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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγµατεύεται την αποτίµηση και παρακολούθηση της 
στεγανοποίησης µε βάση το προτεινόµενο µοντέλο-συντελεστής απορροής στις 
αστικές και περι-αστικές περιοχές της πόλης της Αλεξανδρούπολης. Η περιοχή 
µελέτης περικλείει τον αστικό ιστό της Αλεξανδρούπολης καθώς και τους οικισµούς 
που βρίσκονται γύρω από αυτή σε ακτίνα 2-3 χλµ, Χιλή, Εξώπολη, Μαΐστρος, 
Απαλός, καλύπτοντας συνολική έκταση περίπου 36,56km2 
 
Ως συνέπεια της ταχείας ανάπτυξης των τελευταίων ετών στην περιοχή, ο ∆. 
Αλεξανδρούπολης αναδείχθηκε σε σηµαντικό οικονοµικό κέντρο της ευρύτερης 
περιοχής του νοµού Έβρου. Οι οικονοµικές δραστηριότητες που εντοπίζονται στο 
∆ήµο σχετίζονται τόσο µε τον πρωτογενή κλάδο της παραγωγής 
(γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες), όσο µε το δευτερογενή (µεταποίηση) και 
τον τριτογενή (παροχή υπηρεσιών). Η ευρύτητα των δραστηριοτήτων συνετέλεσε στη 
ραγδαία αύξηση του µόνιµου πληθυσµού του ∆.∆. ο οποίος (σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της ΕΣΥΕ για το έτος 2001) ανέρχεται στους 49.176 κατοίκους, έναντι των 38.939 το 
έτος 1991 (αύξηση 27,7%). Συµπληρωµατικά, σύµφωνα µε τη ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο Α.Ε. 
και το δελτίο αποτελεσµάτων δείκτη S10 µεταβολή πληθυσµού αστικών κέντρων 
Κατά τη δεκαετία 1991-2001, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
παρατηρείται η µεγαλύτερη αύξηση του αστικού πληθυσµού (14,4%) 
 
Η κατασκευή των απαιτούµενων από την πληθυσµιακή αύξηση υποδοµών, είχε ως 
συνέπεια την κάλυψη της επιφάνειας του εδάφους µε αδιαπέρατα από το νερό υλικά 



όπως: σκυρόδεµα, άσφαλτος, µέταλλο κ.α. Η ανθρωπογενής στεγανοποίηση του 
εδάφους στις αστικές περιοχές, µεταξύ άλλων, µεταβάλλει τα χαρακτηριστικά της 
ροής των υδάτων. Έτσι, η επιφανειακή απορροή αυξάνεται δραµατικά τόσο σε όγκο, 
όσο και σε ταχύτητα, προκαλώντας ακραία πληµµυρικά φαινόµενα. Είναι µάλιστα 
διεθνώς αποδεκτή η σύνδεση µεταξύ βαθµού στεγανοποίησης και κινδύνου 
πληµµυρών, ιδιαίτερα µάλιστα σε οικισµούς δοµηµένους χωρίς ικανοποιητικό 
σχεδιασµό. 
 
Πέραν των µεταβολών στο υδρολογικό καθεστώς των αστικοποιηµένων περιοχών, η 
στεγανοποίηση του εδάφους έχει σηµαντικό αντίκτυπο και στις βιολογικές 
λειτουργίες που µπορεί αυτό να υποστηρίξει. Μπορεί µάλιστα να επιφέρει και πλήρη 
παύση των συγκεκριµένων λειτουργιών.  
 
 
Λαµβάνοντας υπόψη πως το έδαφος είναι ένα «ζωντανό» υλικό, για τη δηµιουργία 
λίγων εκατοστών του οποίου απαιτούνται εκατοντάδες χρόνια, είναι εύκολα 
κατανοητό πως το έδαφος µπορεί να θεωρηθεί ως ένας µη ανανεώσιµος φυσικός 
πόρος που βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι συνέπειες της υποβάθµισης των λειτουργιών του 
εδάφους έχουν άµεσο αντίκτυπο στην υγεία του ανθρώπου, στη βιοποικιλότητα, στην 
αλλαγή του κλίµατος, αλλά και στην κοινωνική ευµάρεια και ποιότητα ζωής του 
πολίτη. Όπως είναι εύκολα κατανοητό, η παρακολούθηση και η εκτίµηση του 
κινδύνου της στεγανοποίησης είναι µία αναγκαία δράση, τόσο προς την κατεύθυνση 
της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, όσο και της οικονοµικής ανάπτυξης. 
 
Στο ανωτέρω πλαίσιο διενεργήθηκε η εκτίµηση του κινδύνου της στεγανοποίησης 
στη περιοχή µελέτης της πόλης της Αλεξανδρούπολης. Εξαιτίας της στενής σχέσης 
µεταξύ στεγανοποίησης και επιφανειακής απορροής, επιχειρήθηκε επιπλέον η 
εκτίµηση του συντελεστή απορροής. Το πνεύµα που ακολουθήθηκε ήταν η 
διατύπωση µίας απλής, πλην όµως ακριβούς, µεθοδολογίας εκτίµησης των δύο 
παραµέτρων (κίνδυνος στεγανοποίησης-συντελεστής απορροής) ώστε, να 
διασφαλίζεται ο γενικός της χαρακτήρας και η επαναληπτικότητά της. Για το σκοπό 
αυτό χρησιµοποιήθηκαν χάρτες γενικής χρήσεως της Γεωγραφικής Υπηρεσίας 
Στρατού (Γ.Υ.Σ.) κλίµακας 1:50.000, δορυφορικές εικόνες προερχόµενες από το 
λογισµικό Google Earth, ορθοφωτοχάρτες του 1996 και του 2003 από την 
ηλεκτρονική σελίδα του κτηµατολογίου www.ktimatologo.gr. Η επεξεργασία των 
δεδοµένων αυτών έγινε µέσω του λογισµικού Αrcgis 9.3 . Για την απόκτηση µίας όσο 
το δυνατό πιο λεπτοµερούς εικόνας για την υφιστάµενη κατάσταση της περιοχής 
αναφορικά µε τη στεγανοποίηση και το συντελεστή απορροής, η περιοχή µελέτης 
διακριτοποιήθηκε σε ένα πλήθος µικρότερων τµηµάτων. 
 
Τα αποτελέσµατα της προτεινόµενης µεθοδολογίας καταγράφουν ένα σχετικά χαµηλό 
βαθµό στεγανοποίησης της περιοχής µελέτης: µόλις το 22,2% της συνολικής έκτασης 
της περιοχής µελέτης εµφανίζει ποσοστά κάλυψης µεγαλύτερα του 60%. Στο σηµείο 
αυτό πρέπει να τονιστεί πως, η έλλειψη παρόµοιων διερευνήσεων στο παρελθόν δεν 
επιτρέπει την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικών µε τις µεταβολές της 
στεγανοποίησης µε το χρόνο. Συνεπώς, η παρούσα διερεύνηση µπορεί να αποτελέσει 
ως επίπεδο αναφοράς για µελλοντικές δράσεις. 
 
Παρά τα χαµηλά επίπεδα στεγανοποίησης που εµφανίζει η περιοχή, οι τιµές του 
συντελεστή απορροής στο 50% περίπου της έκτασης, είναι υψηλές. Το γεγονός αυτό 



µπορεί να αποδοθεί στις τιµές της µεγάλη βιοµαχανικής περιοχής και την 
πυκνοκατοικηµένη δόµηση, που παρατηρούνται στο µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής. 
 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας διερεύνησης, ο συντελεστής απορροής 
και η στεγανοποίηση στις αστικές περιοχές του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης 
κυµαίνονται σε ποσοστό από 80 έως και 90%. Ακόµη και αν τα συγκεκριµένα 
ποσοστά παραµένουν σταθερά σε σχέση µε το παρελθόν, το ύψος τους είναι τέτοιο 
που συνιστά την ανάληψη δράσεων µε σκοπό τη µείωσή τους. Επιπλέον, προτείνεται 
η ανάληψη δράσεων και στις όµορες των αστικών αγροτικές περιοχές. Η διατύπωση 
κανόνων και πρακτικών µείωσης της στεγανοποίησης, θα επιφέρει τη µελλοντική 
ισόρροπη ανάπτυξη των περιοχών αυτών και θα αποφευχθεί ο κίνδυνος βαριάς 
αστικοποίησής τους. 
Παρόµοιες µελέτες-διερευνήσεις θα πρέπει να λάβουν χώρα στο µέλλον, ώστε να 
µπορεί να καταγραφεί η µεταβολή της στεγανοποίησης και του συντελεστή απορροής 
µε το χρόνο. Με τον τρόπο αυτό, θα µπορούν να εκτιµηθούν τα αποτελέσµατα των 
µέτρων εναντίων της στεγανοποίησης. 
 
Τέλος, υπενθυµίζεται πως ο βαθµός στεγανοποίησης του εδάφους για τη περιοχή 
µελέτης υπολογίζεται πως έχει την τιµή 49,8% 
 


