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1.2 Φυσικο – γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
 
1.2.1 Φυσικό-γεωγραφική µορφολογία & εδαφολογικά χαρακτηριστικά 
 
Την τελευταία δεκαετία (2003-2012) έχουν επέλθει µικρότερης ή µεγαλύτερης κλίµακας µεταβολές στα 
µορφολογικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά της Π∆Ε. Φυσικά και ανθρωπογενή αίτια, όπως π.χ οι 
πυρκαγιές (µε κυριότερες του 2007), η φυσική αποσύνθεση των πετρωµάτων που οδηγεί σε κατολισθητικά 
φαινόµενα, η διάβρωση των εδαφών, οι πληµµύρες, κ.α, έχουν µεταβάλλει ή δύνανται να µεταβάλλουν πολύ 
περισσότερο τα µορφολογικά χαρακτηριστικά της Π∆Ε. 
 
Ανάλογες µεταβολές προκλήθηκαν ή αναµένεται να προκληθούν πιο έντονα και στα εδαφολογικά 
χαρακτηριστικά της Περιφέρειας. Η ανάγκη για ολοένα και µεγαλύτερη παραγωγή γεωργικών προϊόντων, η 
εφαρµογή αγροχηµικών προϊόντων, η υπεράντληση υδάτων, η αλάτωση, η εκµηχάνιση, η οξίνιση, η απώλεια 
οργανικής ύλης κ.α, σε συνδυασµό µε το παγκόσµιο περιβαλλοντικό πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής 
οδηγούν στην σταδιακή υποβάθµιση των εδαφικών πόρων.  
 
Σηµαντικό επίσης πρόβληµα που θα εντείνεται διαρκώς είναι και η ερηµοποίηση. Σύµφωνα µε το Χάρτη 
∆υνητικού Κινδύνου Ερηµοποίησης της Ελλάδος, της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερηµοποίησης, η 
πλειονότητα των εκτάσεων στην Π∆Ε ταξινοµούνται στις κατηγορίες µέτριου και υψηλού κινδύνου λόγω 
διάβρωσης, ενώ απαντώνται και περιοχές µε υψηλό κίνδυνο λόγω αλάτωσης. 
 
1.2.2 Κλιµατολογικά δεδοµένα 
 
Η υφιστάµενη κλιµατολογική κατάσταση της Περιφέρειας (ηλιοφάνεια, αιολικό δυναµικό, υδραυλικό δυναµικό, 
κ.α), έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός σηµαντικού αριθµού επενδύσεων έργων Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας.  
 
Σύµφωνα µε τον Γεωπληροφοριακό χάρτη της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (Οκτώβριος, 2012) στην Π∆Ε 
έχει αδειοδοτηθεί (άδεια παραγωγής, περιβαλλοντική αδειοδότηση, άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας) 
ένας σηµαντικός αριθµός αιολικών πάρκων κύρια στις ορεινές εκτάσεις της Αχαΐας (ΒΑ Αχαΐα) και 
Αιτωλοακαρνανίας (∆-Β∆-ΝΑ Αιτωλοακαρνανία). Στην Ηλεία απουσιάζουν επενδύσεις αιολικών σταθµών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  
 
Οι επενδύσεις φωτοβολταϊκών σταθµών διαχέονται και στις τρεις ΠΕ της Π∆Ε µε µεγάλες συγκεντρώσεις 
να παρατηρούνται σε Αχαΐα και Ηλεία, κύρια στους Καλλικράτειους ∆ήµους ∆υτικής Αχαΐας, Ανδραβίδας – 
Κυλλήνης, Πηνειού, Ήλιδας και Πύργου.  
 
Όσον αφορά στις επενδύσεις µικρών υδροηλεκτρικών έργων µεγάλες συγκεντρώσεις παρατηρούνται 
κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία (ΒΑ Αιτωλοακαρνανία) και Αχαΐα (ΒΑ Αχαΐα), και δευτερευόντως στην Ηλεία 
(Α Ηλεία).  
 
Τέλος, οι λοιπές µορφές ΑΠΕ έχουν εξαιρετικά µικρή παρουσία στην Π∆Ε. Ελάχιστες επενδύσεις στην 
βιοµάζα παρατηρούνται στην Αιτωλοακαρνανία και Αχαΐα, και εξαιρετικά λίγες επενδύσεις σε 
ηλιοθερµικούς σταθµούς στην Ηλεία. 
 
Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης θα πρέπει να αναφερθεί, επιπρόσθετα, ότι τα επόµενα χρόνια εξαιτίας της 
γενικότερης παγκόσµιας µεταβολής του κλίµατος αναµένονται και κλιµατικές µεταβολές στην Π∆Ε. Σύµφωνα 
µε την µελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος για τις περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις της 
κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα1, αναµένεται ότι κατά το τέλος του 21ου αιώνα, λόγω της ανθρωπογενούς 
παρέµβασης, η βροχή θα µειωθεί µεταξύ περίπου 5% και 19%, και η θερµοκρασία του αέρα θα αυξηθεί 
µεταξύ περίπου 3,0 oC και 4,5 oC. Οι προσοµοιώσεις προβλέπουν επίσης σηµαντικές µεταβολές πολλών 
κλιµατικών παραµέτρων, όπως η υγρασία, η νεφοκάλυψη κ.α. Ενδιαφέρον, όσον αφορά στη χρήση 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), παρουσιάζουν η αναµενόµενη αύξηση της µέσης προσπίπτουσας 
ηλιακής ακτινοβολίας (µεταξύ 2,3 W/τετρ. µ. και 4,5 W/τετρ. µ.), καθώς και η αύξηση της έντασης των 
ετησίων ανέµων κατά 10% προς το τέλος του 21ου αιώνα. Ειδικά στην Π∆Ε η µέγιστη ποσότητα του νερού 
που κατακρηµνίζεται σε διάστηµα έως 3 ηµέρες αναµένεται να µειωθεί σε ποσοστό έως 20%. Τέλος, 
αναµένεται ότι, η µεταβολή των κλιµατικών συνθηκών θα αυξήσει τον αριθµό των ηµερών µε εξαιρετικά 
αυξηµένο κίνδυνο πυρκαγιάς. 
 
 
 
 

                                                 
Έκθεση Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) «ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α», Ιούνιος 2011, Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιµατικής Αλλαγής. 
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1.2.3 Φυσικοί πόροι (ορυκτός πλούτος, ακτές, υδατικοί πόροι) 
 
Από το 2003 µέχρι και σήµερα (Οκτώβριος, 2012) δεν φαίνεται να έχει αξιοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθµό η 
δυναµική της περιφέρειας στην αξιοποίηση των φυσικών της πόρων, γεγονός που δρα ανασταλτικά στην 
βιώσιµη ανάπτυξη της. Καθίσταται λοιπόν επιτακτική µια ολοκληρωµένη πολιτική αξιοποίησης των φυσικών 
πόρων, µε σαφείς κατευθύνσεις της ορθολογικής χρήσης τους και της αποτροπής περιστατικών 
υπερεκµετάλλευσης και υποβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος. Οι τοµείς εξελίξεις που έχουν σηµειωθεί 
προς την κατεύθυνση αυτή, την τελευταία δεκαετία είναι:  
- Πραγµατοποιούνται εκµεταλλεύσεις αδρανών, σχιστολίθων, βιοµηχανικών ορυκτών, κ.ά., έχουν γίνει 

παραχωρήσεις µεταλλείων ενεργειακών ορυκτών, ενώ τέλος υπάρχει και βεβαιωµένο Γεωθερµικό Πεδίο 
Χαµηλής Θερµοκρασίας στην περιοχή της Ρίζας Αντιρρίου Αιτωλοακαρνανίας.  Η Π∆Ε είναι µία από 
τις Περιφέρειες της χώρας που διαθέτει ορυκτό πλούτο, ίσως όχι τόσο σηµαντικό όσο άλλες Περιφέρειες, 
αλλά όχι αµελητέο για την ενδογενή ανάπτυξή της και κατ’ επέκταση και την ανάπτυξη της χώρας. Η 
ποικιλία του ορυκτού πλούτου, η ποιότητα αλλά και η ποσότητα του καθιστά την εκµετάλλευσή του µια 
εξαιρετικά βιώσιµη και προσοδοφόρα δραστηριότητα.  

- Έχουν προωθηθεί οι δράσεις για την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων στον Πατραϊκό Κόλπο 
και στο ∆υτικό Κατάκολο (πρόκειται για τις 2 από τις 3 θαλάσσιες περιοχές, στις οποίες θα 
παραχωρηθούν τα δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης στο σύνολο της χώρας. Η τρίτη θαλάσσια 
περιοχή αφορά στα Ιωάννινα).  

- Εντοπίζονται προσπάθειες ανάπτυξης τουριστικών θέρετρων µε σεβασµό στο περιβάλλον, σε περιοχές 
των εκτεταµένων ακτών και παραλιών της Π∆Ε, που, ωστόσο, αποτελούν την εξαίρεση στον κανόνα της 
άναρχης ανάπτυξης β κατοικίας σε µεγάλα τµήµατα κυρίως της ΠΕ Αχαϊας. Η βιώσιµη αξιοποίηση των 
ακτών της Π∆Ε που εκτείνονται σε µεγάλο µήκος, ειδικά στο δυτικό της µέτωπο από Αιτωλοακαρνανία 
έως Ηλεία, νότια της Αιτωλοακαρνανίας και βόρεια της Αχαΐας, δύναται να συµβάλλει καθοριστικά στην 
ενδογενή ανάπτυξη της Περιφέρειας, σε συνδυασµό και µε το πλούσιο απόθεµα φυσικών πόρων και το 
πυκνό υδρογραφικό δίκτυο που υπάρχει και στις τρεις ΠΕ ( λίµνες, λιµνοθάλασσες, ποτάµια, κ.ά).  

 
1.2.4 Έκθεση σε φυσικούς κινδύνους 
 
Η Π∆Ε µαστίζεται αρκετά συχνά από φυσικές καταστροφές. Οι πιο συνηθισµένοι φυσικοί κίνδυνοι 
συνδέονται µε φαινόµενα κατολίσθησης εδαφών, σεισµών, δασικών πυρκαγιών και πληµµυρών. Οι 
καταστροφές αυτές µεταξύ άλλων έχουν δηµιουργήσει ζηµιές σε δίκτυα τεχνικών υποδοµών, ιδιωτικές 
περιουσίες, καλλιέργειες, επιχειρήσεις και λοιπές εγκαταστάσεις. Σε ορισµένες περιπτώσεις συνδέονται και 
µε την πρόκληση περαιτέρω περιβαλλοντικών υποβαθµίσεων (π.χ είναι σύνηθες φαινόµενο η διάβρωση των 
εδαφών ή παράξενα µετεωρολογικά φαινόµενα µετά την εκδήλωση περιστατικών πυρκαγιάς).  
 
Στο πλαίσιο αυτό, αν και λυπηρό, θα πρέπει να αναφερθεί πως η Π∆Ε έγινε γνωστή σε παγκόσµια κλίµακα 
από τις εκτεταµένες φωτιές του καλοκαιριού του 2007 που αποτέλεσαν ένα τεράστιο πλήγµα για την Ηλεία 
και την Αχαΐα. Μεγάλος αριθµός ανθρώπων έχασε τη ζωή του, ενώ πλήρης καταστροφή συνέβη σε µεγάλο 
µέρος του τεχνικού, παραγωγικού, ιδιωτικού και δηµόσιου κεφαλαίου. Μεταξύ άλλων συγκαταλέγονται και οι 
τεράστιες και ανεκτίµητες έως και σήµερα καταστροφές στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Π∆Ε. 
Επισηµαίνεται ότι όσον αφορά στην υλοποίηση των έργων και των δράσεων που προτάθηκαν για την 
αντιµετώπιση των µεγάλων καταστροφών από τις πυρκαγιές του 2007, διαπιστώνεται ότι µικρό µέρος αυτών 
υλοποιήθηκε  και κυρίως σε ό,τι αφορούσε πιστωτικές διευκολύνσεις και µέτρα κοινωνικού, οικονοµικού, 
φορολογικού χαρακτήρα, που εφαρµόστηκαν για την συντοµότερη δυνατή ανακούφιση και διευκόλυνση των 
πληγέντων από τις πυρκαγιές φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Η οικονοµική κρίση που επικράτησε, η 
έλλειψη ιεράρχησης και αξιολόγησης των αναγκών των περιοχών που επλήγησαν, η καταγραφή στα 
προγράµµατα αυτά κάθε έλλειψης και ανάγκης και οι µεγάλου ύψους προϋπολογισµοί των προγραµµάτων 
αυτών, δεν επέτρεψαν ούτε την µερική υλοποίησή τους, µε αποτέλεσµα βασικές και επείγουσες ανάγκες που 
προέκυψαν από τις συνέπειες των πυρκαγιών του 2007 να παραµένουν σε εκκρεµότητα. 
 
Ακολουθεί η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου που µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται 
σε κάθε θεµατική ενότητα. 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
 
Ε.Π. Τίτλος Φορέας Προϋπολογισµός Κατάσταση Περιοχή-∆ήµος 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ 
ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Π∆Ε 6431656,00 σύµβαση ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ 
ΠΟΤΑΜΟ ΧΑΡΑ∆ΡΟ Ν.Α. ΑΧΑΪΑΣ 1850000,00 σε εξέλιξη-2012 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Ν.Α. ΑΧΑΪΑΣ 1099631,00 απένταξη ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
Τεχνικά έργα αντιπληµµυρικής προστασίας στο Λαµπέτι 
∆ήµου Πύργου ∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 515021,00 διαγωνισµός ∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Αντιπληµµυρική προστασία Τ.Κ. Χαλανδρίτσας ∆ΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 326265,00 έγκριση/ένταξη/υποβολή ∆ΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 
 
Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται προφανές ότι δεν έχουν γίνει ενέργειες σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση των µεταβολών της φυσικογεωγραφικής µορφολογίας 
και των κλιµατικών δεδοµένων, ούτε και για την  προστασία των φυσικών πόρων της Π∆Ε, ενώ σε ό,τι αφορά την έκθεση σε φυσικούς κινδύνους, 
προγραµµατίζονται µόνο αντιπληµµυρικά έργα.  


