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Βασικά στοιχεία για τη μελέτη

Η μελέτη υποβλήθηκε το Σεπτέμβριο του 2018, στο πλαίσιο 
του Ανοιχτού Χωροταξικού Διαγωνισμού Ιδεών που 
διεξήγαγε και χρηματοδότησε το Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Αντικείμενο και σκοπός του διαγωνισμού είναι η κατάθεση 
πρωτότυπων προτάσεων για τη χωρική οργάνωση, 
ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής του φράγματος και 
λίμνης Αστερίου στη βορειο-δυτική Πελοπόννησο (Δήμος 
Ερύμανθου).



Βασικά στοιχεία για το έργο 
(φράγμα – τεχνητή λίμνη Αστερίου)

• Χαρακτηρίζεται ως «αξιόλογο τεχνικό έργο», που 
αναμένεται να επιφέρει σημαντικές κοινωνικές, 
οικονομικές, χωροταξικές και περιβαλλοντικές μεταβολές 
στην περιοχή.

• Με την αποπεράτωση, θα δημιουργηθεί νέα (τεχνητή) 
υδάτινη επιφάνεια 1,63 χλμ², και ωφέλιμης χωρητικότητας 
περίπου 40 εκ.μ³. 



ΑΝΑΛΥΣΗ



• σημαντικό οδικό πέρασμα με αυξημένες διελεύσεις

• έντονα αγροτικός χαρακτήρας (γεωργία και κτηνοτροφία)

• περιορισμένη κατοίκηση (οικισμοί με πληθυσμό <100 κατ.)

Βασικά χωρικά στοιχεία για την περιοχή

οικισμοί αρκετά χαμηλής τάξης 
(πληθυσμοί <50 κατοίκων)



ΚΑΖ Κομποβουνίου (15.150 στρ.)

Από τo 2011 η έκταση εντάσσεται στο δίκτυο Natura. 

Δεν υπάρχουν ειδικοί όροι προστασίας.

Φυσική κληρονομιά - Περιβάλλον

Πεζοπορικές διαδρομές - δίκτυα:

• στο όρος Ερύμανθου, με ενδιαφέροντα μονοπάτια

• Διαδρομή Βαλμαντούρα – Λακκώματα κατά μήκος του ποταμού 
Πείρου - (κατάφυτο τοπίο και πολλά πέτρινα γεφύρια. 

• Χαλανδρίτσα – Μίραλι – Βετέικα – Ρακίτα

• Ορειβατικές και αναρριχητικές διαδρομές στο Αλεποχώρι, με ιδιαίτερα 
δημοφιλή και επισκέψιμα τα πεδία σταλλακτιτών.



Πολιτιστική κληρονομιά

Αρχαιολογικο

ί χώροι και 

μνημεία

Βυζαντινοί 
ναοί

Διατηρητέα ΣΥΝΟΛΟ

Δ.Ε. Λεοντίου 3 1 - 4

Δ.Ε. Φαρρών 5 5 6 15

Δ.Ε. Καλεντζίου - - 3 3

Δ.Ε. Τριταίας 5 3 5 13

ΣΥΝΟΛΟ 13 9 14 35

• 35 μνημεία και αρχ. χώροι στο Δ.Ερύμανθου

• απουσία υποδομών πολιτισμού (μουσεία, εκθέσεις κλπ),

• Ξενοδοχείο 43 κλινών (Καλέντζι)

• Διαδρομή 9 Δρόμων Κρασιού Πελοποννήσου (Πάτρα –

Δεμένικα – Οβριά - Κυδωνιές - Βασιλικού Φαρρών). 

Πόλοι έλξης σε κοντινή απόσταση:

• Πάτρα: πόλος πολιτιστικού και αστικού τουρισμού

• μνημεία UNESCO (Αρχ. Ολυμπία, Μηκύνες, Επίδαυρος)

• Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

• ορεινή Αρκαδία - παραδοσιακοί οικισμοί 



Το νέο Περιφερειακό Χωροταξικό προτείνει:

• ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού,

• προστασία ποτάμιων τοπίων και αγροτικού τοπίου

• δημιουργία Κτηνοτροφικού Πάρκου

Κατευθύνσεις υπερκείμενου σχεδιασμού

Το Εθνικό και τα Ειδικά Χωροταξικά προτείνουν: 

• ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, 

• πολύ-λειτουργικότητα αγροτικού χώρου

• προστασία αγροτικού τοπίου και αγρο-οικοσυστημάτων 

• προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

• μη προτεραιοποίηση της εγκατάστασης ΑΠΕ (ΠΑΚ) 

• επέκταση ή/και δημιουργία νέων υποδοχέων βιομηχανίας 



ΔΕΝ υπάρχουν:

• θεσμοθετημένες χρήσεις γης (ΖΟΕ κλπ)

• θεσμοθετημένα ΣΧΟΟΑΠ

• οργανωμένοι υποδοχείς (ΒΙΟΠΑ, κλπ)

• ΓΥΠ (Γη Υψηλής Παραγωγικότητας)

ΥΠΑΡΧΟΥΝ περιορισμένες θεσμοθετημένες 
δασικές εκτάσεις, δυτικά της υπό κατασκευή 

λίμνης (όρος Κομποβούνι)

Τοπικός - κανονιστικός σχεδιασμός



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ



Ένταξη της τεχνητής λίμνης:

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
(στρατηγική – χωροταξική κλίμακα)

Α. στον τουριστικό χάρτη της Πελοποννήσου
• προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων

• ένταξη στα δίκτυα φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

Β. στα οικονομικο- παραγωγικά δίκτυα της Β-Δ 
Πελοποννήσου
• συνέργεια πρωτογενή και τριτογενή τομέα

• προώθηση πολύ-λειτουργικότητας της υπαίθρου

• συγκράτηση πληθυσμού και ενίσχυση αγροτικών εισοδημάτων



Α

Β

Γ

Δημιουργία πρότυπου Οικο-Τουριστικού Πάρκου

• Αποκατάσταση λιμναίου οικοσυστήματος

• Δημιουργία ζωνών προστασίας των φυσικών οικοσυστημάτων

• Δημιουργία ζωνών αναψυχής και ψυχαγωγίας

Οργάνωση και προστασία του οικιστικού και 
αγροτικού χώρου/τοπίου

• Κτιριοδομικοί κανονισμοί και αναπλάσεις οικισμών 

• Αυστηροποίηση εκτός σχεδίου δόμησης

• Διατήρηση και προστασία αγροτικής κληρονομιάς

• Προώθηση βιολογικών καλλιεργειών - Οργάνωση κτηνοτροφίας

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
(τοπική κλίμακα)



ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
(στρατηγική / χωροταξική κλίμακα)



ΠΕΧΠ 
Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων

Νομοθεσία:  Ν.2742/1999 (άρ. 11) 

Κριτήριο α΄: περιοχή η οποία έχει υποστεί επιπτώσεις 
έργου και παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας 

Σκοπιμότητα - Πλεονεκτήματα χαρακτηρισμού της περιοχής ως 
ΠΕΧΠ: 

✓ καθορίζονται οι γενικές κατηγορίες χρήσεων χώρου κατά 
λειτουργίες και τομείς παραγωγής, 

✓ καταρτίζεται πρόγραμμα μέτρων και έργων, κατά φάσεις και 
φορείς χρηματοδότησης, για την ανάπτυξη, ενίσχυση, 
αποκατάσταση και εν γένει διαχείριση των περιοχών αυτών. 

✓ θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα οικονομικής ενίσχυσης των 
επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην εκάστοτε περιοχή, κατά 
παρέκκλιση κάθε διάταξης της ισχύουσας αναπτυξιακής 
νομοθεσίας, 

✓ προβλέπεται επίσης η επιβολή ανταποδοτικών τελών στα νομικά ή 
φυσικά πρόσωπα που αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους 
μέσα στις περιοχές αυτές για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων 
και έργων ενίσχυσης, αναβάθμισης και ανάπτυξής τους. Ενδεικτική έκταση ΠΕΧΠ



Νομοθεσία: Ν.3937/2011  (αρ. 5)

Σκοπιμότητα κήρυξης: προστασία και ανάδειξη του φυσικού 

οικοσυστήματος, καθορισμός των απαραίτητων χρήσεων γης και 

όρων δόμησης στην άμεση περιοχή, βέλτιστη διαχείριση και 

ρύθμιση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.

Έκταση προς κήρυξη: σύνολο λίμνης και παραλίμνιας ζώνης, 

περιλαμβανομένου το Κομποβουνίου.

Φορέας Διαχείρισης: π.χ. Στροφυλιάς – Κοτυχίου ή Χελμού –

Βουραϊκού

Χάραξη υπο-ζωνών: 

• Υπο-ζώνη Α προστασίας της φύσης 

• Υπο-Ζώνη Β φιλοξενίας και αναψυχής

• Υπο-ζώνη Γ αναψυχής και ψυχαγωγίας

• Υπο-ζώνη Δ προστασίας όχθεων Παραπείρου και λίμνης

ΤΙΦΚ 
Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους

Ενδεικτική χάραξη ΤΙΦΚ

Α

Β

Γ

Ζ1 - Ζώνη Παναχαϊκού Τοπίου (στόχος: προστασία 

των ποτάμιων και του αγροτικού τοπίου

Το ποτάμιο τοπίο του Πείρου χαρακτηρίζεται ως 

περιφερειακής εμβέλειας και αξίας τοπίο.



ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

• Ένταξη Οικο-τουριστικού Πάρκου σε δίκτυα τουρισμού και 
θεματικές πολιτιστικές διαδρομές

• Ένταξη της περιοχής σε αγροτο-παραγωγικά δίκτυα

• Δημιουργία ισχυρής ταυτότητας ως διακριτός τόπος της 
ΒΔ Πελοποννήσου

Υλοποίηση μελέτης Place Branding & Marketing
(τεχνητής λίμνης - Οικοτουριστικού Πάρκου)



ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
(τοπική κλίμακα – λίμνη Αστερίου)



ΤΟ ΟΡΑΜΑ : Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ 

ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΠΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

1. Αποκατάσταση του τοπίου και η ανάδειξη του υπό-ανάδυση λιμναίου συστήματος

2. Επαναφορά της ισορροπίας του φυσικού οικοσυστήματος

3. Προσφορά ποικίλων δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας και ήπιας αναψυχής



ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Πρότυπο Οικο-τουριστικό Πάρκο

Oργάνωση χωρικά σε τρείς βασικές ζώνες:

A. Ζώνη περιβαλλοντικής προστασίας,

B. Ζώνη ανθρωπογενών παρεμβάσεων

C. Ζώνη αναψυχής και ψυχαγωγίας



ΠΛΩΤΕΣ ΝΗΣΙΔΕΣ



ΚΟΡΜΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΡΜΟΔΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ 



ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ-ΖΩΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΖΩΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ



ΖΩΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ



ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ-ΖΩΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ



ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ



ΖΩΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
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