, την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων για την φυσική ανάσχεση των 

πληµµυρικών ροών. 

 Σηµαντικός είναι επίσης ο εκσυγχρονισµός - αναβάθµιση των δηµοσίων δικτύων ύδρευσης 

και αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων, µε την υλοποίηση αποστραγγιστικών έργων για την 

αποφυγή πληµµυρών και κατά συνέπεια της ρύπανσης του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα, στις 

θέσεις δηµοσίων γεωτρήσεων και της διέλευσης των αγωγών αποχέτευσης. 
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3.1.5. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ 7ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ - 8ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Επικαιροποιούνται οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προκύπτουν από την 

πολιτική για το περιβάλλον και την κλιµατική αλλαγή, όπως αναφέρονται Τεύχος Επικαιροποίησης 

της ΣΜΠΕ (2019), µε τις νέες κατευθύνσεις του 8ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2021).  

 Στο Τεύχος της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) που 

υποβλήθηκε κατά τη σύνταξη του Β1 Σταδίου της µελέτης Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. διοικητικών ορίων 

πρώην ∆. Βραχναιίκων, περιγράφονται οι κύριες κατευθύνσεις που απορρέουν από τις ∆ιεθνείς και 

Κοινοτικές πολιτικές - στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, µε 

έµφαση στο 7ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το περιβάλλον, το οποίο θεσπίστηκε µε την µε 

αρ.1386/2013/ΕΕ   απόφαση και έχει ισχύ µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2020. 

 Πλέον, µε την από16-03-2022 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεσπίζεται το 8ο 

Πρόγραµµα ∆ράσης για το περιβάλλον, µε µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα έως τις 31-12-2030, 

και µακροπρόθεσµο έως το 2050, το οποίο καθορίζει τους στόχους προτεραιότητας, τους όρους - 

προϋποθέσεις και τον µηχανισµό µέτρησης - παρακολούθησης της επίτευξης αυτών.  

 ΕΞΕΛΙΞΗ 7ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ  

  Ήδη, στο Παράρτηµα της µε αρ.1386/2013/ΕΕ απόφασης, εκφράζεται η ανησυχία για την 

εξέλιξη των περιβαλλοντικών τάσεων, που οφείλεται στην ανεπαρκή εφαρµογή της ισχύουσας 

ενωσιακής νοµοθεσίας.  

 Ειδικότερα, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σηµειώνεται πρόοδος στην µείωση 

των εκποµπών των αερίων που σχετίζονται µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου, εξακολουθεί και 

αποτελεί σοβαρό πρόβληµα η έλλειψη βιώσιµης διαχείρισης των φυσικών πόρων που θέτει σε 

κίνδυνο την αειφορία και την µελλοντική αυτάρκεια των κρατών - µελών. 

 Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη ορθολογικού σχεδιασµού των χρήσεων γης και 

των δικτύων µε βάση τις αρχές της αειφορίας, λαµβάνοντας υπό όψη τις συνέπειες της κλιµατικής 

αλλαγής, εξυπηρετώντας κυρίως τους Στόχους Προτεραιότητας 7 «Βελτίωση της ενσωµάτωσης της 

περιβαλλοντικής διάστασης και της συνοχής των πολιτικών» και 8 «Ενίσχυση της αειφορίας των 

πόλεων της Ένωσης» του 7ου Προγράµµατος ∆ράσης για το περιβάλλον. 

 Τονίζεται µεταξύ άλλων, ότι ο σχεδιασµός που αφορά την προβλεπόµενη επέκταση των 

δικτύων ενέργειας και µεταφορών, θα πρέπει υποχρεωτικά να λαµβάνει υπό όψη την αποφυγή του 

κατακερµατισµού των ενδιαιτηµάτων και την διατήρηση του πρασίνου, ως κύριου παράγοντα 

δέσµευσης του διοξειδίου του άνθρακα, ενώ θέτει σε προτεραιότητα την προώθηση «πράσινων 

διαδροµών» για τον σκοπό αυτό.  

 Με βάση την µε αρ.1386/2013/ΕΕ απόφαση, απαιτείται η παρακολούθηση της προόδου  

επίτευξης των στόχων του 7ου Προγράµµατος ∆ράσης, η εκτίµηση και η αξιολόγηση των δεικτών 

που έχουν καθορισθεί από κοινού από τα κράτη - µέλη.  
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 Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρµογής του 7ου 

Προγράµµατος ∆ράσης για το περιβάλλον, δηµοσιεύθηκε το από 17-04-2018 ψήφισµα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο οποίο καταγράφονται τα βασικότερα συµπεράσµατα για τους 

κρίσιµους τοµείς που επηρεάζουν την εξέλιξη των στόχων του προγράµµατος. 

 Με βάση την µε αρ.1386/2013/ΕΕ απόφαση, καταγράφονται τα κύρια συµπεράσµατα για 

την εξέλιξη του 7ου Προγράµµατος ∆ράσης, από τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά τα εξής : 

− επισηµαίνεται η θετική επίδραση του προγράµµατος στις περιβαλλοντικές πολιτικές της 

Κοινότητας και των κρατών - µελών. 

− επαναλαµβάνεται το Όραµα που έχει χρονικό ορίζοντα µέχρι το έτος 2050 

− διαπιστώνεται πρόοδος σε επί µέρους στόχους του προγράµµατος, ενώ υπάρχουν αρκετά 

περιθώρια βελτίωσης 

− εκφράζεται απαισιοδοξία για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας που αφορούν στην 

προστασία - διατήρηση - αύξηση του φυσικού κεφαλαίου και στην βιοποικιλότητα µέχρι το 

έτος 2020. 

− αναγνωρίζεται η πρόοδος των στόχων σε ορισµένους τοµείς, όπως το κλίµα και η ενέργεια, 

ωστόσο απαιτείται µεγαλύτερη προσπάθεια στον τοµέα της ενεργειακής απόδοσης. 

− εκτιµάται ότι ο στόχος για την βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων, δε θα 

µπορέσει να επιτευχθεί µέχρι το έτος 2020, λόγω των πιέσεων που προκαλούνται από τη 

ρύπανση, την υπεράντληση και την διαφοροποίηση της µορφολογίας των υδατικών 

σχηµατισµών από ανθρωπογενείς παρεµβάσεις. 

− τονίζεται ότι οι στόχοι που θέτει το πρόγραµµα είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. 

− υπενθυµίζεται ότι, λόγω της συµφωνίας του Παρισίου τα κράτη θα πρέπει να επιτύχουν 

µείωση κατά 40% των εκποµπών του φαινοµένου του θερµοκηπίου, σε όλους τους τοµείς 

της οικονοµίας τους µέχρι το 2030 και του µακροπρόθεσµου στόχου για µηδενικές 

εκποµπές.   

− επισηµαίνεται η µεγάλη αβεβαιότητα ως προς την επίτευξη των στόχων για την προστασία 

της ανθρώπινης υγείας, κυρίως λόγω της έλλειψης γνώσεων - ερευνητικών δεδοµένων. 

− εκφράζεται η ανησυχία για το γεγονός ότι δεν λαµβάνεται και δεν µεταδίδεται στον 

επιθυµητό βαθµό, η εξειδικευµένη επιστηµονική γνώση για το περιβάλλον, στη χάραξη των 

επί µέρους πολιτικών.  

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι, µεταξύ των κρίσιµων τοµέων πολιτικής, οι οποίοι διαπιστώνεται 

 πως δεν βασίζονται επαρκώς σε επιστηµονική γνώση, είναι και ο πολεοδοµικός 

 σχεδιασµός.  

 Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η υιοθέτηση ευρείας επιστηµονικής γνώσης και η 

 εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης κατά τον σχεδιασµό, σε περιπτώσεις χάραξης 

 πολιτικών όπου υφίσταται αβεβαιότητα και έλλειψη επαρκών επιστηµονικών στοιχείων, 

 όσον αφορά στις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή τους.  

− τονίζεται η καθυστέρηση στην ανάπτυξη στρατηγικής προώθησης των µη ταξικών 

προϊόντων και της µείωσης της έκθεσης σε βλαβερές ουσίες. 
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− υπογραµµίζεται ο ελλιπής βαθµός ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στις 

πολιτικές της Κοινότητας, που αποτελεί βασική αιτία µη εφαρµογής της περιβαλλοντικής 

νοµοθεσίας. 

− εκτιµάται ότι, οι δυνατότητες καθορισµού νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων για την επίτευξη 

των στόχων του έτους 2020 είναι περιορισµένες λόγω του χρονοδιαγράµµατος του 

τρέχοντος δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

− επιδοκιµάζεται η πρόοδος στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική και την πολιτική συνοχής 

− επισηµαίνεται η ανάγκη λήψης προληπτικών µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και 

αντιµετώπισης της ρύπανσης από την αγροτική δραστηριότητα, στα πλαίσια της Κοινής 

Γεωργικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) 

− ενθαρρύνεται η προοπτική ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών στόχων που αφορούν στα 

ύδατα, στις άλλες τοµεακές πολιτικές. 

− αναγνωρίζονται οι σοβαρές ελλείψεις στον τοµέα της συλλογής και επεξεργασίας των 

αστικών λυµάτων. 

− τονίζεται η ανάγκη αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών απειλών στους οικιστικούς 

υποδοχείς, που έχουν άµεσο αντίκτυπο στην υγεία του ανθρώπου και επιδεινώνονται από 

τον ανεπαρκή σχεδιασµό και την έλλειψη υποδοµών. 

− κρίνεται αναγκαία κατά προτεραιότητα η παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου στις 

πόλεις για τη διασφάλιση των οριακών τιµών 

− επισηµαίνει την ανάγκη προώθησης µέτρων βιώσιµης κινητικότητας, για την µείωση 

της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τις µεταφορές, αναγνωρίζοντας τη δέσµη µέτρων που 

παρουσίασε η Επιτροπή το 2017 

 

 Ειδική αναφορά γίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της έρευνας στους κρίσιµους τοµείς, µεταξύ 

των οποίων και του «περιβαλλοντικού κατωφλίου» (environmental threshold), το οποίο ορίζει 

την φέρουσα ικανότητα ενός οικοσυστήµατος, βάση οριακών τιµών - δεικτών, η υπέρβαση των 

οποίων προκαλεί ανεπανόρθωτες επιπτώσεις. 

  Όσον αφορά στον πολεοδοµικό σχεδιασµό, προτεραιότητα αποτελεί η διαµόρφωση ενός 

πλαισίου στήριξης από τις περιφερειακές αρχές, προκειµένου να διασφαλισθεί καλή ποιότητα 

της ατµόσφαιρας στους οικισµούς, η οποία έχει άµεση επίπτωση στην υγεία των κατοίκων.   

  Για τον σκοπό αυτό προτείνονται κατά προτεραιότητα οι εξής δράσεις βελτίωσης της 

ποιότητας του αέρα στις αστικές περιοχές : 

− καθορισµός ζωνών χαµηλών εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων 

− προώθηση υπηρεσιών συνεπιβίβασης για µείωση της χρήσης του αυτοκινήτου 

− σταδιακή κατάργηση της προτιµησιακής φορολογικής µεταχείρισης των εξαιρετικά 

ρυπογόνων οχηµάτων 

− εφαρµογή πολιτικών στάθµευσης για µείωση του όγκου της κυκλοφορίας 

− βελτίωση των υποδοµών για διαµόρφωση ποδηλατοδρόµων 

− αύξηση των πολυτροπικών συνδέσεων 
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− καθορισµός πεζοδρόµων  

 Επιπλέον, αναφέρεται η ανάγκη εξασφάλισης κατάλληλων υποδοµών για την εξυπηρέτηση 

ηλεκτρικών οχηµάτων, συγχρόνως µε την αύξηση των «πράσινων διαδροµών» στον κυκλοφοριακό 

σχεδιασµό, για τον περιορισµό των ρυπογόνων και επικίνδυνων εκποµπών, αλλά και για την 

αντιµετώπιση του φαινοµένου της «θερµικής νησίδας». 

   

 8ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

 Το 8ο Πρόγραµµα ∆ράσης στοχεύει στην επιτάχυνση της «Πράσινης Μετάβασης» µέσω 

της βιώσιµης διαχείρισης των πόρων και της επίτευξης ανταγωνιστικής κυκλικής οικονοµίας, και 

αποτελεί την βάση για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιµατικών στόχων που έχουν 

καθοριστεί από τον Ο.Η.Ε., καθώς και από πολυµερείς περιβαλλοντικές και κλιµατικές συµφωνίες 

για το έτος - στόχο 2030.   

 Οι θεµατικοί στόχοι προτεραιότητας που καθορίζονται από το 8ο Πρόγραµµα ∆ράσης , 

για την περίοδο έως τις 31-12-2030, έχουν ως εξής (άρθρο 2 Προγράµµατος ∆ράσης) : 

1. Ταχεία και προβλέψιµη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και 

ταυτόχρονη ενίσχυση των απορροφούµενων ποσοτήτων εκποµπών, µέσα από φυσικές 

διεργασίες, στα πλαίσια µιας δίκαιης µετάβασης 

2. Συνεχής πρόοδος - ενίσχυση της ικανότητας προσαρµογής του περιβάλλοντος, της 

κοινωνίας και όλων των τοµέων της οικονοµίας στην κλιµατική αλλαγή, σε 

συνδυασµό µε την πρόληψη - ετοιµότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές.  

3. Οικονοµία ευηµερίας και ανανεώσιµων πόρων, µε βιώσιµη διαχείρισή τους και 

ιεράρχηση των αποβλήτων. 

4. Επιδίωξη µηδενικής ρύπανσης, προκειµένου να επιτευχθεί ένα περιβάλλον χωρίς 

τοξικές ουσίες. 

5. Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση της ρύπανσης των χερσαίων 

οικοσυστηµάτων και των θαλασσίων και εσωτερικών υδάτων, µε βασικό εργαλείο την 

προστασία της βιοποικιλότητας και των µηχανισµών που επιτυγχάνονται µέσα από αυτή. 

6. Προώθηση των περιβαλλοντικών µεθόδων παραγωγής και κατανάλωσης, ιδίως 

στους τοµείς της ενέργειας, της βιοµηχανίας, των κατασκευών - υποδοµών, της 

κινητικότητας, του τουρισµού, του εµπορίου και του συστήµατος τροφίµων.  

 
 Οι κατευθύνσεις της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) 

διοικητικών ορίων πρώην ∆. Βραχναιίκων (2015), εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις και τους 

στόχους του 7ου και του 8ου Προγράµµατος ∆ράσης για το περιβάλλον και εξυπηρετούν τις 

ανάγκες και τις προτεραιότητες της Κοινότητας µέχρι το έτος 2030.  

 Η µελέτη υιοθετεί την «αρχή της προφύλαξης», στο σύνολο της περιοχής της ∆.Ε. 

Βραχναιίκων, δεδοµένης της έλλειψης πλήρους επιστηµονικής γνώσης και έρευνας για το φυσικό 

περιβάλλον της περιοχής, µε  τον καθορισµό πρόσθετων ζωνών προστασίας του φυσικού και 
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πολιτιστικού περιβάλλοντος και αυστηρότερων όρων δόµησης και περιορισµών χρήσεων γης, σε 

σχέση µε αυτούς που ισχύουν από τις γενικές διατάξεις της περιοχής. 

 Με την υλοποίηση των προτάσεων της µελέτης, εξυπηρετείται η ανάγκη ολοκληρωµένου 

σχεδιασµού των αστικών περιοχών και η εξασφάλιση των απαιτούµενων υποδοµών, η έλλειψη των 

οποίων έχει «δραµατικές οικονοµικές, κοινωνικές, υγειονοµικές και περιβαλλοντικές συνέπειες», 

όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στα κύρια συµπεράσµατα της µε αρ.1386/2013/ΕΕ απόφασης. 

 Με τις προτεινόµενες επεκτάσεις και αναθεωρήσεις του σχεδίου πόλης Βραχναιίκων και 

των όµορων παραθαλάσσιων οικισµών της ∆.Ε. Βραχναιίκων και την ενιαία αντιµετώπιση της 

συνολικής παραθαλάσσιας οικιστικής ενότητας, επιτυγχάνεται ο ολοκληρωµένος πολεοδοµικός  

σχεδιασµός, µε βάση τις ελάχιστες απαιτούµενες επιφάνειες για την κάλυψη των µελλοντικών 

αναγκών του πληθυσµού, και εξασφαλίζονται τα απαιτούµενα δίκτυα τεχνικής υποδοµής για την 

λειτουργία της περιοχής.  

 Η πολεοδοµική οργάνωση της περιοχής βασίζεται στην αρχή της «συµπαγούς πόλης» 

(compact city), όπως περιγράφεται στο Πράσινο Βιβλίο για το Αστικό Περιβάλλον (ΕΕ, 1990), 

αποφεύγοντας περιττές επεκτάσεις των οικιστικών υποδοχέων. 

 Κατ' αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζονται τα απολύτως αναγκαία µεταφορικά και λοιπά δίκτυα  

τεχνικής υποδοµής για την εξυπηρέτηση της περιοχής, ελαχιστοποιώντας τις αποστάσεις και 

τις εκποµπές των αερίων ρύπων του θερµοκηπίου από τις µηχανές εσωτερικής καύσης των 

οχηµάτων, που αποτελούν τη σηµαντικότερη απειλή για την υγεία, σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις 

της µε αρ.1386/2013/ΕΕ απόφασης. 

 Στη µείωση της χρήσης των οχηµάτων και κατά συνέπεια της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, 

συµβάλλει και ο καθορισµός - ενίσχυση των τοπικών κέντρων των παραθαλάσσιων οικισµών, που 

προορίζονται για την εξυπηρέτηση µεγάλου µέρους των καθηµερινών αναγκών των κατοίκων.  

 Προτεραιότητα της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) 

διοικητικών ορίων πρώην ∆. Βραχναιίκων (2015), αποτελεί η υποστήριξη οικολογικών µορφών 

µεταφοράς, κατευθύνσεις που εναρµονίζονται µε τις προτεραιότητες της αξιολόγησης του 7ου και 

8ου Προγράµµατος ∆ράσης.  

 Η διαµόρφωση δικτύου προτεινόµενων πεζοδρόµων - οδών ήπιας κυκλοφορίας στους 

οικισµούς και ιδίως στο παραλιακό τµήµα Βραχναιίκων - Μονοδενδρίου, σε συνδυασµό µε την 

προτεινόµενη ανάπλαση του παλαιού τµήµατος του οικισµού των Βραχναιίκων, συγκαταλέγονται 

στις δράσεις προτεραιότητας σύµφωνα µε την µε αρ.1386/2013/ΕΕ απόφαση και αναµένεται να 

συµβάλουν στην καθιέρωση των οικολογικών µεταφορών και στη µείωση του «περιβαλλοντικού 

αποτυπώµατος» των οικιστικών υποδοχέων. 

 Η λογική των «πράσινων διαδροµών» στον σχεδιασµό, επεκτείνεται και στην εκτός σχεδίου 

περιοχή, µε την προτεινόµενη  διαµόρφωση δικτύου µονοπατιών εναλλακτικών περιπατητικών - 

φυσιολατρικών διαδροµών και οδών ήπιας κυκλοφορίας στην κεντρική ενότητα των λόφων της 

περιοχής, για τη σύνδεση του παραθαλάσσιου οικιστικού δικτύου µε κέντρο τον οικισµό των 
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Βραχναιίκων, µε τους αποµακρυσµένους αγροτικούς οικισµούς που αναπτύσσονται στις όχθες του 

ποταµού Πείρου. 

  Σηµαντική συµβολή στην µείωση των αερίων ρύπων του θερµοκηπίου στην εκτός σχεδίου 

περιοχή, αποτελούν οι κατευθύνσεις της µελέτης σχετικά µε την οργάνωση των διάσπαρτων 

βιοτεχνικών µονάδων σε οργανωµένους υποδοχείς βιοτεχνικών - εµπορικών χρήσεων (Ζ.Ε.Α1 & 2) 

εντός των οποίων εφαρµόζονται αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι και περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις. 

 Ο περιορισµός της εκτός σχεδίου δόµησης, µε τον καθορισµό υψηλών ορίων αρτιότητας, 

θα συµβάλλει στην ανάσχεση του φαινοµένου της άναρχης και εκτατικής οικιστικής ανάπτυξης µε 

διαρκή υποχώρηση της αγροτικής γης και των περιοχών φυσικού κάλλους στον περιαστικό 

χώρο, προς την κατεύθυνση της διαφύλαξης και βιώσιµης διαχείρισης των πόρων. 

 Με την εξειδίκευση των µέτρων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος κατά ζώνες, µέσω 

του καθορισµού Περιοχών Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) φυσικών πόρων, στον παραθαλάσσιο, 

περιαστικό και αποµακρυσµένο αγροτικό χώρο, εξασφαλίζεται η ολοκληρωµένη προστασία των 

φυσικών πόρων, επισηµαίνονται τα προβλήµατα - απειλές - κίνδυνοι και µέτρα πρόληψης φυσικών 

καταστροφών, ενώ παράλληλα εξυπηρετείται η ανάγκη περεταίρω εξειδίκευσης - τυποποίησης 

των οικοσυστηµάτων, για την εφαρµογή µηχανισµών παρακολούθησης και µέτρησης των 

περιβαλλοντικών παραµέτρων. 

 

3.1.6. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (2016) 

 Στις 22 Απριλίου 2016, υπογράφηκε από 197 Κράτη η ∆ιεθνής Συµφωνία του Παρισίου για 

την κλιµατική αλλαγή και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης - Πλαίσιο του ΟΗΕ (1992), 

µε χρονική ισχύ από το 2020 και µετά, αντικαθιστώντας ουσιαστικά το Πρωτόκολλο του Κιότο.   

 Οι 3 βασικοί πυλώνες - στόχοι της συµφωνίας του Παρισίου για την αντιµετώπιση των 

επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, είναι οι εξής (άρθρο 2) :  

1. η συγκράτηση της αύξησης της µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη, κάτω από 2 C
o
 

σχέση µε τα προβιοµηχανικά επίπεδα, µε επιθυµητή αύξηση µέχρι 1,5 C
o
. 

2. η αύξηση της ικανότητας προσαρµογής των οικοσυστηµάτων και του ανθρώπου στις 

δυσµενείς συνθήκες της κλιµατικής αλλαγής 

3. ο προσανατολισµός των χρηµατικών ροών στην ανάπτυξη των ανωτέρω 

 Η Συµφωνία του Παρισίου αποτελεί το πρώτο διεθνώς δεσµευτικό νοµικό κείµενο για την 

αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και διαµορφώνει το πλαίσιο συµµετοχής και υποχρεώσεων 

του κάθε Κράτους για την επίτευξη των κοινών στόχων, καθώς και τον µηχανισµό χρηµατοδότησης 

και παρακολούθησης των δράσεων.  

Ειδικότερα, κάθε κράτος καταθέτει το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης του για το κλίµα, όπου 

ορίζεται η «εθνικά καθορισµένη συνεισφορά» του, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες και την 

αναπτυξιακή του δυναµική. (Άρθρο 4)  
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Η «εθνικά καθορισµένη συνεισφορά», αποτελεί ένα σύνολο δράσεων µε καθορισµένους και 

µετρήσιµους δείκτες προς την κατεύθυνση των ανωτέρω στόχων, το ύψος της οποίας ωστόσο 

καθορίζεται µε αυτοδέσµευση των ιδίων των Κρατών και όχι από την παγκόσµια Κοινότητα, 

γεγονός που συνιστά αδυναµία.    

Κάθε συµβαλλόµενο κράτος υποχρεούται να κοινοποιήσει το ύψος της δικής του «εθνικά 

καθορισµένης συνεισφοράς» ανά πενταετία, αναπροσαρµόζοντας τους επί µέρους στόχους και 

τις δράσεις του, ανάλογα µε την εξέλιξη των περιβαλλοντικών δεικτών και τα νέα επιστηµονικά 

δεδοµένα («κύκλος φιλοδοξίας» - «ambitious cycle»). 

Επιπλέον κάθε κράτος υποχρεούται να θεσπίσει εθνικά µέτρα για την επίτευξη των στόχων 

της «εθνικά καθορισµένης συνεισφοράς», που αποτελεί καθοριστικό σηµείο της Συµφωνίας για την 

αποτελεσµατικότητα των µέτρων. 

Για την παρακολούθηση των δράσεων αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής, τα κράτη 

υποχρεούνται να κοινοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήµατα «εθνική έκθεση απογραφής των 

ανθρωπογενών εκποµπών», συνοδευόµενη από πληροφορίες σχετικά µε την πρόοδο της 

υλοποίησης των «εθνικά καθορισµένων συνεισφορών» τους. (άρθρο 13). 

Ως ανώτατο συλλογικό όργανο για τον καθορισµό της στρατηγικής και τη χάραξη της 

πολιτικής για το κλίµα, ορίζεται η «∆ιάσκεψη των Μερών» (άρθρο 14). 

Για τη διευκόλυνση της προσαρµογής των πολιτικών των κρατών στους στόχους και 

δράσεις που απορρέουν από την Συµφωνία, καθορίζεται «επιτροπή εµπειρογνωµόνων», η οποία 

υποβάλλει ετήσια έκθεση προόδου προς την «∆ιάσκεψη των Μερών». (άρθρο 15). 

Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθµού επίτευξης των στόχων της Συµφωνίας 

συντάσσεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα «παγκόσµιος απολογισµός», που αφορά όλα τα 

κράτη και κοινοποιείται στη «∆ιάσκεψη των Μερών», µε πρώτο απολογισµό το έτος 2023. 

Η χρηµατοδότηση των δράσεων για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, αποτελεί 

βασικό κίνητρο, ιδίως για τα αναπτυσσόµενα (λιγότερο ανεπτυγµένα) κράτη. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της Συµφωνίας, τα ανεπτυγµένα Κράτη καθορίζουν τις 

χρηµατοδοτήσεις της παγκόσµιας κοινότητας για το κλίµα, ενώ συγχρόνως παρέχουν 

οικονοµικούς πόρους προς τα  αναπτυσσόµενα κράτη.  

 Η γενικότερη ανησυχία για την επίτευξη του στόχου της Συµφωνίας του Παρισίου που 

αφορά στη συγκράτηση της µέσης αύξησης της θερµοκρασίας του πλανήτη κάτω από 2 C
o
, 

οδήγησε στην 24η ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίµα στο Κατοβίτσε της Πολωνίας το 2018. 

 Κυρίαρχο ζήτηµα στη ∆ιάσκεψη υπήρξε η αναποτελεσµατικότητα εφαρµογής της Συνθήκης 

του Παρισίου και η αναγκαία συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθµού, στις 

κλιµατικές δράσεις.  

 Ειδικότερα, συµφωνήθηκε από κοινού η σηµασία της ενσωµάτωσης «υποεθνικά 

καθορισµένων συνεισφορών» στη Συµφωνία του Παρισίου, που θα περιλαµβάνουν δράσεις από 

τις Περιφέρειες και τους ∆ήµους.   
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 Ο καθορισµός στόχων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθιστά πλέον δεσµευτική την 

Συµφωνία του Παρισίου και παρέχει τα εργαλεία για την εφαρµογή της. 

 Οι κατευθύνσεις της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) 

διοικητικών ορίων πρώην ∆. Βραχναιίκων, δεν συγκρούονται µε τους στόχους και τις αρχές της 

Συµφωνίας του Παρισίου, αντιθέτως, επιτυγχάνεται η µείωση των εκποµπών άνθρακα και η 

καλύτερη προσαρµογή των οικοσυστηµάτων στην κλιµατική αλλαγή, µε την ελαχιστοποίηση 

των διανυόµενων αποστάσεων των οχηµάτων και την υποστήριξη των οικολογικών µορφών 

µεταφοράς, καθώς και µε την προστασία των φυσικών πόρων στον περιαστικό και εξωαστικό χώρο 

αντίστοιχα. 

 

3.1.7. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (Οδηγίες 2008/56/ΕΚ και 2014/89/ΕΕ) 

 Επικαιροποιείται η µελέτη του Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. πρώην ∆. Βραχναιίκων, µε τις νέες 

διατάξεις για την θαλάσσια στρατηγική, την προστασία και την παρακολούθηση των θαλασσίων 

υδάτων.  

 Με τον Ν.3983/2011 «Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ144Α/2011), καθορίσθηκε το πλαίσιο 

για την θαλάσσια στρατηγική των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατ' εφαρµογή της  

Οδηγίας 2008/56/ΕΚ. 

 Ειδικότερα, µε το άρθρο 11 του Ν.3983/2011 προβλέπεται η εφαρµογή προγραµµάτων 

παρακολούθησης των θαλασσίων υδάτων, ενώ στο Παράρτηµα VI καθορίζονται 8 είδη µέτρων τα 

οποία δύναται να εφαρµόζονται, τόσο κατά τη φάση παρακολούθησης όσο και κατά την φάση της 

αποκατάστασης των θαλασσίων οικοσυστηµάτων. 

 Με την µε αρ.ΕΕ2017/845 Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τροποποιούνται οι 

παράγοντες που θα πρέπει υποχρεωτικά να λαµβάνονται υπό όψη από τα κράτη - µέλη για την 

θέσπιση των στρατηγικών τους για την προστασία και διαχείριση των θαλασσίων υδάτων και της 

θαλάσσιας βιοποικιλότητας. 

 Ενδεικτικά αναφέρεται το είδος των θαλασσίων οργανισµών, των ενδιαιτηµάτων, ο βαθµός 

ευαισθησίας των οικοσυστηµάτων, η εισαγωγή µη ενδηµικών - χωροκατακτητικών ειδών, καθώς 

και οι ρυπογόνοι παράγοντες από ανθρώπινες δραστηριότητες και η αλλοίωση της µορφολογίας 

του πυθµένα. 

    Σε εφαρµογή των Οδηγιών 2008/56/ΕΚ και ΕΕ2017/845, δηµοσιεύθηκε η µε 

αρ.126635/21-30-2016 (ΦΕΚ3799Β/2016) Υ.Α., µε την οποία καθορίζονται οι προδιαγραφές για 

την λειτουργία προγραµµάτων παρακολούθησης της ποιότητας των θαλασσίων υδάτων - 

οικοσυστηµάτων, καθώς και οι θέσεις των σταθµών παρακολούθησης, σε εθνική κλίµακα. 

 Ειδικότερα, µε την µε αρ.126635/21-30-2016 Υ.Α. καθορίζονται συνολικά 11 τοµείς 

παρακολούθησης (Περιγραφέας D1 έως D11),  οι οποίοι περιλαµβάνουν επί µέρους δείκτες, ενώ 
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καθορίζονται οι συντεταγµένες 306 θέσεων σταθµών παρακολούθησης (Παράρτηµα 

απ126635/16). 

 Στην περιοχή της ∆.Ε. Βραχναιίκων δεν καταγράφεται σταθµός παρακολούθησης, ενώ 

οι πλησιέστεροι εγκαθίστανται στην περιοχή της Κυλλήνης (GR000200010001N500), στην 

θαλάσσια περιοχή µεταξύ Πατρών και Ναυπάκτου (GR000200010004N600) και στην περιοχή του 

Μεσολογγίου (GR000400010002N500). (Παράρτηµα Υ.Α.126635/21-30-2016 ΦΕΚ3799Β/2016). 

   Ο βασικός µηχανισµός µέτρησης και παρακολούθησης των υδατικών πόρων, είναι το 

Εθνικό ∆ίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας και Ποσότητας των Υδάτων της χώρας, το 

οποίο ιδρύθηκε µε την µε αρ.οικ140384/19-08-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ2017Β/11), µε την οποία επίσης 

καθορίσθηκαν οι θέσεις δειγµατοληψίας των σταθµών παρακολούθησης των εσωτερικών, 

υπογείων και θαλασσίων  υδάτων, καθώς και οι αρµόδιοι εµπλεκόµενοι φορείς.  

 Ο αρµόδιος φορέας για την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλασσίων υδάτων, είναι η 

Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Ν., η οποία είναι αρµόδια για την κατάρτιση 

προγραµµάτων προστασίας - διαχείρισης και παρακολούθησης των υδατικών πόρων, σε 

συνεργασία µε τις Περιφερειακές ∆/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. (αρ.2 παρ.1 

ΦΕΚ3799Β/2016). 

 Με την µε αρ.126856/30-12-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ11Β/11-01-2017) ορίζονται ως αρµόδιοι 

φορείς για τη διενέργεια των απαιτούµενων δειγµατοληψιών και ενεργειών παρακολούθησης των 

θαλασσίων υδάτων, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και το Ινστιτούτο 

Αλιευτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΑΛΕ). (αρ.2 παρ.1 ΚΥΑ 126856/30-12-2016). 

 Τα αποτελέσµατα των εκθέσεων από τις µετρήσεις των θέσεων δειγµατοληψίας, οι οποίες 

συντάσσονται από την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

στην Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής, η οποία είναι αρµόδια για τον 

καθορισµό της πολιτικής διαχείρισης των θαλασσίων υδατικών πόρων. (αρ.3 ΚΥΑ 126856/30-12-

2016). 

 Η παρακολούθηση και αποκατάσταση της ποιότητας των θαλασσίων υδάτων, αποτελεί 

µέρος της εθνικής στρατηγικής για τον θαλάσσιο χώρο.  

 Για την εφαρµογή της εθνικής θαλάσσιας στρατηγικής σε επιχειρησιακό επίπεδο, 

δηµοσιεύθηκε ο Ν.4546/2018 (ΦΕΚ101Α/2018) «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο 

χωροταξικό σχεδιασµό και άλλες διατάξεις», ο οποίος καθορίζει το πλαίσιο σχεδιασµού της 

θαλάσσιας στρατηγικής, σύµφωνα µε την Οδηγία 2014/89/ΕΕ. 

 Με βάση την παρ.3 του άρθρου 5 του Ν.4546/2018, τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό των εγχώριων 

υδάτων τους, µέχρι τις 31-03-2021. 

 Οι κοινοί στόχοι που επιτυγχάνονται µε την θαλάσσια στρατηγική αφορούν (αρ.4 

Ν.4546/2018) : 

− Στη στήριξη και προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής µεταξύ του 

θαλάσσιου και του παράκτιου χώρου 
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− Στην ορθολογική και ολοκληρωµένη χωρική ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο και 

παράκτιο χώρο 

 χωρίς ωστόσο να εξειδικεύονται µέτρα για την επίτευξή τους µέχρι τη θέσπιση του 

προβλεπόµενου θαλάσσιου σχεδιασµού (άρθρο 5).  

 Αντικείµενο των σχεδίων θαλάσσιας χωροταξικής πολιτικής, αποτελεί µεταξύ άλλων και η 

χωροθέτηση χρήσεων γης στον παράκτιο χώρο, η οποία αποτελεί και αντικείµενο της µελέτης 

του Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. τ. ∆. Βραχναιίκων.  

 Μέχρι σήµερα, δεν έχει ολοκληρωθεί η θαλάσσια χωροταξική πολιτική και δεν έχουν 

δηµοσιευθεί σχέδια γενικών κατευθύνσεων - χρήσεων γης, κατά συνέπεια δεν διαφοροποιούνται οι 

κατευθύνσεις του Β1 Σταδίου της µελέτης, οι οποίες εξυπηρετούν τους στόχους περιβαλλοντικής 

προστασίας των θαλασσίων υδάτων και της αντιµετώπισης των διαβρώσεων (Τεύχος Β1 : Π.Ε.Π.1 

«Περιοχή Ειδικής Προστασίας - Εξυγίανσης - Αναβάθµισης & Ανάδειξης Παραλιακής Ζώνης»). 

3.1.8. ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

 ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Κ.Υ.Α. 67659/09-12-2013 ΦΕΚ3155Β/12-12-2013) 

 Το Ειδικό Πλαίσιο Χ.Σ.Α.Α. για τον Τουρισµό, αποτελεί βασικό εργαλείο στρατηγικού 

επιπέδου σχεδιασµού, που βασίζεται στην κατηγοριοποίηση των περιοχών της Χώρας, µε βασικό 

κριτήριο την δυναµική τους στον τοµέα του τουρισµού και την εξειδίκευση του τουριστικού 

προϊόντος και εν συνεχεία τον καθορισµό αναπτυξιακών κατευθύνσεων, κατά περιοχή - ενότητα. 

 Στα πλαίσια της υποβληθείσας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΣΜΠΕ 2015), είχαν συνεκτιµηθεί οι επιπτώσεις από την υλοποίηση των κατευθύνσεων του Ειδικού 

Πλαισίου για τον Τουρισµό (2013), οι οποίες εναρµονίζονταν µε τις κατευθύνσεις της µελέτης του 

Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. περιοχής διοικητικών ορίων πρώην ∆. Βραχναιίκων (2015). 

 Το Ειδικό Πλαίσιο Χ.Σ.Α.Α. για τον Τουρισµό, όπως εγκρίθηκε αρχικά το έτος 2009 και στη 

συνέχεια τροποποιήθηκε το 2013 (ΦΕΚ3155Β/12-12-2013), ακυρώθηκε µε την µε αρ3632/2015 

απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, για λόγους τυπικούς - διαδικαστικούς και όχι σε ότι 

αφορά το αντικείµενο των κατευθύνσεων που περιλαµβάνει. 
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4  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 Η µελέτη του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. διοικητικών ορίων πρώην 

∆. Βραχναιίκων, αποτελεί ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό εργαλείο χωρικού σχεδιασµού, το οποίο 

βασίζεται στην αρχή της αειφόρου ανάπτυξης.  

 Για τον καθορισµό των κατευθύνσεων - προτάσεων της µελέτης, εξετάζονται εναλλακτικά 

σενάρια, τα οποία βασίζονται στην ισορροπία µεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της 

ικανοποίησης των βασικών κοινωνικών, οικιστικών και οικονοµικών αναγκών του πληθυσµού, έτσι 

ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιµη διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

 Η αντιµετώπιση των εκτιµώµενων επιπτώσεων από την κλιµατική αλλαγή και η αειφόρος 

ανάπτυξη, αποτελούν τα κύρια ζητήµατα της περιβαλλοντικής πολιτικής σε παγκόσµιο επίπεδο, 

όπως αποτυπώνονται στις επίσηµες διακηρύξεις των ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών πολιτικών για το 

περιβάλλον. 

 Οι κατευθύνσεις της µελέτης του Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. εναρµονίζονται πλήρως µε τις 

κατευθύνσεις του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Π.∆.Ε. (2020) και των Σχεδίων 

∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων και Κινδύνων Πληµµύρας Υ.∆. Βόρειας Πελοποννήσου. 

 Επιπλέον, εξυπηρετούν την επίτευξη των στόχων - προτεραιοτήτων του 7ου και 8ου 

Προγράµµατος ∆ράσης για το Περιβάλλον και της Συµφωνίας του Παρισίου για την 

κλιµατική αλλαγή και συµβάλλουν στην επίτευξη των «εθνικά καθορισµένων συνεισφορών» των 

κρατών, για την συγκράτηση της αύξησης της µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2 

C
o 
(άρθρο 2 Συµφωνίας Παρισίου). 

 Ειδικότερα δε, µε την προώθηση του πολεοδοµικού - χωροταξικού σχεδιασµού σε τοπικό 

επίπεδο, λαµβάνοντας υπό όψη τις ανωτέρω κατευθύνσεις, εξυπηρετείται και η καθολικά αναγκαία 

συµµετοχή - δέσµευση της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εφαρµογή µέτρων αντιµετώπισης της 

κλιµατικής αλλαγής, στα πλαίσια των «υποεθνικά καθορισµένων συνεισφορών», όπως 

διατυπώθηκε στην 24η ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίµα στο Κατοβίτσε της Πολωνίας το 

2018. 

 Οι διατάξεις για τη θαλάσσια στρατηγική στοχεύουν στην διαφύλαξη της ποιότητας των 

θαλασσίων υδάτων και οικοσυστηµάτων, ενώ εξαιρετικά σηµαντική αναµένεται η εκπόνηση των 

προβλεπόµενων σχεδίων γενικών κατευθύνσεων - χρήσεων γης, πεδίο εφαρµογής των οποίων θα 

αποτελέσει µεταξύ άλλων και ο παράκτιος χώρος της ∆.Ε. Βραχναιίκων. 

 Το θαλάσσιο µέτωπο της περιοχής της ∆.Ε. Βραχναιίκων, προστατεύεται από τη µελέτη 

του Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., µε τον καθορισµό του συνολικού µήκους του ως Περιοχής Ειδικής 

Προστασίας (Π.Ε.Π.1), µε κύριες κατευθύνσεις την προστασία από τις διαβρώσεις και τις 

οχλούσες χρήσεις, καθώς και την απελευθέρωση του ενιαίου κοινόχρηστου χώρου της ζώνης 

παραλίας. 

 Επιπλέον, από την µελέτη του Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. υποστηρίζεται η ολοκλήρωση του 

κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων σε όλο το παραθαλάσσιο τµήµα της ∆.Ε. Βραχναιίκων 

και η εξυπηρέτηση των οικισµών από τις µονάδες επεξεργασίας λυµάτων της Κ. Αχαΐας (δυτικό 
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τµήµα) και της Πάτρας (ανατολικό τµήµα), έργο καθοριστικό για τη διασφάλιση της ποιότητας των 

θαλασσίων και υπογείων υδάτων. 

 Με βάση το νέο - αναθεωρηµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών 

(Σ.∆.Λ.Α.Π.) Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Β. Πελοποννήσου (∆εκέµβριος 2017), δεν προκύπτουν 

ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το προϊσχύον, που να ανατρέπουν τις κατευθύνσεις της 

µελέτης του Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. για την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών και υπογείων 

υδάτων της ∆.Ε. Βραχναιίκων. 

 ∆εν διαφοροποιείται το εύρος των ζωνών προστασίας πόσιµου ύδατος, όπως 

καθορίζονται στο αρχικό Τεύχος Β1 της µελέτης (2015) στην περιφέρεια των δηµοσίων υδρευτικών 

γεωτρήσεων, ωστόσο διατυπώνονται αυστηρότεροι περιορισµοί στις επιτρεπόµενες χρήσεις εντός 

των ζωνών, οι οποίες καθορίζονται ενδεικτικά και λαµβάνονται υπό όψη κατά τη διαδικασία 

αδειοδότησης από τις αρµόδιες υπηρεσίες.  

 Η ένταξη του Υδατικού Συστήµατος του ποταµού Πείρου στην κατηγορία των 

«ευπρόσβλητων περιοχών», δεν επηρεάζει τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης εντός της ζώνης 

προστασίας πλάτους 100 µ. του ποταµού Πείρου (Π.Ε.Π.1), όπως καθορίζεται από τη µελέτη, 

ωστόσο προϋποθέτει αυξηµένους ελέγχους από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης, όσον αφορά στην τήρηση αυστηρότερων κανόνων καλλιέργειας (µερική αγρανάπαυση, 

ζώνη ανάσχεσης κ.λπ.), για τον περιορισµό της νιτρορύπανσης. 

   Η προώθηση της βιολογικής γεωργίας για την προστασία των υδατικών πόρων της 

περιοχής, αποτελεί βασική κατεύθυνση της µελέτης του Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., όπως περιγράφεται 

στο αρχικό Τεύχος της µελέτης (2015). 

 Η δηµοσίευση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας Λεκανών Απορροής 

ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Βόρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ2691Β/2018), και της 1ης 

αναθεώρησης αυτού (2019), αποτελεί σηµαντική πρόοδο για την ανάσχεση των πληµµυρικών 

φαινοµένων. 

  Η παραθαλάσσια ενότητα της ∆.Ε. Βραχναιίκων, δεν αντιµετωπίζει σοβαρά 

προβλήµατα πληµµυρών από την άνοδο της στάθµης της θάλασσας και τους κυµατισµούς, όπου 

καταγράφονται µηδενικές επιπτώσεις, σε αντίθεση µε τις όµορες παραθαλάσσιες περιοχές και 

ιδίως την περιοχή του παραλιακού µετώπου της Παραλίας Κ. Αχαΐας, η οποία χαρακτηρίζεται από 

µέση και υψηλή επικινδυνότητα. 

 Ωστόσο, αυξηµένος κίνδυνος πληµµυρών καταγράφεται στις παρόχθιες περιοχές 

του ποταµού Πείρου, σε όλο το νότιο τµήµα της ∆.Ε. Βραχναιίκων και ιδίως στη συµβολή του µε 

τον ποταµό Παραπείρο και σε τµήµα του ποταµού στα όρια µε την ∆.Ε. ∆ύµης, όπου προτείνεται 

κατά προτεραιότητα, η κατασκευή έργων διευθέτησης του ποταµού και προστασίας από τις 

πληµµύρες. 

 Για τον σκοπό αυτό, κρίθηκε σκόπιµη η προσαρµογή - συµπλήρωση της 

προτεινόµενης ζώνης προστασίας του ποταµού Πείρου (Π.Ε.Π.2.1.), µε τµήµατα που 

εµπίπτουν στην γραµµή πληµµύρας δυσµενών συνθηκών, όπως καθορίζεται από τον Χάρτη 

επικινδυνότητας και χωρικής κατανοµής µεγίστου βάθους πληµµύρας του Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
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