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ΘΕΜΑ: σέδια Γιασείπιζηρ Κινδύνων Πλημμύπαρ Λεκανών Αποπποήρ. Δθαπμογή ηηρ 

Οδηγίαρ 2007/60/ΔΚ». Πξνηάζεηο ζπκπιήξσζεο ηνπ Φαθέινπ Έξγνπ κε ην 

Γεσινγηθό Αληηθείκελν. 
 

 

θ. Εηδηθέ Γξακκαηέα, 

Σε ζπλέρεηα ηεο ζπλάληεζεο, πνπ είρακε ζηηο 5/9/2011 ζηελ Υπεξεζία ζαο θαη όπνπ ζαο 

εθθξάζακε πξνθνξηθά ηηο απόςεηο καο γηα ηελ ζνβαξή, ηππηθή θαη νπζηαζηηθή, παξάιεηςε 

ηεο κε πξόζθιεζεο κεηαμύ ησλ θαινύκελσλ κειεηεηηθώλ πηπρίσλ θαη ηεο θαηεγνξίαο 20 

(γεσινγηθέο, πδξνγεσινγηθέο, γεσθπζηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο) ζηνπο δύν δηαγσληζκνύο, 

πνπ είλαη ζε εμέιημε, ζρεηηθά κε ηα Σρέδηα Δηαρείξηζεο Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο Λεθαλώλ 

Απνξξνήο ζε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2007/60/ΕΚ, ζαο ππνβάιινπκε ηηο πξνηάζεηο καο γηα 

ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ Φαθέινπ ηνπ Έξγνπ κε ην Γεσινγηθό Αληηθείκελν.        

Οη πξνηάζεηο καο ζηεξίδνληαη ζηα εμήο δεδνκέλα: 

 Τν γεσινγηθό αληηθείκελν ππαγνξεύεηαη ηόζν από ηελ νδεγία 2007/60/ΕΚ, (άξζξν 4 

παξ. 2δ) θαη ηελ Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103/21-7-2010, κε ηελ νπνία 

ελζσκαηώλεηαη ζην Εζληθό δίθαην, όζν θαη από ην Π.Δ. 51/2007 (άξζξν 4 παξ. 6). 

Άιισζηε αθόκα θαη ζηνλ Φάθειν ηνπ Έξγνπ ησλ Δηαγσληζκώλ ζε εμέιημε, δεηνύληαη 

έκκεζα γεσινγηθά ζηνηρεία.  

 Οη γεσκνξθνινγηθνί παξάγνληεο, ε δηεζεηηθόηεηα θαη δηαβξσζηκόηεηα ηνπ  εδάθνπο, 

ε δπλεηηθή εθδήισζε αζηαζεηώλ ησλ παξόρζησλ πεξηνρώλ, ε αιιειεπίδξαζε 

επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ λεξώλ θιπ είλαη νξηζκέλνη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα 

ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ, ε κειέηε ησλ νπνίσλ ππάγεηαη ζην 

γεσινγηθό αληηθείκελν.     

 Οη πιεκκύξεο απνηεινύλ έλα θπζηθό θαηλόκελν, πνπ θαζνξίδεηαη από ηνπο βαζηθνύο 

παξάγνληεο ησλ θπζηθώλ δηεξγαζηώλ θαη ηεο επίδξαζεο ησλ αλζξσπνγελώλ 

παξεκβάζεσλ. Σηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο είλαη θαζνξηζηηθή ε ζπκβνιή ησλ γεσινγηθώλ 

θαη πδξνγεσινγηθώλ ζπλζεθώλ ηόζν ζηηο ρακειέο δώλεο, όπνπ ζπλήζσο 

εθδειώλνληαη ηα πιεκκπξηθά θαηλόκελα, όζν θαη ζην ζύλνιν ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο, όπνπ δεκηνπξγνύληαη νη ζπλζήθεο εθδήισζεο πιεκκπξώλ. 

http://www.syngeme.gr/
mailto:info@syngeme.gr


 Η αλαγθαηόηεηα θαη ε ζπνπδαηόηεηα ησλ γεσινγηθώλ – πδξνγεσινγηθώλ κειεηώλ ζηα 

πιαίζηα ηεο αμηνιόγεζεο πιεκκπξηθώλ θηλδύλσλ θαη ζρεδηαζκνύ αληηπιεκκπξηθώλ 

έξγσλ έρεη θαηαδεηρζεί από ηελ Ειιεληθή θαη ηε Δηεζλή εκπεηξία. Έρνπλ θαηαγξαθεί 

πνιιά παξαδείγκαηα αζηνρηώλ ζηελ εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε πιεκκπξηθώλ 

θαηλνκέλσλ ιόγσ κε αμηνιόγεζεο ησλ γεσινγηθώλ θαη πδξνγεσινγηθώλ ζπλζεθώλ 

κε ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ην αλζξσπνγελέο θαη γηα ην θπζηθό πεξηβάιινλ. Γη’ απηό, ηα 

ηειεπηαία ρξόληα, ε ζπκκεηνρή ηνπ Γεσιόγνπ ζε κειέηεο αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ 

είλαη απαξαίηεηε.  

  Ήδε από ην 2009, ε Δ/λζε Οηθνδνκηθώλ θαη Κηηξηνδνκηθώλ Καλνληζκώλ ηνπ ΥΠΕΚΑ, 

έρεη εθθξάζεη παξαηεξήζεηο θαη απόςεηο επί ηνπ Σρεδίνπ Τερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ 

ζύληαμεο κειέηεο Οξηνζέηεζεο Υδαηνξεκάησλ, όπνπ πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβώο ην 

γεσινγηθό αληηθείκελν. 

Θεσξνύκε όηη νη δξάζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο δηαγσληζκνύο, πνπ είλαη ζε εμέιημε,  

γηα: α) ηελ πξνθαηαξθηηθή αμηνιόγεζε θηλδύλσλ πιεκκύξαο γηα θάζε πεξηνρή ιεθάλεο 

απνξξνήο πνηακνύ, β) ηελ θαηάξηηζε ραξηώλ επηθηλδπλόηεηαο πιεκκύξαο, γ) ηελ 

θαηάξηηζε ζρεδίσλ δηαρείξηζεο θηλδύλσλ πιεκκύξαο θαη δ) ηελ εθπόλεζε Σηξαηεγηθώλ 

Μειεηώλ Πεξηβαιινληηθώλ Επηπηώζεσλ σωπίρ ηη ζςμμεηοσή ηος βαζικού 

επιζηημονικού παπάγονηα ηων γεωλογικών – ςδπογεωλογικών μελεηών θα έσει ωρ 

ζςνέπεια ηην πεπιοπιζμένη αξιοπιζηία θαη κεησκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα.  

Παξά ηηο αληηξξήζεηο καο, ζεσξήζακε ζθόπηκν, ζε απηή ηελ θάζε,  λα κελ πξνρσξήζνπκε 

ζε ελζηάζεηο θαηά ησλ Πξνθεξύμεσλ. 

Σαο επηζπλάπηνπκε αλαιπηηθά ηηο πξνηάζεηο καο πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ην 

Πξόγξακκα Απαηηνύκελσλ Μειεηώλ ζηνλ Φάθειν ηνπ Έξγνπ γηα ηηο επόκελεο 5 αληίζηνηρεο 

κειέηεο θαζώο επίζεο θαη λα γίλνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο ζηνπο δηαγσληζκνύο, πνπ 

είλαη ζε εμέιημε.  

Για ηο Γ.. ηος ΤΝ.ΓΔ.Μ.Δ. 

    Ο Ππόεδπορ    Ο Γπαμμαηέαρ 
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     Σχέδια Διαχείριζης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής  

Εθαρμογή ηης Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 

ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 

ΣΑΓΙΟ 1 – ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΙΝΓΤΝΩΝ ΠΛΗΜΜΤΡΑ 

1. Σπιινγή θαη αμηνιόγεζε όισλ ησλ δηαζέζηκσλ γεσκνξθνινγηθώλ, γεσινγηθώλ, 

ηεθηνληθώλ, πδξνγεσινγηθώλ θαη ηερληθνγεσινγηθώλ ζηνηρείσλ ηεο ιεθάλεο 

απνξξνήο. 

2. Αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ησλ γεσκνξθνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ιεθάλεο 

απνξξνήο (κνξθή αλάγιπθνπ, εδαθηθέο θιίζεηο, γεσκνξθνινγηθέο δηεξγαζίεο) θαη 

ηνπ πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ, ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηελ ύπαξμε ζηαζεξνύ ή δηαρξνληθά 

κεηαβαιιόκελνπ εδαθηθνύ αλάγιπθνπ.  Σηνηρεία Τερληθήο Γεσκνξθνινγίαο θαη 

Αλάιπζεο Υδξνγξαθηθνύ Δηθηύνπ ζε ράξηε θαηάιιειεο θιίκαθαο. 

3. Σπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ, πνπ ζπλαληώληαη ζηελ ιεθάλε 

απνξξνήο θαη επεξεάδνπλ ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή θαζώο επίζεο θαη ησλ 

γεσηεθηνληθώλ ζπλζεθώλ θαη ηεο κνξθνηεθηνληθήο εμέιημεο θαη αμηνιόγεζε ηεο 

επίδξαζήο ηνπο ζηελ εθδήισζε πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ. 

4. Πεξηγξαθή ησλ πδξνγεσινγηθώλ ζπλζεθώλ κε έκθαζε ζηνλ δηαρσξηζκό 

πδξνιηζνινγηθώλ ελνηήησλ, ζηελ εθηίκεζε ηεο πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο 

πδξνπεξαηόηεηαο ησλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ ηεο ιεθάλεο απνξξνήο θαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ λεξώλ. Σηνηρεία πδξνιηζνινγίαο θαη 

ππόγεηαο πδξνθνξίαο ζε ράξηε θαηάιιειεο θιίκαθαο. 

5. Εθηίκεζε ηεο δηαβξσζηκόηεηαο ησλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ θαη ηεο ηξνθνδνζίαο 

κε ηδήκαηα ησλ πιεκκπξηθώλ πεδίσλ, πνηάκησλ αλαβαζκίδσλ, αιινπβηαθώλ 

ξηπηδίσλ θιπ. Αμηνιόγεζε παιαηόηεξσλ – πξνγελέζηεξσλ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ 

από ηελ δηεξεύλεζε ραξαθηεξηζηηθώλ γεσκνξθώλ, πνπ έρνπλ απνηππσζεί ζηηο 

δώλεο αλαβαζκίδσλ θαη ξηπηδίσλ. 

 

ΣΑΓΙΟ 2 – ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΥΑΡΣΩΝ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ ΠΛΗΜΜΤΡΑ ΚΑΙ ΥΑΡΣΩΝ 

ΚΙΝΓΤΝΩΝ ΠΛΗΜΜΤΡΑ 

1. Εθηίκεζε ησλ ζπληειεζηώλ θαηείζδπζεο ησλ πδξνιηζνινγηθώλ ελνηήησλ θαη ηεο 

απνζεθεπηηθήο ηθαλόηεηαο θπξίσο ζε ρακειά ζεκεία ηεο επηθάλεηαο ηεο ιεθάλεο 

απνξξνήο. 

2. Σπκβνιή ζηνλ ππνινγηζκό αησξνύκελσλ θαη ζε ζύξζε θεξηώλ πιηθώλ ηόζν ζε 

θαλνληθέο ζπλζήθεο, όζν θαη ζε πεξηόδνπο κεγάισλ βξνρνπηώζεσλ.  

3. Πξόβιεςε ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ησλ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ ζην πνζνηηθό 

θαη ην πνηνηηθό θαζεζηώο ησλ ππόγεησλ πδξνθόξσλ θαη ηεο επηθηλδπλόηεηαο γηα 

βαζηθά πδξνιεπηηθά έξγα όπσο γεσηξήζεηο ύδξεπζεο, πδξνκαζηεύζεηο πεγώλ θιπ. 

4. Τερληθνγεσινγηθή δηεξεύλεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ ζπλζεθώλ εθδήισζεο εδαθηθώλ 

αζηαζεηώλ, θαζηδήζεσλ θαη θηλδύλσλ θαηνιηζζήζεσλ κηθξήο θαη κεγάιεο θιίκαθαο 



σο ζπλέπεηα ησλ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ αιιά θαη αληηζηξόθσο σο επίδξαζε 

ζηελ αύμεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο πιεκκπξώλ. 

5. Καζνξηζκόο δσλώλ ζε ράξηε θαηάιιειεο θιίκαθαο κε θίλδπλν εθδήισζεο  

δηάθνξσλ κνξθώλ θαηνιηζζήζεσλ, θαηαξξεύζεηο ηερλεηώλ ή θπζηθώλ πξαλώλ, 

ξνέο ιάζπεο, εδαθηθέο δηαβξώζεηο θαη θαζηδήζεηο θιπ. θαζώο επίζεο θαη κε θίλδπλν 

ξύπαλζεο ησλ ππόγεησλ πδξνθνξέσλ.   

 

ΣΑΓΙΟ 3 – ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΙΝΓΤΝΩΝ ΠΛΗΜΜΤΡΑ ΚΑΙ 

ΥΔΣΙΚΗ ΜΠΔ 

1. Σπκβνιή ζηνλ θαζνξηζκό ζέζεσλ εγθαηάζηαζεο πδξνκεηξεηηθώλ ζηαζκώλ αλάινγα 

κε ηελ εκθάληζε ησλ πδξνιηζνινγηθώλ ελνηήησλ θαη ηελ αλάπηπμε ππόγεησλ 

πδξνθνξέσλ. 

2. Σπκβνιή ζηνλ ζρεδηαζκό αλάζρεζεο ηεο πιεκκπξηθήο απνξξνήο θαη ειεγρόκελεο 

θαηάθιπζεο νξηζκέλσλ πεξηνρώλ ζε πεξίπησζε πιεκκύξαο ζύκθσλα κε ηελ 

δηεζεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηελ αλάπηπμε ππόγεησλ πδξνθνξέσλ. 

3. Σπκβνιή ζηνλ ζρεδηαζκό έξγσλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ηηο 

ηερληθνγεσινγηθέο θαη πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο. 

4. Σπκβνιή ζηνλ θαζνξηζκό έξγσλ πξνζηαζίαο ησλ παξόρζησλ πεξηνρώλ από ηελ 

εθδήισζε θαηλνκέλσλ αζηάζεηαο.    

5. Πξνηάζεηο έξγσλ ηερλεηνύ εκπινπηηζκνύ ζύκθσλα κε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ 

παξέρνληαη γηα αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ηνπ λεξνύ θαηείζδπζεο ζην ππέδαθνο θαη 

ελίζρπζε ησλ ππόγεησλ πδξνθνξέσλ.  

 

 

 

 


